
เอกสารประกอบการสมัชชาฯ 
(Instrumentum Laboris) 

 
 จากวัตถุประสงค์และจิตตารมณ์ของการท าสมัชชาบิชอปสากล ครัง้ท่ี 16 ค.ศ.2021-2023 ดังท่ี
ปรากฏในเอกสารประกอบการสมัชชาสงัฆมณฑลจนัทบุรนีีใ้นบทท่ี 2 หวัขอ้การกา้วเดินไปในชีวิตและพนัธกิจ
ของพระศาสนจักร บทท่ี 3 หัวขอ้สภาพความเป็นจริงของสงัฆมณฑลจันทบุรีในปัจจุบัน ประกอบกับเสียง
เรยีกรอ้งจากตวัแทนประชากรของพระเจา้ในการท าแบบสอบถามเตรยีมการท าสมชัชาฯ จ านวน 512 ชุด 
 
 สงัฆมณฑลจันทบุรีขอรว่มสานฝันของพระสนัตะปาปาฟรงัซิส รว่มกับทุกสงัฆมณฑลทั่วโลก และคริ
สตชนทุกคน ในการกา้วเดินไปดว้ยกันในพนัปีท่ีสาม ดว้ยการฟังเสียงของกันและกันและเสียงของพระจิตเจา้ 
เพื่อใหพ้ระศาสนจักรมีชีวิตชีวา ใหค้วามหวงักบัผูค้นทุกคนโดยไม่ทอดทิง้ผูใ้ดไวข้า้งหลงั น าความช่ืนชมยินดี
ไปสูก่ารประกาศข่าวดีใหม่ดว้ยวิธีการใหม่และสรา้งสรรค ์ตามหวัขอ้ของการสมชัชาในครัง้นี ้คือ “การกา้วเดิน
ไปดว้ยกนั” ใน 3 มิติ คือ ความเป็นหนึ่งเดียว, การมีสว่นรว่ม, และพนัธกิจ ซึ่งมีแนวทางดงัตอ่ไปนี ้คือ 
 
1. ความเป็นหน่ึงเดียวกัน (Communion) 
 
 ประชากรของพระเจา้ คือ ผูท่ี้ไดร้บัศีลลา้งบาปแลว้ทุกคนในสงัฆมณฑลจันทบุรรีว่มเป็นหนึ่งเดียวกัน 
ในการปลุก “จิตส  านึกในความเช่ือ” (Sensus Fidei / Sense of Faith) ใหเ้กิดขึน้ในจิตใจ โดยการมีส่วนรว่ม
และเป็นเจา้ของพระศาสนจักร (Sense of Belonging) ด าเนินชีวิตตามพระวาจาของพระเจา้และค าสั่งสอน
ตา่ง ๆ ของพระศาสนจักรอย่างจรงิจัง จนกระทั่งไดช่ื้อว่าเป็น “ศิษยพ์ระคริสต”์ และเป็น “ประจักษ์พยาน” ถึง
จิตตารมณพ์ระวรสารในการด าเนินชีวิตประจ าวนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ความรกัและการรบัใช้ 
 
 ความเป็นหนึ่งเดียวกนันีแ้สดงออกมาใหเ้ห็นใน “กิจการแห่งความรกัและความเมตตา” (Charity) ต่อ
ผูอ่ื้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบติั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับเพื่อนพี่นอ้งท่ีมีความตอ้งการ เจ็บป่วย ยากจน 
ผูส้งูอายุ ผูด้อ้ยโอกาส ผูพ้ิการ ผูถ้กูจองจ า ผูท่ี้เดือดรอ้น ผูท่ี้ถกูทอดทิง้ ผูท่ี้อ่อนแอในสงัคม ผูท่ี้มีความแตกตา่ง
ทางดา้นเชือ้ชาติ ศาสนา วฒันธรรม โดยการใหเ้กียรติ ปกป้องสิทธิ เคารพในเสรีภาพ และการตัดสินใจสว่น
บุคคล สง่เสรมิความยติุธรรม ความใสใ่จในสิ่งแวดลอ้ม และการใชท้รพัยากรธรรมชาติใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 
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 “พิธีบูชาขอบพระคุณ” คือหวัใจของความเป็นหนึ่งเดียวกันในชุมชนแห่งความเช่ือ ท่ีแสดงออกมาให้
เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวกัน ความรกั การใหอ้ภยั การคืนดี การเฉลิมฉลองพระวาจาและศีลมหาสนิท และ
พลงัแห่งการเป็น “ศิษยธ์รรมทูต” (Missionary Disciple)  ชุมชนแหง่ความเช่ือจึงควรสง่เสรมิใหก้ารเฉลิมฉลอง
พิธีบูชาขอบพระคุณมีชีวิตชีวา การมีส่วนรว่มของสตับุรุษทุกคน การอธิบายพระวาจาของพระเจ้าและการ
เทศนส์อนท่ีสอดคลอ้งกับการด าเนินชีวิตประจ าวันของสตับุรุษ ในภาษาท่ีเขา้ใจง่าย ประทับใจ ใหก้ าลงัใจ 
ความหวงั และความช่ืนชมยินดี 
 
 ชุมชนแห่งความเช่ือ  ควรเสริมสรา้งกิจกรรมท่ีสรา้งความเป็นหนึ่งเดียวกันในชุมชน ไดแ้ก่ การสวด
ภาวนารว่มกัน, การสง่เสริมใหค้ริสตชนมาวดัในวนัอาทิตย์, การใหบ้ริการศีลศกัด์ิสิทธ์ิต่าง ๆ อย่างสม ่าเสมอ 
โดยอธิบายใหเ้ห็นถึงความส าคญัและความหมายของการกระท าต่าง ๆ, การอ่านพระคมัภีร ์การแบ่งปันพระ
วาจา และประสบการณค์วามเช่ือ, การท าวิถีชุมชนวดั (Basic Ecclesial Community หรอื BEC) , การอภิบาล
คู่สมรสท่ีก าลงัจะสรา้งครอบครวัคริสตชนใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแต่งงานแบบต่างฝ่ายต่างถือ  การ
แลกเปลี่ยนประสบการณชี์วิตครอบครวั, การอภิบาลครอบครวัอย่างต่อเน่ือง ครอบครวัท่ีก าลงัประสบปัญหา
ต่าง ๆ และการเป็นผูร้ว่มทางกับพวกเขา เพื่อสรา้งพระศาสนจักรระดบัครอบครวั (Domestic Church), การ
สอนค าสอนเด็ก ๆ, การสอนค าสอนผูใ้หญ่โดยการน ากระบวนการพิธีรบัผูใ้หญ่เขา้เป็นคริสตชน (RCIA)  มา
ปรบัใชเ้พื่อสรา้งกลุม่คริสตชนใหม่ใหก้า้วเดินไปดว้ยกนั  และตอ้นรบัเขา้สูบ่รรยากาศชุมชนแห่งความเช่ืออยา่ง
มีความหมาย, การถ่ายทอดความเช่ือจากรุน่สูรุ่น่, งานอภิบาลเด็ก ๆ และเยาวชน, การสรา้งผูน้  าและการอบรม
ตอ่เน่ือง (On-going Formation) ของครสิตชนในงานดา้นตา่ง ๆ 
 
 การเสวนา (Dialogue) และการออกเยี่ยม เปิดโอกาสใหไ้ดส้มัผสักับสภาพความเป็นจรงิทางสงัคม ได้
ฟังเสียงของผู้อ่ืน เพื่อแสวงหาวิธีการท่ีเหมาะสม สรา้งสรรค์ มีเหตุผลสอดคลอ้งกับวิทยาศาสตร ์ และ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูค้นทัง้ทางดา้นรา่งกายและจิตใจ , ความเป็นหนึ่งเดียวกับพี่นอ้ง คริสตชน
นิกายอ่ืน (คริสตสมัพนัธ์), พี่นอ้งต่างความเช่ือ (ศาสนสมัพันธ์), กระบวนการในการปลกูฝังความเช่ือใหห้ยั่ง
รากลกึลงในวฒันธรรมทอ้งถ่ินนัน้ ๆ รวมถึงผูท่ี้ยงัไม่รูจ้กัพระเยซูครสิตเจา้ ผูท่ี้ไม่ยอมรบัและผูท่ี้ปฏิเสธพระองค ์
 
 ทัง้นี ้เพื่อท าใหเ้กิดความเป็นหนึ่งเดียวกนัระหวา่งประชากรของพระเจา้ มิตรภาพ ระหว่างเพื่อนพี่นอ้ง
ตา่งความเช่ือและวฒันธรรม ความเป็นครอบครวัเดียวกนัในชุมชนแหง่ความเช่ือ การพึ่งพาอาศยักันระหว่าง
ชุมชนแห่งความเช่ืออ่ืน ความร่วมมือกันในสงัฆมณฑล ความสัมพันธ์ระหว่างสงัฆมณฑลอ่ืน และความ
สอดคลอ้งกบันโยบายของพระศาสนจกัรสากล หรอืพระสนัตะปาปา     
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2. การมีส่วนร่วม (Participation) 
 
 ประชากรของพระเจ้าในสงัฆมณฑลจันทบุรี เลียนแบบความสมัพันธ์อันเป็นหนึ่งเดียวของพระตรี
เอกภาพแสดงออกถึงความเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกนัและความรบัผิดชอบตามบทบาทหนา้ท่ีของตนดว้ยจิตส  านึก
ในความเช่ือ (Sensus Fidei / Sense of Faith) เพื่อท่ีจะกา้วเดินไปดว้ยกัน จ าเป็นตอ้งฟังเสียงของกันและกัน
ดว้ยความตัง้ใจ (Empathy) แสดงออกถึงการมีสว่นรว่มในความช่ืนชมยินดีและในความหวงัของแตล่ะคน โดย
อยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นพี่นอ้ง (Fraternity) และความเป็นครอบครวัเดียวกนั, และฟังเสยีงของพระจิตเจา้ท่ี
อยู่ในจิตใจของตนเองและในจิตใจของเพื่อนพี่น้อง เพื่อแสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้าในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั การท างานรว่มกนั ทัง้นี ้เพื่อความดีสว่นรวม (Common Good) จะไดป้รากฏในสงัฆมณฑลทุก
ภาคสว่น  
 
 ความรกัฉันนอ้งพี่ แสดงออกมาใหเ้ห็นไดด้ว้ยการรบัฟังกันและกันดว้ยความสภุาพ ความเอือ้อาทร 
ความเห็นอกเห็นใจ ความเขา้ใจอย่างลึกซึง้ในความเป็นตัวตน ( Identity) การเคารพในความแตกต่างของ
บุคคลอ่ืน ลดความเป็นตวัตนของตนเองลง รว่มทุกขร์ว่มสขุ ใหอ้ภยั สง่เสริมและใหก้ าลงัใจซึ่งกันและกนั การ
ตอ้นรบัทกุคนในชุมชน ไม่ทอดทิง้ผูใ้ดไวข้า้งหลงั (no one left behind) ใชพ้ระพรท่ีตนเองไดร้บัเพื่อสง่เสริมกัน
และกัน สรา้งความเสมอภาค ความยุติธรรม และความเท่าเทียมกันกับทุกคน ไม่แบ่งแยก ปรบัทัศนคติให้
สอดคลอ้งตอ้งกันเพื่อเห็นแก่ประโยชนข์องสว่นรวมรว่มกัน มีความไวตอ่การรบัรูถ้ึงความตอ้งการของทกุคนใน
ชุมชน  
 
 ความเป็นหนึ่งเดียวท่ีแสดงออกมาใหเ้ห็นนี ้จะเป็น “ประจักษ์พยาน” (Testimony) ถึงจิตส  านึกแห่ง
ความเช่ือท่ีมีอยู่ภายในใหป้รากฏออกมาในชุมชนแห่งความเช่ืออย่างเป็นรูปธรรม ท่ามกลางเพื่อนพี่นอ้งท่ีมี
ความแตกต่างหลากหลายท่ีตอ้งการเห็นความเช่ือคริสตชนท่ีมีชีวิต สมัผสัแตะตอ้งได ้และท าใหภ้าพขององค์
พระผูเ้ป็นเจ้า ผูท้รงเป็นองคแ์ห่งความรกั (1 ยน 4:20) เป็นจริงท่ามกลางเรา ดว้ยการเยี่ยมเยียนและสมัผัส
ความเป็นจรงิในสงัคม เพื่อปรบัเปลี่ยนวิธีและกระบวนทศัน ์(Paradigm Shift) ในการท างานอยูต่ลอดเวลา  
  
 เพื่อท่ีจะท าให้เกิดการมีส่วนร่วมเพื่อสรา้งความเป็นหนึ่งเดียว ประชากรของพระเจ้าทุกคนจะตอ้ง
ปฏิบัติตามบทบาทหนา้ท่ีของตนเองอย่างจริงจัง สามารถท างานรว่มกับคนอ่ืนไดใ้นทุกระดับทุกองคก์ร ให้
ความรว่มมือ ยืดหยุ่นในวิธีการท างาน การปรบักระบวนการท างานใหส้อดคลอ้งกับสภาพความเป็นจริงของ
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ชุมชนและความตอ้งการพืน้ฐานของแตล่ะคน โปรง่ใส สรา้งความไวเ้นือ้เช่ือใจตอ่กัน มีความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกัน 
พึ่งพาอาศยักนั และขึน้ตอ่กนัและกนั  
 
 การท างานในยคุปัจจุบนั ตอ้งปรบักระบวนการ วิธีการ เครื่องมือ ตลอดจนการใชเ้ทคโนโลยีการสื่อสาร
ใหเ้หมาะสมกับคนวยัต่าง ๆ ใหมี้ช่องทางอันหลากหลาย  ในการประชาสมัพนัธ ์ใหค้วามรู ้ตอบขอ้สงสยั ดว้ย
วิธีการท่ีสรา้งสรรค์ เชิงรุก เข้าถึงและเข้าใจง่าย ชัดเจน โดยไม่ละทิ ้งสื่อดั้งเดิมท่ียังคงมีประสิทธิผล 
ประสทิธิภาพ และยงัคงอยูใ่นความตอ้งการของคนบางกลุม่อยู ่ทัง้นี ้องคก์รทกุภาคสว่นในทกุระดบัจะตอ้งกา้ว
เดินไปในทิศทางเดียวกนั หรอืด าเนินการใหเ้ปา้หมายของสว่นรวมท่ีไดต้ัง้เอาไวบ้รรลวุตัถปุระสงค ์อาศยัความ
รว่มมือ การวางแผน ประสานงาน การท างานรว่มกนัอยา่งจรงิจงั การติดตามและประเมินผลเป็นระยะ 
 
 โรงเรียนคาทอลิกยงัเป็นสถานท่ีแห่งการอภิบาล การแพรธ่รรม และการประกาศข่าวดีท่ีส  าคัญ ให้
ครอบคลมุทุกกลุม่เปา้หมาย คือ นกัเรยีน คุณครู ผูป้กครอง บาทหลวง นกับวชชาย-หญิง พี่นอ้งตา่งความเช่ือ
และต่างวัฒนธรรม ต่างเชือ้ชาติ เจา้หนา้ท่ี และบุคลากรดา้นต่าง ๆ ทัง้นี ้เพื่อเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู ้การ
พฒันาคนทัง้ครบไปสูก่ารเป็นมนษุยท่ี์สมบูรณ ์
   
 ชุมชนแห่งความเช่ือจะตอ้งสง่เสรมิบทบาท หนา้ท่ี การมีสว่นรว่มของสตับุรุษทุกคนตามความสามารถ 
และความเป็นจรงิของชีวิต สรา้งผูน้  าฆราวาส  ผูน้  าเยาวชน ส  าหรบัการท างานในองคก์รหรือหน่วยงานต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง งานอภิบาลเยาวชน สตรี  อภิบาลครอบครวั ผูส้งูอาย ุการสง่เสรมิกิจศรทัธาตา่ง ๆ การดแูล
ผู้อ่อนแอในสังคม  คนยากจน ผู้อพยพหรือแรงงานย้ายถ่ิน  ผู้พิการ การส่งเสริมกระแสเรียก การดูแล
สิ่งแวดลอ้ม ตลอดจนความตอ้งการเรง่ดว่นของชุมชนท่ีเกิดจากเสยีงเรียกรอ้งของชุมชน และการฟังเสยีงของผู้
ท่ีไม่มีโอกาสไดอ้อกเสยีง (the voice of the voiceless) ในสงัคมดว้ย 
 
3. พันธกิจ (Mission) 
 
 ประชากรของพระเจา้ทุกคนในสงัฆมณฑลจันทบุรี มีความส านึกในความเช่ือ (Sensus Fidei) ซึ่งได้
รบัมาจากศีลลา้งบาป ท าใหมี้สว่นรว่มในชีวิตพระตรีเอกภาพ  ในการท าหนา้ท่ี 3 ประการตามบทบาทหนา้ท่ี
ของตนในชีวิตประจ าวนัดว้ยความรบัผิดชอบ ไดแ้ก่ 1) การเป็นประกาศก คือ หนา้ท่ีในการประกาศและในการ
เป็นประจกัษพ์ยาน, 2) การเป็นพระสงฆ ์คือ หนา้ท่ีในการสวดภาวนาและสรา้งความศกัด์ิสิทธ์ิใหก้ับโลก, และ 
3) กษัตรยิ ์คือ หนา้ท่ีในการปกครองดแูล และการรบัใชท้กุคน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งคนยากจน  
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 ดว้ยความส านึกนี ้เรียกรอ้งใหค้ริสตชนทุกคนมีภารกิจในการเป็นผูป้ระกาศข่าวดีตามกระแสเรียกท่ี
ตนเองไดร้บั เพื่อท าใหค้  าสั่งของพระเยซูคริสตเจา้เป็นจรงิท่ีว่า “ท่านทัง้หลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวดี
ใหม้นษุยท์ัง้ปวง” (มก 16:15) การออกไปประกาศนีก็้เท่ากบัความพยายามท่ีจะท าใหโ้ลกไดเ้ป็นหนึ่งเดียวและ
มีสว่นรว่มตอ่กนั เฉกเช่นเดียวกับความสมัพนัธ์ในพระตรเีอกภาพ การประกาศขา่วดีนีท้  าใหค้  าสั่งของพระเยซูค
รสิตเจา้เป็นจรงิ และเป็นการใชพ้ระพรของพระจิตเจา้ใหบ้งัเกิดผลในชีวิตประจ าวนัของเรา  
 
 เม่ือบรรดาคริสตชนไดเ้ป็นน า้หนึ่งใจเดียวกันอย่างแทจ้ริง จะท าใหภ้าพของพระกายทิพยข์องพระ
คริสตเจ้า (เทียบ คส 1:18 และ อฟ 4:25) ปรากฏขึน้ท่ามกลางเพื่อนพี่นอ้งทัง้หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน
พิธีกรรมต่าง ๆ ของพระศาสนจักร การประกอบและการใหบ้ริการศีลศกัด์ิสิทธ์ิ ซึ่งมีองคพ์ระเยซูคริสตเจา้เป็น
ศนูยก์ลางระหวา่งพระเป็นเจา้และมนุษยช์าติ ไดท้  าใหธ้รรมชาติของพระศาสนจกัรท่ีเป็น “ศีลศกัด์ิสทิธ์ิ” เพื่อน า
พระพรและความรอดพน้มาสูโ่ลกไดเ้ป็นจรงิ  
 
 ภารกิจแห่งการสรา้งความเป็นหนึ่งเดียวกันนี ้เรียกรอ้งใหเ้กิดการกลบัใจอย่างแทจ้รงิ  ท่ีแสดงออกถึง
การรบัฟังกันและกนัดว้ยความเขา้ใจ การยอมรบัผูอ่ื้น ความเอือ้อาทร ความจรงิใจ และการรบัใชซ้ึ่งกนัและกัน 
เฉกเช่นเดียวกบัความเป็นหนึ่งเดียวกันในศีลมหาสนิท ภารกิจนีจ้ึงมุ่งไปสูค่วามเป็นหนึ่งเดียวกนัในทกุระดบั ทัง้
ภายในพระศาสนจกัรและภายนอกพระศาสนจักร อย่างไม่มีขอบเขตและเงื่อนไข (เชือ้ชาติ ศาสนา วฒันธรรม 
เพศ ความคิดเห็นอันหลากหลายทางดา้นความเช่ือ การเมือง ปรชัญา รูปแบบการด าเนินชีวิต ฯลฯ) แต่ดว้ย
ความเคารพในสิทธิ เสรีภาพ อิสรภาพ เกียรติ ศักด์ิศรี ในการไตรต่รองเครื่องหมายแห่งกาลเวลา รวมถึงสิ่ง
สรา้งทัง้หลายของพระเจา้ดว้ย   
 
 พนัธกิจแห่งการมีสว่นรว่ม เรียกรอ้งให ้ทุกฝ่าย แผนก หน่วยงาน องคก์ร วัด โรงเรียน สามเณราลยั 
ตามโครงสรา้งการบรหิารงานของสงัฆมณฑล ตลอดจนสถาบนันกับวชชาย-หญิง ครอบครวั จนกระทั่งคริสต
ชนแตล่ะคน รว่มมือกนัท างานอยา่งจรงิจงั สรา้งสรรค ์ ตอ่เน่ือง โดย ก) มีการวางแผนการท างานท่ีดี มีการปรบั
กระบวนการ (Process) และวิธีการท างาน (Methodology) ใหเ้หมาะสมกับสภาพแวดลอ้มหรือสภาพความ
เป็นจริงท่ีเกิดขึน้ เปิดโอกาสให้ทุกคนไดเ้ขา้มาท างานร่วมกัน การฟังขอ้เสนอแนะของทุก ๆ คน ทบทวน 
ประเมินผล และพฒันาใหดี้ขึน้อยูต่ลอดเวลา  ข) ด าเนินชีวิตประจ าวนัเป็นประจกัษ์พยาน (Testimony) ถึงจิต
ตารมณพ์ระวรสาร และยดึมั่นในค าสั่งสอนของพระศาสนจกัร เพื่อกา้วเดินไปสูค่วามสมบูรณใ์นองคพ์ระเยซูคริ
สตเจ้า (เทียบ ยน 10:10) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความรกั ความเมตตา การรบัใชเ้พื่อนพี่นอ้งทุกคนในสงัคม 
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ทัง้นี ้เพื่อใหบ้รรลถุึงความเป็นหนึ่งเดียวและการมีสว่นรว่มดว้ยกัน โดยมีตัวบ่งชีถ้ึงความส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรม
ชดัเจน 

Mass-Chan
Text Box
6




