
 

แถลงการณ์สมัชชาสังฆมณฑลจันทบุรี ค.ศ. 2021

ตามกระบวนการสมัชชาบิชอปสากลสมัยสามัญครั้งที่ 16 ค.ศ. 2021-2023

หัวข้อ “เพื่อพระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน: 

ความเป็นหนึ่งเดียว การมีส่วนร่วม และพันธกิจ”



บทนำ�

	 1.	 สังฆมณฑลจันทบุรี	 ได้ดำ�เนินก�รสมัชช�สังฆมณฑลจันทบุรี	 ค.ศ.	 2021	 ต�มพระดำ�ริของพระสันตะป�ป�ฟรังซิส	 เพื่อ

พระศ�สนจักรที่ก้�วเดินไปด้วยกันในพันปีที่ส�ม	 ได้เรียกให้ประช�กรของพระเจ้�ทุกคนปลุกจิตสำ�นึกในคว�มเชื่อ	 (Sensus	 

fidei)	 โดยให้แต่ละคนฟังเสียงของกันและกัน	 และให้ทุกคนฟังเสียงของพระจิตเจ้�	 เพื่อแสวงห�พระประสงค์ของพระเจ้�สำ�หรับ

ชีวิตประจำ�วันของตนเองต�มกระแสเรียกที่ได้รับ	 ประช�กรของพระเจ้�ทุกคนได้กลับใจโดยเฉพ�ะด้�นชีวิตจิต	 ด้�นอภิบ�ลและ

ด้�นธรรมทูต	 	 โดยดำ�เนินชีวิตต�มกระแสเรียกและปฏิบัติพันธกิจอย่�งซื่อสัตย์ต�มบทบ�ทหน้�ที่ของตนเองด้วยคว�มรับผิดชอบ	

สำ�หรับพันธกิจก�รประก�ศข่�วดีเรื่องพระคริสตเจ้�	 ก�รไตร่ตรองวินิจฉัยร่วมกันถึงเครื่องหม�ยแห่งก�ลเวล�ต�มแสงสว่�งแห่ง

คุณค่�พระวรส�ร	และมองไปยังขอบฟ้�ใหม่ที่พระองค์ประท�นให้กับเร�

ก. กระบวนก�รจัดสมัชช�สังฆมณฑลจันทบุรี ค.ศ. 2021

	 2.	 คณะกรรมก�รเตรียมก�รสมัชช�สังฆมณฑลจันทบุรี	 ได้ดำ�เนินก�รสมัชช�ต�มกระบวนก�รที่สำ�นักเลข�ธิก�รสมัชช�

บิชอปส�กล	(The	Secretariat	of	the	Synod	of	Bishops)	ให้คำ�แนะนำ�	คือ	ได้จัดทำ�แนวท�งก�รสมัชช�	(Lineamenta)	และ

ก�รออกแบบสอบถ�มเพื่อเตรียมก�รสมัชช�	(Questionnaire)	จำ�นวน	541	ชุด	โดยส่งไปยังบิชอป	บ�ทหลวง	นักบวชช�ย-หญิง	

ผู้ที่ทำ�ง�นต�มโครงสร้�งก�รทำ�ง�นของสังฆมณฑล	ตัวแทนสัตบุรุษต�มแขวงและวัดต่�ง	ๆ 	เย�วชน	ผู้สูงอ�ยุ	ผู้พิก�ร	พี่น้องคริสต

ชนต่�งนิก�ย	และพี่น้องต่�งคว�มเชื่อ	โดยได้รับแบบสอบถ�มกลับม�จำ�นวน	512	ชุด	คิดเปน็ร้อยละ	94.64	ของแบบสอบถ�ม

ทั้งหมดที่ส่งไป	

	 3.	 คณะกรรมก�รเตรียมก�รสมัชช�ฯ	 ได้นำ�ข้อมูลที่ได้รับจ�กแบบสอบถ�มม�วิเคร�ะห์และสังเคร�ะห์ร่วมกับข้อเสนอแนะ

ของบ�ทหลวง	นักบวชช�ย-หญิง	และคริสตชนฆร�ว�สต�มแขวงต่�ง	ๆ	(ซึ่งมีจำ�นวน	5	แขวง	คือ	แขวงจันทบุรี	แขวงศรีร�ช�	แขวง

หัวไผ่	 แขวงปร�จีนบุรี	 และแขวงสระแก้ว)	 เอกส�รอื่น	 ๆ	 ที่ออกโดยสำ�นักเลข�ธิก�รสมัชช�บิชอปส�กล	 เช่น	 คู่มือก�รทำ�สมัชช�	

(Vademecum)	เอกส�รเพื่อก�รเตรียมสมัชช�	(Preparatory	Document)	และเอกส�รท�งก�รต่�ง	ๆ	ของพระศ�สนจักรที่ออก

โดยพระสันตะป�ป�ฟรังซิส	เปน็เอกส�รประกอบก�รสมัชช�	(Instrumentum	Laboris)	เพื่อใช้ในก�รประชุมใหญ่ครั้งที่	1	วันเส�ร์

ที่	13	พฤศจิก�ยน	ค.ศ.	2021	ซึ่งสม�ชิกสมัชช�แสดงคว�มคิดเห็นกันในกลุ่มย่อย	และนำ�เสนอในที่ประชุมใหญ่

		 4.	คณะกรรมก�รจัดเตรียมสมัชช�ฯ	ได้รวบรวมข้อเสนอต่�ง	ๆ 	จัดทำ�ร่�งแถลงก�รณ์สมัชช�สังฆมณฑลจันทบุรี	ค.ศ.	2021	

ส่งให้สม�ชิกสมัชช�เพื่อพิจ�รณ�ปรับปรุงแก้ไขและนำ�เสนอในก�รประชุมใหญ่ครั้งที่	2	วันจันทร์ที่	6	ธันว�คม	ค.ศ.	2021	โดย

มีก�รประชุมกลุ่มย่อยเพื่อทบทวน	 อภิปร�ย	 แสดงคว�มคิดเห็น	 และที่สุดมีก�รลงมติข้อเสนอแต่ละข้อในที่ประชุมใหญ่เพื่อจัดทำ�

แถลงก�รณ์สมัชช�สังฆมณฑลจันทบุรี	ค.ศ.	2021	ฉบับสมบูรณ์



ข. สภ�พคว�มเป็นจริงของสังฆมณฑลจันทบุรีในปัจจุบัน

	 5.	 ก�รก่อตั้งประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน	 ได้ส่งผลกระทบทำ�ให้พื้นที่ในภ�คตะวันออกของประเทศไทย	 ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน

เขตสังฆมณฑลจันทบุรี	 ได้มีก�รเติบโตท�งด้�นเศรษฐกิจ	 ก�รขย�ยตัวของสังคมเมือง	 เขตอุตส�หกรรม	 ก�รท่องเที่ยว	 ก�รค้�	

ก�รขนส่ง	ก�รพัฒน�ด้�นอสังห�ริมทรัพย์	ก�รเกษตรเชิงพ�ณิชย์เพื่อก�รส่งออก	ก�รพัฒน�ด้�นก�รขนส่งมวลชนทั้งท�งบก	ท�ง

น้ำ�	และท�งอ�ก�ศ  

	 6.	 คว�มเจริญก้�วหน้�เหล่�นี้	 ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีก�รดำ�เนินชีวิตของผู้คน	 ก�รอพยพย้�ยถิ่นฐ�นเพื่อเข้�ม�ประกอบ 

อ�ชีพทั้งช�วไทยและช�วต่�งช�ติ	 คว�มแตกต่�งหล�กหล�ยท�งด้�นเชื้อช�ติ	 ศ�สน�	 วัฒนธรรม	 ภ�ษ�	 สภ�พแวดล้อมท�ง

ธรรมช�ติเปลี่ยนแปลงไป	มลภ�วะเปน็พิษ	คว�มแออัด	คุณค่�และศักดิ์ศรีรวมถึงสิทธิและเสรีภ�พของคว�มเปน็มนุษย์ถูกลดทอน	

เกิดช่องว่�งระหว่�งคนที่ร่ำ�รวยและคนย�กจน	 ก�รค้�มนุษย์	 ก�รใช้แรงง�นอย่�งผิดกฎหม�ย	 ธุรกิจที่ผิดกฎหม�ยและก�รไม่

สนใจต่อจริยธรรมและศีลธรรม	

	 7.	 คว�มเจริญก้�วหน้�ท�งด้�นเทคโนโลยีก�รสื่อส�ร	 ได้เปลี่ยนรูปแบบก�รดำ�เนินชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันเปน็อย่�งม�ก	

และกล�ยเปน็ส่วนสำ�คัญของก�รดำ�เนินชีวิต	 ก�รสื่อส�รที่รวดเร็วได้ทำ�ให้พฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนไป	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง	 ก�ร

สื่อส�รระหว่�งกันและกัน	 ก�รดำ�เนินธุรกิจก�รค้�ในโลกออนไลน์	 ก�รรับรู้ข้อมูลข่�วส�รที่รวดเร็วและหล�กหล�ย	 ก�รแบ่งกลุ่ม

ของบุคคล	 ที่ใช้ช่องท�งก�รสื่อส�ร	 (Communication	 Channel)	 ที่แตกต่�งกัน	 ทำ�ให้เกิดช่องว่�งในก�รติดต่อสื่อส�รระหว่�งวัย	

ระหว่�งกลุ่มบุคคล	เช่น	ก�รเมือง	ศ�สน�	หรือทัศนคติในเรื่องต่�ง	ๆ

	 8.	ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน�	2019	(COVID-19)	ทำ�ให้เกิดผลกระทบต่อผู้คนในทุกระดับ	ทั้งภ�ยใน

และภ�ยนอกพระศ�สนจักร	 เช่น	 ม�ตรก�รห้�มก�รเดินท�ง	 ห้�มก�รชุมนุมกันเปน็จำ�นวนม�ก	 ทำ�ให้บทบ�ทของเทคโนโลยีก�ร

สื่อส�รมีม�กขึ้น	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง	 ก�รจัดกิจกรรมต่�ง	 ๆ	 แบบออนไลน์	 ได้แก่	 ก�รร่วมพิธีบูช�ขอบพระคุณ	 พิธีกรรม	 ก�ร

ประชุม	ก�รทำ�ง�น	ก�รเรียน	ฯลฯ	สิ่งต่�ง	ๆ	เหล่�นี้ได้ส่งผลกระทบต่อชุมชนวัด	โรงเรียน	ธุรกิจก�รค้�	ก�รท่องเที่ยว	โรงแรม	

ร้�นอ�ห�ร	ก�รปิดตัวลงของกิจก�รหล�ยแห่ง	เศรษฐกิจตกต่ำ�	ส่งผลกระทบให้ผู้คนตกง�น	หรือเดินท�งกลับภูมิลำ�เน�เดิม

บทที่ 1 คว�มเป็นหนึ่งเดียวกัน (Communion)

	 9.	 คริสตชนทุกคนในสังฆมณฑลจันทบุรี	 มีจิตสำ�นึกในคว�มเชื่อ	 (Sensus	 fidei)	 อันได้รับม�จ�กศีลล้�งบ�ป	 จิตสำ�นึกนี้

เรียกร้องให้แต่ละคนดำ�เนินชีวิตเลียนแบบพระเยซูคริสตเจ้�ผู้ทรงเปน็หนท�ง	 คว�มจริง	 และชีวิต	 (ยน	 14:6)	 เปน็ศิษย์พระคริสต์

ที่แท้จริงด้วยก�รดำ�เนินชีวิตต�มพระว�จ�ของพระเจ้�	(The	Word	of	God)	ไม่ผิดหลงไปจ�กธรรมประเพณีของพระศ�สนจักร	

(Tradition)	 และปฏิบัติต�มคำ�สั่งสอนของพระศ�สนจักร	 (Magisterium)	 ที่สืบทอดม�จ�กบรรด�อัครส�วก	 โดยปรับให้เข้�กับ

กระแสเรียก	และก�รดำ�เนินชีวิตประจำ�วันของแต่ละคน

 



	 10.	ชุมชนศิษย์พระคริสต์หรือชุมชนวัด	(Parish	Church)	ต้องได้รับก�รหล่อหลอมและเสริมสร้�งคว�มเปน็หนึ่งเดียวกันให้

ปร�กฎขึ้นทั้งในระหว่�งคริสตชนและกับเพื่อนพี่น้องทุกคนที่อยู่โดยรอบ	 	 พิธีบูช�ขอบพระคุณในวันอ�ทิตย์ซึ่งเปน็วันพระเจ้�ต้อง

เปน็หัวใจของคว�มเปน็หนึ่งเดียวกันของชีวิตและพันธกิจของชุมชนวัด	 นอกจ�กนี้	 ควรส่งเสริมก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�ง

ชุมชนแห่งคว�มเชื่อใกล้เคียง	หรือในระดับแขวงและระดับสังฆมณฑล	ในโอก�สต่�ง	ๆ	เช่น	ก�รฉลองชุมชนแห่งคว�มเชื่อ	พิธีบวช

บ�ทหลวง	เปน็ต้น

	 11.	 ก�รรวมตัวกันของกลุ่มคริสตชนนี้	 ควรเลียนแบบก�รดำ�เนินชีวิตของกลุ่มคริสตชนแรกเริ่ม	 	 กล่�วคือ	 ก�รมีคว�มสนิท

สัมพันธ์กับพระเจ้�และเปน็หนึ่งเดียวกับเพื่อนพี่น้องอย่�งแท้จริง	 ซึ่งส�ม�รถแสดงออกม�ให้เห็นได้ด้วยก�รแบ่งปันประสบก�รณ์

คว�มเชื่อซึ่งม�จ�กก�รไตร่ตรองและเจริญชีวิตต�มพระว�จ�ของพระเจ้�	 คว�มลุ่มลึกในก�รสวดภ�วน�	 และนมัสก�รพระเจ้�ร่วม

กันในพิธีกรรมต่�ง	ๆ	ก�รดำ�เนินชีวิตด้วยคว�มชื่นชมยินดีกับพี่น้องทุกคน	ร่วมวินิจฉัยแก้ปัญห�ที่เกิดขึ้นร่วมกัน	และก�รให้คว�ม

ช่วยเหลือผู้ที่ขัดสน	(เทียบ	กจ	2:42-47)	

	 12.	 หน่วยง�นต�มโครงสร้�งก�รบริห�รง�นของสังฆมณฑล	 ได้แก่	 สำ�นักง�นสังฆมณฑล	 (The	 Diocesan	 Curia)	 สภ�

บ�ทหลวง	คณะที่ปรึกษ�	กรรมก�รบริห�รสังฆมณฑล	วัด	โรงเรียน	ส�มเณร�ลัย	องค์กรค�ทอลิก	ฯลฯ	ต้องร่วมกันสร้�งคว�ม

เปน็น้ำ�หนึ่งใจเดียวกัน	(Communion)	ซึ่งแสดงออกม�ให้เห็นด้วยก�รมีส่วนร่วมระหว่�งกัน	(Participation)	และปฏิบัติต�มหน้�ที่

หรือพันธกิจ	 (Mission)	 ของตนเองด้วยคว�มรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต�มแผนอภิบ�ลของสังฆมณฑลทั้ง	 6	 ด้�น	 คือ	

1)	ด้�นอภิบ�ล	2)	ด้�นธรรมทูต	3)	ด้�นสังคม	4)	ด้�นก�รศึกษ�อบรม	5)	ด้�นสื่อส�รสังคม	และ	6)	ด้�นบริห�รจัดก�ร

	 13.	 คริสตชนทุกคนในสังฆมณฑลจันทบุรี	 มีส่วนร่วมต�มบทบ�ทและหน้�ที่ของตนอย่�งจริงจังในทุกภ�คส่วนและทุกระดับ	

เช่น	ครอบครัว	ชุมชน	วัด	โรงเรียน	แขวง	สังฆมณฑล	ด้วยก�รฟังเสียงของกันและกันด้วยคว�มสุภ�พและอดทน	ผ่อนหนักผ่อน

เบ�	ยืดหยุ่น	มีที่ว่�งสำ�หรับทุกคว�มคิดเห็น	คว�มเปน็หนึ่งเดียวกันนี้รวมคว�มถึง	คว�มเปน็น้ำ�หนึ่งใจเดียวกับคริสตชนต่�งนิก�ย	

(Ecumenism)	พี่น้องต่�งคว�มเชื่อ	(Interfaith	Dialogue)	องค์กรรัฐหรือเอกชนที่อยู่ในชุมชน	คว�มร่วมมือกันระหว่�งสังฆมณฑล

อื่น	ๆ	คว�มเกี่ยวข้องกับพระศ�สนจักรระดับทวีป	คว�มสัมพันธ์กับพระศ�สนจักรส�กล	และพระสันตะป�ป�

บทที่ 2 ก�รมีส่วนร่วม (Participation)

	 14.	คริสตชนทุกคนในสังฆมณฑลจันทบุรี	มีส่วนร่วมต�มบทบ�ทและหน้�ที่ของตนด้วยคว�มรับผิดชอบ	โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง	

พันธกิจที่ได้รับม�จ�กศีลล้�งบ�ป	(The	Three	Offices	of	Christ)	นั่นคือ	1)	ก�รเปน็ประก�ศก	คือ	หน้�ที่ในก�รประก�ศข่�วดี	

ก�รถ่�ยทอดคว�มเชื่อและเปน็พย�นยืนยันถึงองค์พระเยซูคริสตเจ้�	2)	ก�รเปน็สงฆ์	คือ	หน้�ที่ในก�รสวดภ�วน�	ก�รเฉลิมฉลอง

พิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์	และ	3)	ก�รเปน็กษัตริย์	คือ	หน้�ที่ในก�รรับใช้ซึ่งกันและกันต�มแบบอย่�งของพระเยซูคริสตเจ้�

 



	 15.	 หน่วยง�นต�มโครงสร้�งก�รบริห�รง�นของสังฆมณฑล	 ปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มรับผิดชอบ	 จริงจัง	 เน้นก�รทำ�ง�นเพื่อ

ส่งเสริมคว�มก้�วหน้�ท�งด้�นจิตต�รมณ์ม�กกว่�คว�มเจริญท�งด้�นวัตถุสิ่งของ	 ก�รมีทัศนคติที่ดีในก�รทำ�ง�นร่วมกัน	 ก�ร

สร้�งคว�มสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	ก�รทำ�ง�นด้วยวิธีก�รที่สร้�งสรรค์	ก�รปรับเปลี่ยนโครงสร้�งก�รทำ�ง�นให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์

ปัจจุบัน	 ก�รยอมรับและฟังคว�มคิดเห็นของกันและกัน	 ก�รมีใจโอบอ้อมอ�รี	 คว�มจริงใจ	 คว�มซื่อสัตย์	 คว�มโปร่งใส	 ก�รเห็น

ต่อคว�มดีของส่วนรวม	 (Common	 Good)	 ก�รปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบของก�รทำ�ง�นอย่�งจริงจัง	 ยุติธรรม	 ก�ร

ยืดหยุ่นในวิธีก�รทำ�ง�น	 ก�รเตรียมบุคล�กรให้พร้อมและเหม�ะสมกับเป้�หม�ยของก�รทำ�ง�น	 ก�รส่งเสริมก�รอบรมต่อเนื่อง	

(On-going	Formation)	ในทุกระดับ	ทั้งนี้	โดยมีสำ�นักง�นสังฆมณฑล	(Diocesan	Curia)	และคณะกรรมก�รบริห�รสังฆมณฑล	

เปน็ผู้ประส�นง�นก�รทำ�ง�นในแต่ละระดับร่วมกัน	มีก�รว�งแผนร่วมกัน	ก�รดำ�เนินต�มแผน	และมีก�รประเมินผลอย่�งเปน็ระบบ

	 16.	ส่งเสริมบทบ�ท	หน้�ที่	และพัฒน�คริสตชนฆร�ว�ส	ให้มีส่วนร่วมในพันธกิจต่�ง	ๆ 	ของพระศ�สนจักรต�มคว�มส�ม�รถ

ในทุกระดับ	 ต�มโครงสร้�งก�รบริห�รง�นของสังฆมณฑล	 และสภ�พคว�มเปน็จริงในชีวิตของพวกเข�	 โดยอบรมให้คว�มรู้อย่�ง

เพียงพอและต่อเนื่อง	โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง	ท�งด้�นจิตต�รมณ์ต่�ง	ๆ 	เพื่อเสริมสร้�งวุฒิภ�วะท�งด้�นคว�มเชื่อ	(Maturity	of	Faith)	

และก�รตอบรับก�รทำ�หน้�ที่ต�มกระแสเรียก

	 17.	ส่งเสริมก�รใช้เทคโนโลยีก�รสื่อส�ร	(Communication	Technology)	ที่เหม�ะสม	เข้�ใจง่�ย	ชัดเจน	และน่�สนใจ	เพื่อ

ก�รทำ�ง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ	สร้�งสรรค์	ทันต่อสถ�นก�รณ์ปัจจุบัน	และตรงต่อคว�มต้องก�รของกลุ่มเป้�หม�ย	อีกทั้งให้คว�ม

รู้เกี่ยวกับสื่อศึกษ�	(Media	Study)	ต่อกลุ่มเป้�หม�ยต่�ง	ๆ	อย่�งถูกต้องและเหม�ะสม

	 18.	เพื่อให้เกิดคว�มเปน็หนึ่งเดียวกันอย่�งแท้จริง	และคว�มสำ�เร็จของพันธกิจ	ในแต่ละระดับ	หน่วยง�นและองค์กรต่�ง	ๆ	

ของสังฆมณฑลจำ�เปน็ต้องทำ�ง�นแบบบูรณ�ก�ร	โดยประส�นคว�มร่วมมือระหว่�งหน่วยง�น	องค์กรต่�ง	ๆ	ทั้งภ�ครัฐและเอกชน	

เพื่อช่วยเหลือกันทำ�ง�นต�มบทบ�ท	หน้�ที่	คว�มรับผิดชอบ	และพระพรพิเศษที่แต่ละคนได้รับ	ทั้งนี้	เพื่อส่งเสริมก�รพัฒน�มนุษย์

ทั้งครบ	และเพื่อคว�มดีของสังคมส่วนรวมร่วมกัน

บทที่ 3 พันธกิจ (Mission)

	 19.	คริสตชนทุกคนมีหน้�ที่ในก�รประก�ศข่�วดีเรื่องพระเยซูคริสตเจ้�ผู้ทรงรับทนทุกข์ทรม�น	สิ้นพระชนม์	และทรงกลับคืน

พระชนมชีพ	(Kerygma)	ต�มคำ�สั่งของพระเยซูคริสตเจ้�ที่ว่�	“ท่�นทั้งหล�ยจงออกไปทั่วโลก	ประก�ศข่�วดีให้มนุษย์ทั้งปวง”	(มก	

16:15)	 พันธกิจนี้อยู่บนพื้นฐ�นของก�รเค�รพต่อสิทธิและเสรีภ�พ	 ก�รให้เกียรติต่อวัฒนธรรมอันหล�กหล�ย	 ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น	

และปรัชญ�ในก�รดำ�เนินชีวิต	ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคว�มงดง�มที่มีอยู่ในวัฒนธรรมต่�ง	ๆ	(ดู	NA	ข้อ	1-5)	

	 20.	“ชุมชนวัด”	(Parish	Church)	ต้องเปน็ศูนย์กล�งของประช�กรของพระเจ้�ที่แสดงออกร่วมกันถึงคว�มเปน็หนึ่งเดียวกัน

ของทุกคนในชุมชน	ก�รมีส่วนร่วม	และทำ�พันธกิจให้ปร�กฏขึ้นอย่�งชัดเจน	โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง	ในพิธีบูช�ขอบพระคุณวันอ�ทิตย์	

พิธีกรรมต่�ง	 ๆ	 ก�รส่งเสริมก�รอ่�นและก�รอธิบ�ยพระว�จ�ของพระเจ้�	 ก�รเทศน์สอนที่เข้�ใจง่�ย	 กระชับ	 และส�ม�รถนำ�ไป

ใช้ในชีวิตประจำ�วันได้	 ก�รสนับสนุนง�นองค์กร	 ก�รสอนคำ�สอนและก�รถ่�ยทอดคว�มเชื่อโดยนำ�กระบวนก�รรับผู้ใหญ่เข้�เปน็ 

คริสตชน	หรือ	RCIA	ม�ปรับใช้	เน้นก�รออกเยี่ยมเด็ก	เย�วชน	ครอบครัว	ผู้สูงอ�ยุ	ผู้เจ็บป่วย	ผู้ถูกทอดทิ้ง	คนย�กจน	ผู้พิก�ร	

ผู้ที่ทิ้งวัด	ผู้อยู่ห่�งไกลวัด	รวมทั้งผู้ถือต่�งคว�มเชื่อในชุมชน



	 21.	“วิถีชุมชนวัด”	(Basic	Ecclesial	Community	หรือ	BEC)	เปน็จิตต�รมณ์หรือกระบวนก�รฟื้นฟูคว�มเชื่อของคริสตชน	

ที่จะทำ�ให้คริสตชนที่อ�ศัยอยู่รอบ	ๆ	เขตวัดและที่ห่�งไกล	ได้มีโอก�สรวมตัวกันต�มรูปแบบของคริสตชนสมัยแรกเริ่ม	ในก�รอ่�น

และศึกษ�พระคัมภีร์	ก�รสวดภ�วน�ร่วมกัน	ก�รแบ่งปันประสบก�รณ์คว�มเชื่อ	ก�รดำ�เนินชีวิตร่วมกันฉันพี่น้อง	ก�รเปน็ประจักษ์

พย�นถึงคุณค่�พระวรส�รท่�มกล�งเพื่อนพี่น้องต่�งคว�มเชื่อและวัฒนธรรม	 ก�รวินิจฉัยและแก้ปัญห�ร่วมกัน	 ก�รให้คว�มช่วย

เหลือเพื่อนพี่น้องที่ขัดสน	 เพื่อที่จะทำ�ให้พระอ�ณ�จักรพระเจ้�ปร�กฏท่�มกล�งพวกเข�	 (เทียบ	 กจ	 2:42-47)	 ดังนั้น	 เพื่อที่จะ

ทำ�ให้ภ�พต่�ง	 ๆ	 เหล่�นี้ปร�กฏขึ้นอย่�งจริงจังและต่อเนื่อง	 ชุมชนวัดต้องสนับสนุนและส่งเสริมจิตต�รมณ์แห่งก�รเปน็คริสตชน 

ขั้นพื้นฐ�น	 สร้�งผู้นำ�คริสตชนฆร�ว�สและเครือข่�ยในก�รทำ�ง�นทั้งผู้ใหญ่และเย�วชน	 ทั้งในระดับวัดและในระดับสังฆมณฑล

อย่�งต่อเนื่อง	สำ�หรับก�รนำ�จิตต�รมณ์นี้ไปปรับใช้ในมิติต่�ง	ๆ	ของชุมชนแห่งคว�มเชื่อ

	 22.	 “สถ�นศึกษ�ค�ทอลิก”	 เปน็สน�มง�นอภิบ�ลและก�รประก�ศข่�วดีสำ�หรับทุกคน	 ดังนั้น	 สถ�นศึกษ�ค�ทอลิกใน

สังฆมณฑลจันทบุรี	 ต้องสร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือในก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อบ่มเพ�ะทุกคนด้วยคุณค่�พระวรส�ร	 ต�มเอกลักษณ์

และอัตลักษณ์ก�รศึกษ�ค�ทอลิก	เน้นก�รปฏิบัติต�มคำ�สัญญ�ของโลกเพื่อก�รศึกษ�	(Global	Compact	on	Education)	โดย

สร้�งคว�มเปน็หนึ่งเดียวและประส�นคว�มร่วมมือของทุก	ๆ 	ฝ่�ยในก�รจัดก�รศึกษ�ให้เปน็ไปในทิศท�งเดียวกัน	เพื่อพัฒน�คว�ม

เปน็บุคคลในทุกมิติของชีวิต	 ก�รวินิจฉัยและแก้ปัญห�ร่วมกัน	 อีกทั้งให้คว�มสำ�คัญในก�รช่วยเหลือผู้ด้อยโอก�สให้ได้รับโอก�ส

ท�งก�รศึกษ�อย่�งเหม�ะสม

	 23.	 “ก�รสอนคำ�สอนและก�รถ่�ยทอดคว�มเชื่อ”	 (Catechesis	 and	 Transmission	 of	 Faith)	 ต้องสร้�งคว�มตระหนัก

ว่�ก�รสอนคำ�สอนเปน็หน้�ที่ของคริสตชนทุกคน	 ที่จะต้องร่วมกันทำ�ให้เกิดบรรย�ก�ศแห่งก�รถ่�ยทอดคว�มเชื่อให้เกิดขึ้นในทุก

ระดับ	 และบริบทชีวิตอันหล�กหล�ย	 เช่น	 ในครอบครัว	 โรงเรียนค�ทอลิก	 ชุมชนวัด	 ก�รเสวน�ร่วมกันในก�รดำ�เนินชีวิต	 และใน

โอก�สต่�ง	 ๆ	 ชุมชนวัดและโรงเรียนค�ทอลิก	 ควรสร้�งและส่งเสริมจำ�นวนครูคำ�สอนให้เพียงพอ	 อีกทั้งพัฒน�วิธีก�รสอนคำ�สอน

และสร้�งสื่อก�รสอนให้ถูกต้อง	 เหม�ะสม	 กับผู้เรียนในแต่ละวัย	 และวิถีชีวิตอันหล�กหล�ย	 ส่งเสริมง�นอภิบ�ลเด็กและเย�วชน

ให้เกิดขึ้นในชุมชนเพื่อมุ่งไปสู่ก�รสร้�งกลุ่มต่�ง	ๆ	เช่น	กลุ่มเด็กช่วยมิสซ�	นักขับร้อง	เย�วชน	ฯลฯ

  
	 24.	 “พระศ�สนจักรของผู้ย�กจน”	 (The	 Church	 of	 the	 Poor)	 เน้นก�รทำ�ง�นต�มโครงสร้�งก�รทำ�ง�นพัฒน�	 และ

อภิบ�ลด้�นสังคมของสังฆมณฑล	 ด้วยก�รสร้�งจิตต�รมณ์แห่งคว�มรักและรับใช้ผู้ที่มีคว�มทุกข์ย�กและปร�รถน�ให้พวกเข�มี

ชีวิตที่ดีขึ้นในทุกมิติของชีวิต	 ทั้งท�งด้�นร่�งก�ย	 จิตใจ	 สังคม	 และวัตถุสิ่งของ	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง	 ก�รทำ�กิจเมตต�สงเคร�ะห์	
(Works	 of	 Charity)	 ต่อผู้ที่เดือดร้อนจ�กภัยพิบัติต่�ง	 ๆ	 ผู้ย�กจน	 

ผู้พิก�ร	 ผู้เจ็บป่วย	 ผู้ถูกจองจำ�	 ผู้อพยพ	 ผู้ใช้แรงง�นต่�งช�ติ	 ผู้เดินท�ง

ทะเล	 ก�รส่งเสริมสิทธิและเสรีภ�พ	 ก�รปกป้องและให้คว�มช่วยเหลือ

ผู้ที่อ่อนแอ	 เด็ก	 สตรี	 ผู้สูงอ�ยุ	 ผู้ที่เปน็เหยื่อของคว�มรุนแรงและก�รค้�

มนุษย์	 ก�รสร้�งคว�มยุติธรรม	 คว�มเท่�เทียมกัน	 คว�มเสมอภ�คให้

กับผู้ด้อยโอก�ส	 ก�รดูแลรักษ�โลก	 บ้�นที่เร�อ�ศัยอยู่ร่วมกัน	 และก�ร

ให้คว�มรู้แก่บรรด�สัตบุรุษในเรื่องคำ�สอนพระศ�สนจักรด้�นสังคม 



	 25.	“ง�นอภิบ�ลเย�วชน”	(Youth	Ministry)	มุ่งเน้นก�รปลูกฝัง	และก�รถ่�ยทอดคว�มเชื่อไปสู่บรรด�เย�วชน	ก�รฟังเสียง

คว�มต้องก�รของพวกเข�	และส่งเสริมบทบ�ทหน้�ที่ของเย�วชนในก�รมีส่วนร่วมในด้�นต่�ง	ๆ 	ของชุมชนวัด	ก�รสร้�งผู้นำ�เย�วชน

เพื่อให้เปน็ผู้ใหญ่ที่มีคุณภ�พต่อไปในอน�คต	ด้วยก�รอบรมให้คว�มรู้	ก�รรู้จักแยกแยะและเลือกหนท�งก�รดำ�เนินชีวิตได้อย่�ง

ถูกต้อง	 สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ปัจจุบัน	 และหลักคำ�สอนของศ�สน�	 ก�รให้คว�มช่วยเหลือเย�วชนที่ประสบปัญห�ด้�นต่�ง	 ๆ	

ก�รทำ�กิจกรรมสร้�งสรรค์ร่วมกัน	ก�รมีส่วนร่วมของหน่วยง�นและองค์กรต่�ง	ๆ	ทั้งในระดับวัด	โรงเรียน	ระดับแขวง	และระดับ

สังฆมณฑล	ก�รส่งเสริมง�นองค์กรค�ทอลิกในโรงเรียน	ก�รสร้�งกลุ่มนิสิตค�ทอลิกในระดับอุดมศึกษ�	ก�รส่งเสริมกระแสเรียก

ก�รเปน็บ�ทหลวงและนักบวชช�ย-หญิงม�กยิ่งขึ้น	

 

	 26.	 “ง�นอภิบ�ลครอบครัว”	 (Family	 	 Ministry)	 สนับสนุนให้ครอบครัวเปน็พระศ�สนจักรระดับบ้�น	 (The	 Domestic	

Church)	 โดยมีพ่อแม่ญ�ติพี่น้องเปน็ผู้ถ่�ยทอดคว�มเชื่อให้กับลูกหล�น	 ก�รสอนคำ�สอนคู่สมรสสำ�หรับก�รสร้�งครอบครัวใหม่	

โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง	 คู่สมรสที่แต่งง�นแบบต่�งฝ่�ยต่�งถือศ�สน�	 (Disparity	 of	 Cult)	 ส่งเสริมก�รอภิบ�ลครอบครัวคริสตชน

ทุกรูปแบบอย่�งต่อเนื่อง	 โดยเฉพ�ะคู่สมรสใหม่ในช่วง	 5	 ปีแรกของก�รสมรส	 รวมถึงครอบครัวที่ล้มเหลว	 ก�รสร้�งทีมง�นผู้

เชี่ยวช�ญ	เพิ่มช่องท�งก�รให้คำ�ปรึกษ�เรื่องครอบครัวอย่�งถูกต้องและเพียงพอ	

	 27.	“ก�รประก�ศข่�วดี”	(Evangelization)		ส่งเสริมก�รอบรม	ปลุกจิตสำ�นึก	และสร้�งจิตต�รมณ์ก�รประก�ศข่�วดีให้กับ

คริสตชนทุกคน	 โดยก�รสร้�งสื่อเทคโนโลยีทุกรูปแบบ	 สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดง�นก�รประก�ศข่�วดี	 ได้แก่	 ศ�สนสัมพันธ์	

(Interfaith	Dialogue)	คริสตศ�สนจักรสัมพันธ์	(Ecumenism)	ง�นยุวธรรมทูต	(Holy	Childhood)	โดยเน้นกลุ่มเป้�หม�ยผู้ที่ยัง

ไม่รู้จักพระคริสตเจ้�	หรือผู้ที่ไม่เชื่อสู่คว�มเชื่อ	(Missio	ad	gentes)	ผู้ที่เชื่อแล้วให้มีคว�มเชื่อที่ลึกซึ้งขึ้น	(Missio	ecclesiae)	ผู้

ที่รับศีลล้�งบ�ปแล้วแต่ไม่ได้ดำ�เนินชีวิตต�มคว�มเชื่อ	(Re-evangelization)	โดยก�รเสวน�	(Dialogue)	และก�รปรับคว�มเชื่อ

ให้เข้�สู่วัฒนธรรม	(Inculturation)

	 28.	 “ก�รบริห�รจัดก�ร”	 (Administration)	 ทุกฝ่�ย	 หน่วยง�น	 องค์กร	 ฯลฯ	 มีก�รปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนอภิบ�ล 

สังฆมณฑลจันทบุรี	 และของพระศ�สนจักรในระดับต่�ง	 ๆ	 มีก�รติดต�ม	 วินิจฉัย	 ประเมินผลก�รปฏิบัติง�นอย่�งต่อเนื่อง	 สร้�ง

เครือข่�ยในก�รทำ�ง�นในทุกระดับ	 ทุกองค์กร	 รวมทั้งพัฒน�กระบวนก�รทำ�ง�นให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ปัจจุบัน	 มีก�รแต่ง

ตั้งผู้ปฏิบัติหน้�ที่อย่�งชัดเจนในทุกระดับ	มุ่งเน้นก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งรู้คุณค่�เพื่อคว�มดีส่วนรวม	ก�รอนุรักษ์ธรรมช�ติ	และก�ร

ดูแลสิ่งแวดล้อม	

บทสรุป

 29.	ขอให้คริสตชนทุกคนในสังฆมณฑลจันทบุรี	มีจิตสำ�นึกในคว�มเชื่อ	(Sensus	fidei)	จ�กศีลล้�งบ�ปที่ตนเองได้รับ	ด้วย

ก�รดำ�เนินชีวิตเปน็	“ศิษย์พระคริสต์”	(Christ’s	Disciple)	คือ	ก�รติดต�มและเลียนแบบพระคริสตเจ้�	ก�รเปน็ประจักษ์พย�น	

(Witness)	 ถึงคำ�สั่งสอนของพระองค์ต�มจิตต�รมณ์แห่งพระวรส�ร	 และก�รเปน็	 “ศิษย์ธรรมทูต”	 (Missionary	 Disciple)	 คือ	

ก�รประก�ศข่�วดีเรื่องพระเยซูคริสตเจ้�ไปยังผู้อื่น	ต�มบริบทของชีวิตและกระแสเรียกที่ตนเองได้รับ

  



 30.	ด้วยจิตสำ�นึกในคว�มเชื่อนี้	เรียกร้องให้ประช�กรของพระเจ้�ทุกคนได้กลับใจ	(The	Conversion	of	Heart)	โดยเฉพ�ะ

ด้�นชีวิตจิต	ด้�นอภิบ�ล	และด้�นธรรมทูต	โดยปฏิบัติพันธกิจ	(Mission)	อย่�งซื่อสัตย์ต�มบทบ�ทหน้�ที่ของตนเองด้วยคว�มรับ

ผิดชอบ	ต�มกฤษฎีก�สมัชช�ใหญ่ของพระศ�สนจักรค�ทอลิกในประเทศไทย	ค.ศ.	2015	และแผนอภิบ�ลของสังฆมณฑลจันทบุรี	

ที่มุ่งเน้นให้ทุกคนเข้�ม�มีส่วนร่วม	(Participation)	ในก�รรับฟังคว�มคิดเห็นของกันและกัน	ก�รประส�นคว�มร่วมมือ	ช่วยเหลือ	

แบ่งปัน	 เอื้ออ�ทร	 และก�รแสดงออกถึงคว�มรักฉันพี่น้องที่มีต่อกัน	 ทั้งนี้	 เพื่อให้ภ�พแห่งคว�มเปน็หนึ่งเดียวกัน	 (Communion)	

ได้ปร�กฏขึ้นในสังฆมณฑลอย่�งแท้จริง	คือ	พระศ�สนจักรที่ก้�วเดินไปด้วยกัน	(Synodal	Church)	เปน็ก�รเดินท�งของประช�กร

ของพระเจ้�ร่วมกันในพันปีที่ส�ม	ไปสู่ขอบฟ้�ใหม่ที่พระเจ้�ได้ประท�นให้กับเร�	ด้วยก�รนำ�ท�งของพระจิตเจ้�	โดยไม่ทอดทิ้งผู้ใด

ไว้ข้�งหลัง	 (No	 one	 left	 behind)	 แต่เปน็หนึ่งเดียวกันในชีวิตพระตรีเอกภ�พ	 โดยมีพระว�จ�ของพระเจ้�และศีลมห�สนิทเปน็

ศูนย์กล�ง	ทั้งนี้	เพื่อนำ�ทุกคนไปสู่คว�มสมบูรณ์อย่�งแท้จริงในองค์พระเยซูคริสตเจ้�	(เทียบ	ยน	10:10)	

	 31.	ขอพระน�งม�รีย์	แบบอย่�งแห่งก�รติดต�มองค์พระเยซูคริสตเจ้�ด้วยคว�มเชื่อและคว�มไว้ว�งใจ	บนหนท�งที่พระเจ้�

ได้ทรงเตรียมไว้	 ตั้งแต่ก�รยอมรับองค์พระบุตรในพระครรภ์	 จนกระทั่งว�ระสุดท้�ยของชีวิต	 ได้เปน็ผู้เสนอวิงวอนต่อพระบิด�เจ้�	

เพื่อเร�ทุกคนจะได้เดินบนหนท�งของพระเยซูคริสตเจ้�ด้วยคว�มชื่นชมยินดี	เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังของพระจิตเจ้�	เพื่อนำ�คว�มรอด

และคว�มหวังไปสู่ทุกคน	

	 แถลงก�รณ์สมัชช�สังฆมณฑลจันทบุรี	ค.ศ.	2021	ได้จัดทำ�ขึ้นต�มกระบวนก�ร	และคำ�แนะนำ�ของสำ�นักเลข�ธิก�รสมัชช�

บิชอปส�กล	 ด้วยก�รฟังเสียงของประช�กรของพระเจ้�ในสังฆมณฑลจันทบุรี	 ก�รไตร่ตรองท�งด้�นพระคัมภีร์และเทววิทย�ที่

เกี่ยวข้อง	 ก�รวอนขอก�รนำ�ท�งขององค์พระจิตเจ้�แห่งคว�มจริงต่อสถ�นก�รณ์ในปัจจุบัน	 ก�รทำ�ง�นร่วมกันระหว่�งสม�ชิก

สมัชช�และบุคคลอื่น	 ๆ	 ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	 ข้�พเจ้�	 บิชอปซิลวีโอ	 สิริพงษ์	 จรัสศรี	 ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี	 จึงรับรองข้อคว�ม

ทั้งหมดในแถลงก�รณ์ฉบับนี้	และประก�ศใช้เพื่อพระเกียรติมงคลของพระเจ้�	และคว�มดีของสังฆมณฑลจันทบุรี

ประก�ศ ณ อ�สนวิห�รพระน�งม�รีอ�ปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วันอ�ทติย์ปัสก� 17 เมษ�ยน ค.ศ.2022

สมโภชพระเยซูคริสตเจ้�ทรงกลับคืนพระชนมชีพ

(บิชอปซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี)

ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี


