คําประกาศ

สังฆมณฑลอุดรธานี
เรื่อง
แผนอภิบาล คริสตศักราช 2011-2015 ของสังฆมณฑลอุดรธานี
พระศาสนจักรในสังฆมณฑลอุดรธานีไดประกาศใช “แผนแมบททิศทางงานอภิบาล คริสตศักราช
2001-2010 ของสังฆมณฑลอุดรธานี” สําหรับ 10 ปที่ผานมา เมื่อวันที่ 14 กันยายน ค.ศ. 2001 บัดนี้ เพื่อ
สานตอแผนแมบททิศทางงานอภิบาลดังกลาว สังฆมณฑลอุดรธานีจึงไดรวมกันจัดเตรียม “แผนอภิบาล คริสต
ศักราช 2011-2015 ของสังฆมณฑลอุดรธานี” ขึ้นเพื่อเปนแมบทพันธกิจการอภิบาลและการประกาศขาวดี
ในชวง 5 ปนับแตนี้เปนตนไป
เป าประสงคของแผนอภิ บาลฉบั บนี้ ไ ม ใช เ ปนการเริ่มต นทุ ก สิ่ง ใหม แต เ ปนการเสริ มตอ พั นธกิ จตาม
“แผนแมบททิศทางงานอภิบาล คริสตศักราช 2001-2010 ของสังฆมณฑลอุดรธานี” โดยยังคงยึดหลักการ
เดิมที่เนน “การสรางชุมชนใหเขมแข็ง การทํางานแบบองครวม และการมีสวนรวมอยางจริงจัง ” แตมี
ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนและพันธกิจเล็กนอยเพื่อใหครอบคลุมและสอดคลองกับสิ่งทาทายและความจําเปนเรงดวน
ของพระศาสนจักรในสังฆมณฑล ซึ่งไดเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
หลังจากไดไตรตรองสิ่งทาทายและความจําเปนเรงดวนตางๆ ดังกลาว พบวาแมมีปจจัยที่เปนตัวแปร
หลายอยางที่เปนลักษณะเฉพาะของสังฆมณฑล แตประเด็นหลักที่ตองสงเสริมใหเกิดขึ้นและไปใหถึงเหมือน
ประเด็นหลักของแผนอภิบาลระดับชาติที่วา “อภิบาลชุมชนศิษยพระคริสต รวมพันธกิจแบงปนขาวดี ” ซึ่ง
ใหความสําคัญกับชุมชนคริสตชนพื้นฐานหรือชุมชนวัด โดยมุงเสริมสรางและพัฒนาใหเปนชุมชนแหงความเชื่อที่
มีชีวิตชีวา เปนชุมชนศิษยพระคริสตเจาที่แทจริง ซึ่งเจริญชีวิตตามบัญญัติรักของพระองค สามารถเปนประจักษ
พยาน ประกาศและแบงปนขาวดีใหกับเพื่อนพี่นองตางความเชื่อและรวมชุมชนเดียวกันได
แมวาแผนอภิบาลฉบับนี้ใหความสําคัญเปนพิเศษกับชุมชนคริสตชนพื้นฐานหรือชุมชนวัด โดยมี “วิถี
ชุมชนวัด” เปนวิธีการหลักและเครื่องมือสําคัญ สังฆมณฑลอุดรธานีไมลืมวายังมีพันธกิจอื่นซึ่งมีความสําคัญไม
นอยกวากันและตองทําไปพรอมกันกับงานเสริมสรางและพัฒนาชุมชนดังกลาว ดวยเหตุนี้ สังฆมณฑลจึงเลือก
และกําหนดประเด็นหลักของงานอภิบาลและประกาศขาวดีดังนี้ คือ
ประเด็นที่ 1 กลุมวิถีชุมชนวัด
ประเด็นที่ 2 สภาภิบาลระดับวัดและระดับสังฆมณฑล
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ประเด็นที่ 3 การประกาศและแบงปนขาวดี
ประเด็นที่ 4 พันธกิจรักและรับใชสังคม
ประเด็นที่ 5 การศึกษาอบรมแบบคาทอลิก
สังฆมณฑลอุดรธานีหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือและการมีสวนรวมในพันธกิจตางๆ ตามที่
ระบุไวในแผนอภิบาลฉบับนี้จากคริสตชนทุกคนเปนอยางดี ไมวาจะเปนผูอภิบาล ผูรวมอภิบาล นักบวชทั้งชาย
และหญิง รวมทั้งพี่นองสัตบุรุษทุกทาน
ในโอกาสป ด ป พ ระวาจาของสั ง ฆมณฑลและฉลองสถานฝ ก ธรรมสั น ติ ร าชประจํ า ป ค.ศ. 2010
สังฆมณฑลอุดรธานีมีความยินดี ที่จะประกาศ “แผนอภิ บาล คริส ตศักราช 2011-2015 ของสังฆมณฑล
อุ ด รธานี ” ให บรรดาพี่ นอ งคริ ส ตชนและทุ ก คนที่ มีส ว นเกี่ ยวข อ งทราบโดยทั่ ว กั น โดยมี กํ าหนดระยะเวลา
ดําเนินการ 5 ป นับจากวันประกาศนี้เปนตนไป
ขอองคสันติราชา องคอุปถัมภของสถานฝกธรรมแหงนี้ และพระมารดานิจจานุเคราะห องคอุปถัมภ
ของสังฆมณฑลอุดรธานี พรอมดวยพระจิตเจา ไดเดินเคียงขางและนําทางเราทุกคนใหสามารถปฏิบัติพันธกิจที่
ไดรับมอบหมายจากพระเจาในแผนอภิบาลดังกลาวนี้ไดสําเร็จตามเปาประสงคที่ ไดวางไวทุกประการ และ “ขอ
พระหรรษทานและสันติสุขจากพระเจาพระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสต องคพระผูเปนเจา สถิตอยูกับทาน
ทั้งหลายเถิด” (1 คร 1:3)

อวยพรมายังพี่นองทุกทาน

(พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย)
ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี

(คุณพอลูกา พัฒนา อุปการ)
เลขาธิการสังฆมณฑลอุดรธานี

ใหไว ณ อุดรธานี
วันที่ 10 ธันวาคม คริสตศักราช 2010
โอกาสฉลองสถานฝกธรรมสันติราชาและวันปดปพระวาจาของสังฆมณฑลอุดรธานี
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แผนอภิบาล คริสตศักราช 2011-2015
วิสัยทัศน
ประชากรของพระเจา
รวมเปนหนึ่งเดียวในพระคริสต
อุทิศตนเรียนรูจัก
รัก และรับใชพระเจาและเพื่อนมนุษย

พันธกิจ
พระศาสนจักรในสังฆมณฑลอุดรธานี
มุงเสริมสรางชุมชนศิษยพระคริสต
รวมพันธกิจประกาศขาวดี
โดยมีองคพระจิตเจาเปนผูนําทาง
ไววางใจในความรักของพระเจา
เขาถึงผูยากไร
เอาใจใสผูรอโอกาส
ชาญฉลาดในการทํางานแบบองครวม
รวมประสานสัมพันธกับองคกรทุกระดับ
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สวนที่ 1
บทนํา
ความเปนมา
1. หลังจากสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทยไดประกาศใช “ทิศทางงานอภิบาล คริสตศักราช 20002010 ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย” เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 2000 สังฆมณฑลอุดรธานีได
ตอบสนองทิศทางงานอภิบาลนี้ โดยการจัดสัมมนาเตรียมยกรางแผนแมบททิศทางงานอภิบาลระดับสังฆมณฑล
2 ครั้ง กลาวคือ ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 23-24 กุมภาพันธ ค.ศ. 2001 และครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 1-2 มิถุนายน
ค.ศ. 2001 และประกาศใช “แผนแมบททิ ศทางงานอภิบาล คริสตศักราช 2001-2010 ของสังฆมณฑล
อุดรธานี” เมื่อวันที่ 14 กันยายน ค.ศ. 2001
2. ในป ค.ศ. 2005 สังฆมณฑลไดประเมินผลการดําเนินการตามแผนกิจกรรมในแผนแมบททิศทางงานอภิบาล
ดังกลาว พบวาผลสัมฤทธิ์อยูในระดับนอย ดังนั้น จึงรณรงคใหทุกหนวยงานไดปฏิบัติตามแผนกิจกรรมที่วางไว
อยางเขมขนมากยิ่งขึ้น
3. ณ เวลาปจจุบัน พระศาสนจัก รคาทอลิกแหงประเทศไทย เปดหัวใจทบทวนคําสอนขององคสมเด็จพระ
สันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ที่ย้ําวาพระเจาเปนความรัก (Deus Caritas Est) ซึ่งเปนหัวใจขอคําสอนแรกสุดของ
พระองคเมื่อเริ่มพระสมณสมัย เปนการตอกย้ําความจริงแหงความรักของพระเจาที่ทันสมัย และเหมาะกับสังคม
ปจจุบันซึ่งเรียกรองใหทบทวนความหมายและการประทับอยูของพระเจาอยางแทจริง เพราะเหตุวาโลก สังคม
เศรษฐกิจ และการเมืองปจจุบัน ลวนตองการการประทับอยูของพระเจาเพื่อเปนคําตอบแทจริงของชีวิต ดวยเหตุ
นี้ จําเปนอยางยิ่งที่พระศาสนจักรตองประกาศความรอดพนดวยความหวัง (Spe Salvi) ที่มาจากพระเจาเพื่อ
ยืนยันความรักของพระเจาในโลกแหงความเปนจริงไดเสมอไป จึงเปนเวลาอันสําคัญและสมควรยิ่งที่พระศาสน
จักรตองเผชิญกับกระแสโลกปจจุบันดวยพลังแหงความเชื่อ ความหวัง และความรัก โดยเฉพาะอยางยิ่งความรัก
ในความจริง (Caritas in Veritate) และความจริงนั้นคือองคพระคริสตเจา เพราะพระองคเทานั้นเปนคําตอบ
สําหรับสถานการณในโลกปจจุบันไดอยางแทจริง
สภาพเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมไทยในปจจุบัน
4. ทางดานเศรษฐกิจนั้น ในชวงหลายทศวรรษที่ผานมาพบวาประเทศไทยรับเอาระบบทุนนิยมซึ่งมีวัตถุนิยมและ
บริโภคนิยมเปนตัวขับเคลื่อน ทําใหคนจํานวนนอยที่มีโอกาสเหนือกวา ครอบครองปจจัยการผลิตและโภคทรัพย
สวนใหญไวในมือ เนนการนําเอาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอ ยูอยางจํากัดมาสรางมูลคาเพิ่มในทางเศรษฐกิจ ทําให
สังคมเมืองเจริญรุงเรือง ในขณะที่ชนบทถูกปลอยใหลาหลัง ระบบเศรษฐกิจเชนนี้ กอใหเกิดความขัดแยงและ
ชองวางระหวางกลุมประชากรอยางเห็นไดชัด
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การเปดการคาเสรี ทําใหเกษตรตองเสียเปรียบและราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา ทั้งนี้สืบเนื่องจาก
การหลั่งไหลเขามาของผลผลิตทางการเกษตรที่ราคาถูกกวาจากตางประเทศ มีการแยงชิงและครองครองที่ดินซึ่ง
เปนปจจัยการผลิตพื้นฐานทางการเกษตร เกษตรกรจํานวนมากไรที่ดินทํากิน สวนใหญตองแบกรับภาระหนี้สิน
จํานวนมาก แตในขณะเดียวกันก็มีกระแสความพยายามสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ที่เนนความเพียงพอและการ
พึ่งตนเองมากกวาเนนเพื่อการพาณิชยที่ทําลายทรัพยากร ธรรมชาติ
การปลอ ยให มีโรงงานอุ ต สาหกรรมจํ านวนมากที่ ไ ม รับผิ ด ชอบ ก อให เ กิด ผลกระทบอย างรุ นแรงต อ
สภาพแวดลอม ทําลายระบบนิเวศ และชีวิตความเปนอยูของประชากร ผลที่ตามมาคือภาวะโลกรอนและการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ ซึ่งสงผลกระทบแบบลูกโซตอคนและระบบนิเวศกลายเปนวั ฏจักร การทองเที่ยวก็
เปนปจจัยสําคัญในการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศเชนกัน ซึ่งเปนผลกระทบทําใหภัยธรรมชาติ
เกิดขึ้นบอยครั้งและมีแนวโนมที่จะรุนแรงยิ่งขึ้น
5. การเมืองในประเทศไทย มีพลวัตและความซับซอนมากขึ้นแตระบอบประชาธิปไตยของประเทศกลับออนแอลง
พรรคการเมือง กลุมธุรกิจและประชาสังคมมีอิทธิพลตอรัฐมาก รัฐบาลมักใชยุทธศาสตรประชานิยมเปนฐาน
กอใหเกิดความขัดแยงและการแตกแยกทางดานแนวคิดและอุดมการณในสังคมอยางยื ดเยื้อ เกิดการแยงชิง
อํานาจทางการเมืองในทุกรูปแบบ เพื่อแสวงหาและตักตวงผลประโยชนและฉอราษฎรบังหลวงขนานใหญ ขณะที่
รัฐบาลไมมีเสถียรภาพและพลังพอที่จะขับเคลื่อนนโยบายที่สําคัญ และตอบสนองตอปญหาของคนยากจนได แต
ในอี ก ด านหนึ่ ง นับว าเปนเรื่ อ งที่ นายิ นดีที่ประชาชนส วนใหญ ในประเทศ มี ก ารติ ด ตามความเคลื่ อ นไหวทาง
การเมือง มีการวิพากษวิจารณ แมวาจะมีความคิด เห็นที่ตางกัน และมีประชาชนจํานวนมากขึ้นที่มี สว นรว ม
ทางการเมืองในระดับตางๆ ก็ตาม
6. ความกาวหนาทางเทคโนโลยี และการสื่อสารที่กาวล้ํา แมนําความสะดวกสบายและรวดเร็วมาให แตในอีก
บริบทหนึ่ง ก็นํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอยางใหญหลวงดานคุณคา วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของผูคนใน
สังคม โดยเฉพาะเยาวชนที่ละทิ้งคุณคาความดีงามดานจิตใจ และหันไปสูความลุมหลงทางวัตถุนิยมและดําเนิน
ชีวิตแบบไรมาตรฐานทางศีลธรรมที่ถูกตอง
สภาพจริงของพระศาสนจักรในสังฆมณฑลอุดรธานี
7. สังฆมณฑลอุดรธานีเปนพระศาสนจักรทองถิ่นที่ปฏิบัติพันธกิจที่ไดรับมอบหมายจากพระเจาใน 6 จังหวัดภาค
อีสานตอนบน คือ อุดรธานี ขอนแกน เลย หนองบัวลําภู หนองคาย และบึงกาฬ กลุมคริสตชนสวนใหญมาจาก
หลายเชื้อชาติ มีวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลาย และดําเนินชีวิตอยูทามกลางเพื่อนพี่นองตางความเชื่อ ดวย
ความเชื่อมั่นคงที่ไดรับการปลูกฝงจากบรรดาธรรมทูตรุนแรก คริสตชนไดมีสวนรวมในการประกาศขาวดี ดวย
การดําเนินชีวิตเปนประจักษพยานถึงพระคริสตเจาจนทําใหเกิดกลุมคริสตชนใหมขนึ้ อยางตอเนื่อง
8. ตลอดระยะเวลาที่ผานมา พระศาสนจักรในสังฆมณฑลอุดรธานีไดเจริญชีวิตและปฏิบัติพันธกิจดังกลาวขางตน
อยางเอาใจใสและจริงจัง แตเนื่องจากคานิยมของสังคมในปจจุบันตรงกันขามกับคุณคาของพระวรสาร จึงสงผล
ใหการปฏิบัติศาสนกิจ การเสริมสรางความรูและความเขาใจใน “ขาวดี” ตามคําสอนของพระเยซูเจาในอดีตที่ผาน
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มายังขาดความเขมขนเทาที่ควร ไมสามารถหยั่งรากลึกลงในชีวิตจิตใจ และไมเปนแรงบันดาลใจให คริสตชนเปน
ประจักษพยานไดอยางแทจริงและเพียงพอ ยิ่งกวานั้น ยังมีกลุมเปาหมายหลากหลายที่ตองการการอภิบาลเปน
พิเศษ มีทั้งเด็ก และเยาวชน รวมทั้งคริสตชนที่ละเลยความเชื่อ อันเนื่องมาจากปจจัยตาง ๆ เชน การแตงงานกับ
พี่นองตางความเชื่อ การมีความรูความเขาใจในดานศาสนาที่ผิวเผิน และการอภิบาลไมทั่วถึง เปนตน
9. ผลจากการทําวิจัย เรื่องการใชหลักสามประการของแผนทิศทางงานอภิบาล คริสตศักราช 2000-2010 คือ
“การสรางชุมชนใหเขมแข็ง การทํางานแบบองครวม และการมีสวนรวมอยางจริงจัง” พบวา คริสตชนทุกระดับ
ตางมองเห็นความสําคัญ มีความตระหนักและยอมรับในหลักการดังกลาว แตยังตองการพัฒนาทักษะในการนํา
หลักทั้งสามประการไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรมและเกิดผล
สิ่งทาทายพระศาสนจักรในสังฆมณฑลอุดรธานี
10. จากสภาพจริงขางตน สังฆมณฑลอุดรธานีมองเห็นปญหาและความทุกขยากของคริสตชนผูกําลังจาริกอยูใน
โลกนี้และตกเปนสวนหนึ่งของสภาพดังกลาวซึ่งนําไปสูวัฒนธรรมแหงความตาย สังฆมณฑลอุดรธานีจึงตอง
ทบทวนบทบาทของตนในฐานะผูนําแหงความรอดพนและมโนธรรมของสังคม ที่จะตองเปนประจักษพยานถึง
วั ฒนธรรมแห ง ความรั ก ชี วิ ต และความรอดพ น มุ ง มั่ นในการนํ าประชากรของพระเจ าสู พ ระอาณาจั ก รของ
พระองค ซึ่งเปนพระอาณาจักรแหงความรักและสันติ โดยผานทางพระคริสตเจาผูทรงเปน “หนทาง ความจริง
และชีวิต” (ยน 14:6)
แนวทางในการจัดทําแผนอภิบาล คริสตศักราช 2011-2015 ของสังฆมณฑลอุดรธานี
11. สังฆมณฑอุดรธานี ไดเตรียมความพรอมในการจัดทําแผนอภิบาล 3 ขั้นตอนดังตอไปนี้ กอนอื่นหมด ไดสง
ผูแทนเขารวมการอบรมกระบวนการวิถีเชิงบวก (Appreciative Inquiry) ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
(2-6 กุมภาพันธ ค.ศ. 2009) จากนั้น จึงไดสงคณะกรรมการยกรางเขารวมประชุมสัมมนาระดับภาคเพื่อกําหนด
แผนอภิ บ าล ณ โรงแรมกิ จ ตรงวิ ล ล รี ส อร ท จ.อุ บลราชธานี (10-13 พฤศจิ ก ายน ค.ศ. 2009) สุ ด ท า ย
คณะกรรมการยกรางชุดเดิมไดเขารวมการประชุมสัมมนาระดับชาติเพื่อกําหนดแผนอภิบาล ณ ศูนยฝกอบรม
งานอภิบาล “บานผูหวาน” สามพราน จ.นครปฐม (19-23 เมษายน ค.ศ. 2010)
กอนการประชุมสัมมนาระดับชาติ สังฆมณฑลอุดรธานีไดจัดสัมมนาระดับเขตทั้ง 4 เขต ในเดือนมีนาคม
ค.ศ. 2010 โดยใชกระบวนการ “วิถีเชิงบวก” คําถามที่ใชในกระบวนการนี้ ดึงมาจากวิสัยทัศนของแผนแมบ ท
ทิศทางงานอภิบาล คริสตศักราช 2001-2010 ของสังฆมณฑลอุดรธานี ที่วา “ประชากรของพระเจา เปนหนึ่ง
เดียว ยึดมั่น และเปนประจักษพยานถึงพระเยซูคริสตเจา” ผลที่ไดจากการสัมมนาพบวามีเนื้อหาสอดคลอง
กับแนวทางและแผนกิจกรรมที่ระบุไวในแผนแมบททิศทางงานอภิบาลฯ ดังกลาว
เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการจัดสัมมนายกราง “แผนอภิบาล คริสตศักราช 2011-2015 ของสังฆ
มณฑลอุดรธานี” ระหวางวันที่ 11-13 ตุลาคม ค.ศ. 2010 ณ โรงแรมการิน จ.อุดรธานี คณะกรรมการยกรางได
รวบรวมเนื้อหา จัดหมวดหมู และเรียบเรียงขอเสนอที่ไดมาจากการสัมมนาทั้ง 4 เขต ใหสอดคลองกับ “แผน
อภิบาล คริสตศักราช 2010-2015 ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย” พรอมทั้งไดเสนอแนวทาง
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ปฏิบัติ และคําถามสําหรับการไตรตรองในแตละบทดวย หลังจากนั้น คณะกรรมการยกรางจึงไดนําเสนอผลตอ
สภาสงฆเพื่อแกไขและปรับปรุงใหสมบูรณยิ่งขึ้น และคณะที่ปรึกษาพระสังฆราชลงมติรับรองให ประกาศใชแผน
อภิบาลฯ ดังกลาวตอไป
12. เปนที่นาสังเกตวา แผนอภิบาล คริสตศักราช 2011-2015 ของสัง ฆมณฑลอุดรธานี มีลักษณะเปนการ
ติดตาม และสานตอแผนแมบททิศทางงานอภิบาล ค.ศ. 2001-2010 ไมใชเปนการเริ่มทุกสิ่งใหมทั้งหมด แตเปน
การเสริมสรางการพัฒนาชุมชนวัดซึ่งมีฐานปฏิบัติพันธกิจตอเนื่องจากแผนแมบทฯ ดังกลาว โดยเนนให “ชุมชน
วัด” เปนเปาหมายหลัก
ดวยเหตุนี้ อาศัยพระพร พละกําลังและแสงสวางจากการนําของพระจิตเจา สังฆมณฑลอุดรธานี มี ความ
ยินดีประกาศ “แผนอภิบาล คริสตศักราช 2011-2015 ของสังฆมณฑลอุดรธานี” เพื่อเปนแนวทางในการ
เจริญชีวิตและปฏิบัติพันธกิจเปนหนึ่งเดียวกันดังตอไปนี้
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สวนที่ 2
อภิบาลชุมชนศิษยพระคริสต
“กลุมคริสตชนสมัยแรก เปนกลุมผูมีความเชื่อดําเนินชีวิตเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ไมคิดวาสิ่งที่ตนมีเปน
กรรมสิทธิ์ของตน แตทุกสิ่งเปนของสวนรวม บรรดาอัครสาวกยังคงเปนพยานยืนยันถึงการกลับคืนพระชนมชีพ
ของพระเยซู องคพระผูเปนเจาดวยเครื่องหมายอัศจรรยยิ่งใหญ และทุกคนไดรับความเคารพนับถืออยางสูง ใน
กลุมของเขาไมมีใครขัดสน ผูใดมีที่ดินหรือบานก็ขายและมอบเงินที่ได ใหบรรดาอัครสาวก เพื่อแจกจายใหผูมี
ความเชื่อแตละคนตามความตองการ” (กจ 4:32-34)

บทที่ 1
เสริมสรางศิษยและพัฒนาความเชื่อ
โดยพระวาจา ศีลศักดิ์สทิ ธิ์ และการอธิษฐานภาวนา
13. “คนเหลานั้นประชุมกันอยางสม่ําเสมอ เพื่อฟงคําสั่งสอนของบรรดาอัครสาวก ดําเนินชีวิตรวมกันฉันพี่นอง
รวมพิธีบิขนมปง และอธิษฐานภาวนา” (กจ 2:42) รูปแบบชีวิตของศิษยพระคริสตเจาในยุคอัครสาวกใหภาพ
ชัดเจนของการเปนพระศาสนจักรเสมอมา ชุมชนศิษยจะมีชีวิตชีวาอยางแทจริง เมื่อไดรับการหลอเลี้ยงดวยพระ
วาจา ศีลมหาสนิท และการอธิษฐานภาวนา ทําใหการประทับอยูของพระคริสตเจาในชุมชนเดนชัด โดยการ
แบงปนประสบการณความเชื่อ เสริมตอกันอาศัยการฟงพระวาจา ไตรตรองและนําพระวาจานั้นไปปฏิบัติในชีวิต
สวนตัวและสวนรวม มีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันฉันพี่นอง
14. ในยุคปจจุบันก็เชนเดียวกัน “พระศาสนจักรมิไดหยุดยั้งที่จะนําอาหารเลี้ยงชีวิตคริสตชนทั้งจากโตะพระวาจา
และจากโตะพระกายพระคริสตเจาเสนอใหสัตบุรุษ พระศาสนจักรถือเสมอมาและยังถือตอไปวาพระคัมภีรพรอม
กับธรรมประเพณีศักดิ์สิทธิ์ เปนบรรทัดฐานสูงสุดของความเชื่อของตน” (DV 21) เมื่อพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์มี
บทบาทตอชี วิตคริ สตชนถึงเพียงนี้ แลว จึงจํ าเปน อยางยิ่งที่เ ขาจะตองสรางความใกล ชิดกับพระวาจาและศี ล
ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อใหมีประสบการณกับพระเจาอยางแทจริง “มนุษยมิไดดํารงชีวิตดวยอาหารเทานั้น แตดํารงชีวิต
ดวยพระวาจาทุ กคํ าที่อ อกจากพระโอษฐของพระเจ า ” (มธ 4:4) และขณะเดี ยวกันเขาจะต องแสวงหาความรู
เกี่ยวกับพระคัมภีรและคําสอนของพระศาสนจักร ตองรูถึงแกนแทของความเชื่อคาทอลิก
15. การฟนฟูชีวิตคริสตชนในยุคปจจุบันนับวาเปนความจําเปนเรงดวน เพราะคานิยมของสังคมในปจจุบันตรงกัน
ขามกับคุณคาของพระวรสาร จึงจําเปนอยางยิ่งที่สมาชิกของพระศาสนจักรทุกฐานันดรในสังฆมณฑลของเราตอง
ไดรับการฟนฟูความเชื่อและวิถีทางในการดําเนินชีวิตเพื่อ มีประสบการณความรักของพระเจาทั้งระดับสวนตัว
และสวนรวม
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16. สังฆมณฑลอุดรธานี จึงกําหนดแนวทางหลักในการเสริมสรางศิษยและพัฒนาความเชื่อ โดยอาศัย
พระวาจา ศีลศักดิ์สิทธ และการอธิษฐานภาวนา ดังตอไปนี้
1. ให “การฉลองวันพระเจา” เปนวันสําคัญซึ่งกอใหเกิดประสบการณความรักกับพระเจ า จน
สามารถเปนพลังขับเคลื่อนชีวิตคริสตชนในทุกมิติ
ก. ผู อ ภิ บาลต อ งให ค วามสํ าคั ญ กั บ พิ ธี มิส ซาทุ ก วั น โดยเฉพาะอย างยิ่ ง วั นอาทิ ต ย ด ว ยการ
เตรียมเทศนอยางดี และประกอบพิธีดวยความเคารพศรัทธา
ข. คริสตชนควรมีโอกาสไดรวมมิสซาทุกวันอาทิตย เห็นคุณคาและมีสวนรวมในพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้
อยางมีชีวิตชีวา
ค. ผูอภิบาลและสัตบุรุษรวมกันทําให “การฉลองวันพระเจา” เปนวันสรางบรรยากาศของ
ครอบครั วและความเป นพี่ นองในชุ มชนวั ด โดยอาศัยกิ จกรรมต างๆ เช น การศึ ก ษาและ
แบ ง ป นพระวาจา รั บประทานอาหารร ว มกั น และกิ จ กรรมอื่ น ๆ ที่ เ สริ มสร า งชี วิ ต ที่ ส นิ ท
สัมพันธและเปนหนึ่งเดียวกัน
2. พระวาจาและชีวิตภาวนา เปนแกนของการเสริมสร างและพัฒนาความเชื่อของศิษยพระ
คริสต
ก. รณรงคและสงเสริมใหคริสตชนเขาถึงพระวาจาเปนการสวนตัว โดยการอาน รําพึง ศึกษา
และแบงปนพระวาจา
ข. เหมือนที่ “พระศาสนจักรแสดงความเคารพตอพระคัมภีรเสมอมา” (DV 21) จึงจําเปนอยาง
ยิ่งที่คริสตชนทุกฐานันดรตองใหความเคารพตอหนังสือศักดิ์สิทธิ์นี้ดวยเชนกัน
ค. แนะนําและสนับสนุนคริสตชนใหมีการอธิษฐานภาวนาทั้งสวนตัวและสวนรวม เพื่อกอใหเกิด
ความสัมพันธกับพระเจาที่ใกลชิดมากยิ่งขึ้น
ง. ฟนฟูกระบวนการถายทอดความเชื่อในครอบครัว การสอนคําสอน และการอบรมชีวิตคริสต
ชนทั้งระบบอยางตอเนื่องและจริงจัง
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บทที่ 2
สรางและพัฒนาชุมชนวัด
17. “ถาทานไดรับกําลังใจจากการเปนหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจา ถาทานไดรับกําลังใจจากความรัก ถาทานเปน
หนึ่งเดียวกันในพระจิตเจา ถาทานเห็นอกเห็นใจสงสารกัน ทานจงทําใหขาพเจามีความยินดีอยางเต็มเปยมโดย
การเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน มีความรักแบบเดียวกัน มีความรูสึกนึกคิดอยางเดียวกัน” (ฟป 2:1-2) ชุมชนศิษยมี
พระคริสตเจาเปนศูนยกลางและมีพระจิตเจาเปนผูนําทาง มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน เปนน้ําหนึ่งใจ
เดียวกัน ใหกําลังใจซึ่งกันและกัน คิดถึงประโยชนสวนรวม การมีน้ําใจ เอื้อเฟอเผื่อแผ และเสียสละ ดวยตระหนัก
ดีวาเราทุกคนเปนพี่นองกัน นี่คือการมีสัมพันธเปนจิตหนึ่งใจเดียวกันที่ศิษยพระคริสตพึงมี
18. สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ไดทรงย้ําลักษณะสําคัญของศิษยพระคริสตอันเดียวกันนี้อีกครั้งหนึ่ง
ในพระสมณสาสนวาดวยเรื่อง “พระพันธกิจของพระผูไถ” (Redemptoris Missio) วา “ในเมื่อพระศาสนจักร คือ
การมีสัมพันธเปนจิตหนึ่งใจเดียวกัน กลุมคริส ตชนพื้นฐานที่กําลังเพิ่มจํานวนขึ้นยอมเปนรูปแบบและวิถีทางสู
การมีสัมพันธเปนจิตหนึ่งใจเดียวกันอยางแทจริง หากยังคงรักษาความเปนหนึ่งเดียวกับพระศาสนจักรไวเปน
อยางดี กลุมคริสตชนพื้นฐานยอยเหลานี้จึงเปนความหวังอันยิ่งใหญสําหรับความเปนอยูของพระศาสนจักร” (RM
51) พระศาสนจักรกลุมยอยในระดับครอบครัวหรือระดับชุมชนวัด รวมตัวกันเพื่ออธิษฐานภาวนา อานพระคัมภีร
และสอนคําสอน รวมทั้งแบงปนประสบการณชีวิต ดวยจุดประสงคที่จะผูกพันตนทํางานรวมกัน ชุมชนดังกลาวนี้
เปนเครื่องหมายแหงความมีชีวิตชีวาของพระศาสนจักร เปนเครื่องมือในการอบรม การเผยแผขาวดี การเอาใจใส
ดูแลผูต่ําตอย และการผูกพันตนทํางานเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม พรอมทั้งเปนเชื้อแปงแหงชีวิตคริสตชน ดังนั้น จึง
จําเปนที่ชุมชนวัดตองไดรับการเอาใจใสดูแล สงเสริม และสนับสนุนอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
19. สังฆมณฑลอุดรธานี จึงกําหนดแนวทางหลักในการสรางและพัฒนาชุมชนวัดใหเปนชุมชนศิษยพระ
คริสตอยางแทจริง ดังตอไปนี้
1. กําหนดใหวิถีชุมชนวัดเปนวิธีการหลักในการสรางและพัฒนาชุมชนวัด โดยจัดใหมีคณะทํางาน
รับผิดชอบ เพื่อจัดการ กํากับดูแล ติดตาม และพัฒนาใหกาวหนาอยางเปนขั้นตอน
ก. มุง สร างเอกภาพและปลุ กจิ ต สํานึก ให เกิ ด ความเข าใจวิถี ชุมชนวัด อยางถ องแท สร างผูนําจาก
บรรดาสมาชิกของพระศาสนจักรทุกระดับ ใชวิถีชุมชนวัดเปนแนวทางเจริญชีวิต เปนชุมชนแหง
ความรัก มีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันฉันพี่นอง อันนําไปสูการประกาศขาวดีในทุกมิติ
ข. สนับสนุนใหสมาชิกของพระศาสนจักรโดยเฉพาะอยางยิ่งผูอภิบาล นักบวช ครูคําสอนและผูนํา
ชุมชนไดรับการปลุกจิตสํานึกและเสริมทักษะเรื่องกระบวนการวิถีชุมชนวัด เพื่อจะไดมีสวนรวมใน
การสรางชุมชนวัดอยางแทจริงและตอเนื่อง
ค. สนับสนุนใหสมาชิกของพระศาสนจักรเขาใจอยางถองแท ถึงพันธกิจการประกาศขาวดี การสราง
และพัฒนาชุมชนวัด รวมทั้งหนาที่ตอนรับคริสตชนใหมในชุมชนวัดของตน ซึ่งมีกระบวนการรั บ
ผูใหญเขาเปนคริสตชนเปนเครื่องมือสําคัญ
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2. ใหสภาภิบาลระดับวัดหรือกรรมการวัด โดยการนําของพระสงฆเจาอาวาส อีกทั้งกลุมองคกร
และกลุมกิจกรรมคาทอลิกตางๆ มีสวนรวมในการทําหนาที่อยางจริงจัง เพื่อสงเสริมวิถีชุมชน
วัด หลอเลี้ยงใหเติบโตอยางเปนรูปธรรม และทําใหเขมแข็งขึ้นในกลุมองคกรตางๆ ของวัดดวย
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บทที่ 3
สรางและพัฒนาผูอภิบาลและผูรวมงานอภิบาล
20. “เราเปนผูเลี้ยงแกะที่ดี ผูเลี้ยงแกะยอมสละชีวิตเพื่อแกะของตน เราเปนผูเลี้ยงแกะที่ดี เรารูจักแกะของเรา
และแกะของเราก็รูจักเรา” (ยน 10:11,14) พระคริสตเจา ผูเลี้ยงที่ดี เปนตนแบบชีวิตผูอภิบาลในพระศาสนจักร
พระองค พ ร อ มที่ จ ะให ทุก สิ่ ง แม แ ต ชีวิ ต ของพระองค เ พื่ อ ฝู ง แกะของพระองค พระศาสนจั ก รสมั ยแรกเริ่ มได
เรียกรองผูอภิบาลใหดําเนินชีวิตตามแบบอยางของพระองค ดังที่นักบุญเปโตรไดย้ํากับผูอาวุโสที่ดูแลกลุมคริสต
ชนในสมั ยนั้ น ว า “จงเลี้ ยงดู ฝู ง แกะของพระเจ าที่ อ ยู ใ นความดู แ ลของท าน จงดู แ ลด ว ยความเต็ มใจตามพระ
ประสงคของพระเจา มิใชดูแลดวยจําใจ จงดูแลดวยความสมัครใจ มิใชดูแลเพราะเห็นแกอามิสสินจาง” (1 ปต
5:1-2)
21. เนื่องจากอัตลักษณของผูอภิบาลจะเกิดขึ้นได เมื่อเขาเต็มใจปรับตัวอยางสิ้นเชิงใหเขากับอัตลักษณของพระ
คริสตเจา ผูเลี้ยงที่ดี ดวยความตั้งใจ ดวยความสม่ําเสมอ และดวยความรอนรน (เทียบ คูมือผูอภิบาล 1990 ขอ 2
หนา 3) เพื่อจะบรรลุถึงเปาประสงคของการปรับตัว ดังกลาว ผูอภิบาลและผูรวมงานอภิบาลตองไดรับการอบรม
และฝกฝนตนเองใหมีประสบการณค วามเชื่อ เรียนรูคําสอนของพระคริสตเจาอยางลึกซึ้ง มีชีวิตสนิทสัมพันธกับ
พระองคและพระศาสนจักร สามารถเจริญชีวิตเปนพยานถึงพระองคอยางแทจริงมากขึ้นทุกวัน ยิ่งกวานั้นเขา
จําเปนตองมีประสบการณสวนตัวกับพระเจาอยางลึกซึ้ง จนกระทั่งสามารถอุทิศชีวิตของตนเพื่อพระเจาและพระ
อาณาจักรของพระองค
22. สังฆมณฑลอุดรธานีจึงกําหนดแนวทางหลักในการสรางและพัฒนาผูอภิบาลและผูรวมงานอภิบาล
ดังตอไปนี้
1. สรางและพัฒนาผูอภิบาลใหเปน ผูเลี้ยงที่ดีตามแบบอยางของพระคริสตเจา ผูทรงเปนทั้งสงฆ
ประกาศก และกษัตริยผยู ิ่งใหญ
ก. ใหบิดามารดาและชุมชนวัดไดรับการอบรมเพื่อมีความเชื่อมั่นคง ตระหนักในบทบาทของตนใน
ฐานะผูเปนกลุมบุคคลแรกที่จะถายทอดความเชื่อและอภิบาลกระแสเรียกใหกับบุตรหลาน
ข. ใหคริสตชนทุกระดับเห็นความสําคัญและมีสวนรวมในการเตรียมผูอภิบาลเพื่อใหมีประสบการณ
กับพระเจาอยางลึกซึ้งรวมกัน อาศัยพระวาจา ศีลศักดิ์สิทธิ์และการอธิษฐานภาวนา
ค. มีการอบรมตอเนื่องที่เสริมสรางและพัฒนาทักษะผูอภิบาล สูสถานะผูนําชุมชนศิษยพระคริสตที่
เขมแข็ง
2. สรางและพัฒนาผูรวมงานอภิบาลในชุมชนวัดและสถานศึกษา
ก. จัดอบรมเพื่อสรางผูรวมงานอภิบาลในชุมชนวัดและสถานศึกษาในสังฆมณฑลอยางเปนระบบ
และตอเนื่อง
ข. สงเสริมและสนับสนุนใหแตละชุมชนวัดและสถานศึกษาไดสรางและพัฒนาองคกรตางๆ ของ
พระศาสนจักร ใหเปนผูรวมงานอภิบาลอยางมีคุณภาพ
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บทที่ 4
อภิบาลครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ และคริสตชนกลุมพิเศษตาง ๆ
23. “พระเจาทรงสรางมนุษยตามภาพลักษณของพระองค พระองคทรงสรางเขาตามภาพลักษณของพระเจา
พระองคทรงสรางใหเปนชายและหญิง” (ปฐก 1:27) ในฐานะสิ่งสรางพิเศษของพระเจา มนุษยทุกคนมีศักดิ์ศรีเทา
เทียมกัน ศักดิ์ศรีดังกลาวนี้ “หยั่งรากลึกในการสรางตามภาพลักษณและความคลายคลึงกับพระเจา ใหมีวิญญาณ
และเปนจิตและไมรูจักตาย มีสติปญญาและอําเภอใจที่เปนอิสระ มนุษยถูกกําหนดไวเพื่อพระเจา และถูกเลือกเขา
สูความบรมสุขทั้งวิญญาณและรางกาย” (ประมวลคําสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก 2007 ขอ 358 หนา 224)
ดังนั้น พระศาสนจักรทุกภาคส วนตองรวมมือกั นปกปอง สงเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต ศักดิ์ศ รี และสิทธิของ
มนุษยดวยการเสริมโอกาสและพัฒนาศักยภาพ ใหมีความภูมิใจในศักดิ์ศรีการเปนมนุษย เปนบุตรของพระเจา
ตระหนักในบทบาทและหนาที่ของตน เพื่อใหบุคคลเหลานั้นไดมีชีวิตและมีชีวิตอยางสมบูรณ
24. ครอบครัวเปนกลุมชนที่อยูดวยกันในฐานะ “เซลเริ่มแรกของชีวิตสังคม” (คําสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ภาค
3 ชีวิตในพระคริสตเจา 2003 ขอ 2207 หนา 550) ดวยเหตุนี้ ครอบครัวจึงเปนฐานสําคัญที่สุดของสังคม สังคม
จะดีหรือเลวขึ้นอยูกับครอบครัวที่เปนองคประกอบจําเปนและขาดไมไดอันนี้เอง สําหรับชุมชนศิษยพระคริสต
ครอบครัว “เปนการใชชีวิตรวมกันของบุคคล เปนเครื่องหมาย และรูปฉายาของการมีชีวิตรวมกันของพระบิดา
และพระบุ ต รในพระจิ ต เจ า การให กํ า เนิ ด และให ก ารศึ ก ษาอบรมบุ ต รเป นภาพสะท อ นของผลงานแห ง การ
สรางสรรคของพระบิดา ครอบครัวนั้นไดรับเรียกใหมีสวนในการอธิษฐานภาวนา และการถวายบูชาของพระคริสต
เจ า การอธิ ษ ฐานภาวนาประจํ าวั น และการอ านพระวาจาของพระเจ า ทํ าให ค วามรั ก ในครอบครั ว เข มข นขึ้ น
ครอบครัวคริสตชนเปนผูเผยแผพระวรสาร มีภารกิจเผยแผศาสนา” (คําสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ภาค 3 ชีวิต
ในพระคริสตเจา 2003 ขอ 2205 หนา 549)
25. พระศาสนจักรมีพันธกิจเสริมสรางและสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนไดรับการอบรมและพัฒนาหลอเลี้ยงชีวิต
ดวยคุณคาพระวรสาร มีวุฒิภาวะในความเชื่อ เติบโตเปนคริสตชนอยางมีคุณภาพ เปนคนดี มีคุณธรรม และเปน
ประจักษพยานถึงคุณคาพระวรสาร สามารถคนพบและตอบสนองกระแสเรียกของตน เพราะคริสตชนทุกคน
ไดรับการเชื้อเชิญและมีขอผูกมัดใหแสวงหาความศักดิ์สิทธิ์ และความครบครันตามฐานะชีวิตของพวกเขา
26. พระแมมารียเปนแบบอยางที่วิเศษสุดสําหรับสตรีทั้งหลาย พระนางเปนแบบอยางของการเปนศิษยใกลชิด
พระคริสตเจาและอยูทามกลางบรรดาศิษยของพระองค ยิ่งกวานั้น พระแมยังเปนแบบอยางแกสตรีทั้งหลายใน
ฐานะผูรับใชของพระเจา พระเยซูเจาทรงเปนผูสนับสนุนศักดิ์ศรีแทจริงของบรรดาสตรี ดังที่ปรากฏในพระวรสาร
พระศาสนจักรในฐานะพระกายทิพยของพระองคจึงมีพันธกิจในการสงเสริมศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
สตรีใหมีศักดิ์ศรีตามพระประสงคของพระเจา มีบทบาท และมีสวนรวมในพันธกิจของพระศาสนจักรทุกระดับ
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27. ในโลกปจจุบัน อัตราของ ผูสูงอายุ มีจํานวนเพิ่มขึ้น พระศาสนจั กรจึงตองมีความตระหนักถึงความจําเปนใน
พันธกิจของตนที่จะตองเอาใจใส อภิบาลดูแลพวกเขาเปนพิเศษ เพื่อมุงใหพวกเขาไดเจริญชีวิตอยางมีคุณคาและ
ศักดิ์ศรีแทจริง เพราะผูสูงอายุเปนสัญลักษณของผูฉลาดรอบรูและยําเกรงพระเจา เปนประจักษพยานถึงขอความ
เชื่อซึ่งถายทอดสืบตอกันมาทั้งในพระศาสนจักรและสังคม และเปนครูผูใหบทเรียนชีวิต นอกจากนั้นพระศาสน
จักรควรเสริมคุณคา และเปดโอกาสใหบรรดาผูสูงอายุหรือเกษียณจากอาชีพ ซึ่งถือวาเปนภูมิปญญาล้ําคาของ
สังคม ใหไดเขามามีบทบาทและรวมในการประกาศขาวดีตามศักยภาพ
28. พระศาสนจักรมีความตระหนักถึงบทบาทของตนในการนํามนุษยและโลกไปสูความดีของสวนรวมและสิทธิ
สวนบุคคลในสภาพสังคมปจจุบัน พระศาสนจักรกําลังถูกเรียกรองและทาทายดวยจํานวน และรูปแบบของผูที่
ตองการการอภิบาลพิเ ศษตางๆ ที่ห ลากหลายมากยิ่ งขึ้ น ดังนั้ นพระศาสนจักรจึง ตอ งใหค วามสําคัญ กับการ
อภิบาลดูแลสมาชิกในกลุมพิเศษตางๆ เชน คริสตชนที่หางวัด คูสมรสแบบตางฝายตางถือความเชื่อของตน ผู
อพยพยายถิ่น ผูพิการ ผูถูกคุมขัง กลุมชาติพันธุ ผูถูกเอารัดเอาเปรียบ ผูถูกลวงละเมิด ฯลฯ อยางเขมแข็งยิ่งขึ้น
29. สังฆมณฑลอุดรธานีจึงกําหนดแนวทางหลักในการอภิบาลครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู สูงอายุ
และคริสตชนกลุมพิเศษตางๆ ดังตอไปนี้
1. ทีมอภิบาลระดับสังฆมณฑลและระดับวัด มีความเชื่อ ความรัก และความหวัง พรอมทั้งมี
ความรู ความเขาใจ และทักษะในงานและบทบาทงานอภิบาลกลุมตางๆ โดยเฉพาะ
ก. สรางทีมอภิบาลระดับสังฆมณฑลและระดับวัดอยางจริงจังและเปนรูปธรรม
ข. สรางระบบเครือขายในการติดตาม ชวยเหลือ และสนับสนุนทีมงานอภิบาลใหมีความมั่นคง
และเติบโตทั้งทางดานจิตวิญญาณและการดํารงชีพ
2. แผนงานอภิบาลระดับสังฆมณฑลและระดับวัดครอบคลุมถึ งการอภิบาลครอบครัว เด็ ก
เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ และคริสตชนกลุมพิเศษตางๆ ที่มีอยูในสังฆมณฑล
ก. เนนการอภิบาลครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี โดยเฉพาะอยางยิ่ง การอบรมเตรียมสูชีวิ ต
ครอบครัวและการอภิบาลครอบครัวตอเนื่อง
ข. เนนใหแผนงานอภิบาล สนองตอบตอสิ่งใหมที่เกิดขึ้นในสภาพสังคมปจจุบันที่ส งผลกระทบ
ต อ ชี วิ ต คริ ส ตชน เท า ทั น การเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ทางด า นสั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง และ
สิ่งแวดลอม ซึ่งตองการการอภิบาลอยางพิเศษและทันตอเหตุการณ
ค. ใหความสําคั ญอยางจริงจั งในการติดตามคริ สตชนที่ ละเลยความเชื่อ และ/หรือละทิ้งการ
ปฏิบัติศาสนกิจ ใหกลับมาสูครอบครัวของพระศาสนจักร ดวยการตอนรับอยางเปดใจและ
ชื่นชมยินดี

14

สวนที่ 3
รวมพันธกิจแบงปนขาวดี
“สิ่งที่เราไดเห็นและไดฟงนี้ เราประกาศใหทานทั้งหลายรูดวย เพื่อทานจะไดสนิทสัมพันธกับเรา ความ
สนิทสัมพันธนี้คือความสนิทสัมพันธกับพระบิดาและกับพระบุตรของพระองค คือพระเยซูคริสตเจา” (1 ยน 1:3)

บทที่ 5
ประกาศและแบงปนขาวดี
30. พระคริสตเจาทรงเปนผูประกาศขาวดีและเนื้อหาหลักของขาวดี พระองคเสด็จลงมาในโลกนี้เพื่อประกาศ
ขาวดีของพระเจา “เวลาที่กําหนดไวมาถึงแลว พระอาณาจักรของพระเจาอยูใกลแลว จงกลับใจ และเชื่อขาวดี
เถิด” (มก 1:15) กอนที่พระองคจะเสด็จขึ้นสวรรค พระองคทรงกําชับบรรดาศิษยใหสานตอพันธกิจดังกลาวนี้
“ทานทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศขาวดีใหมนุษยทั้งปวง ผูที่เชื่อและรับศีลลางบาปก็จะรอดพน” (มก
16:15-16)
31. ดังนั้น การประกาศขาวดีจึงเปนธรรมชาติของพระศาสนจักรซึ่งคริสตชนทุกคนตองตระหนักถึงบทบาทของ
การมีสวนรวมในพันธกิจที่สําคัญยิ่งอันนี้ โดยการเปนประจักษพยานดวยการดําเนินชีวิตตามจิตตารมณพระวร
สาร และประกาศขาวดีแกทุกคนที่ยังไมมีความเชื่อในพระคริสตเจา หรือผูที่อยูหางไกลจากพระองค ซึ่งในกลุม
ของพวกเขาพระศาสนจักรยังไมไดฝงรากลงไปและวัฒนธรรมของพวกเขายังไมไดซึมซาบดวยขาวดี (เทียบ RM
34)
32. สังฆมณฑลอุดรธานีจึงกําหนดแนวทางหลักในการประกาศและแบงปนขาวดี ดังนี้
1. คริสตชนทุกคนกลาเปนประจักษพยานถึงขาวดีดวยชีวิต ทุกขณะจิต ทุกเวลา ทุกโอกาสและ
สถานที่ ถึงความรักมั่นคงและความเมตตาของพระเจา
ก. ฟนฟูการเจริญชีวิตคริสตชนดวยการอบรมความเชื่อ และความรูอยางลึกซึ้งและตอเนื่ อง เพื่อใหมี
ประสบการณความรักของพระเจาและเขาใจความหมายของการเปนคริสตชนที่แทจริง
ข. สงเสริมและสนับสนุนคริสตชนใหดําเนินชีวิตเปนประจักษพยานที่ชัดเจนถึงการเปนบุตรของพระเจา
และการเปนศิษยแทของพระคริสตเจา
2. งานธรรมทูตเปนธรรมชาติของพระศาสนจักรและเปนพันธกิจที่ไดรับมอบหมายจากพระ
คริสตเจาเพื่อความรอดพนของมนุษยทุกคน
ก. ปลุกจิตสํานึกจิตตารมณธรรมทูตแกสมาชิกของพระศาสนจักรทุ กคนโดยเริ่มตั้งแตวัยเด็ก เฉพาะ
อยางยิ่งผูเตรียมตัวเปนผูอภิบาลและผูรวมอภิบาลในพระศาสนจักรอยางจริงจังและตอเนื่องตาม
แบบอยางของนักบุญเปาโล บุญราศีชาวไทยและบรรดาธรรมทูต
ข. สงเสริมและสนับสนุนกระแสเรียกการเปนธรรมทูต พรอมทั้งใหความสําคัญกับกิจการของคณะธรรม
ทูตไทย กลุมองคกรคาทอลิกเพื่องานการประกาศขาวดีและเพื่องานธรรมทูต
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ค. ทุมเทสรรพกําลังของสังฆมณฑลเพื่องานธรรมทูต อยางมีเอกภาพ โดยมุงเนนการกอตั้งชุมชนแหง
ความเชื่อใหมๆ ขึ้นเสมอ ทั้งนี้จําเปนตองใหความเคารพอยางจริงใจตอคุณคาทางศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณีอันดีงามของทองถิ่น ดวยการกําหนดใหมีทีมงานธรรมทูตอยางเปนรูปธรรมทั้งใน
ระดับสังฆมณฑลและระดับวัด โดยเนนใหมีความสอดคล องกั บแนวทางของสภาพระสัง ฆราช
คาทอลิกแหงประเทศไทย
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บทที่ 6
การศึกษาอบรมแบบคาทอลิก
33. “มนุษยที่พบปรีชาญาณ และคนที่ไดรับความเขาใจ ยอมเปนสุข เพราะการไดปรีชาญาณมายอมดีกวาการได
เงิน เปนกําไรมากกวาการมีทองคํา ” (สภษ 3:13-14) สถาบันที่กอใหเกิดปรีชาญาณ ความรู และความเขาใจที่
ถูกตองถือไดวาเปนพระพรที่ยิ่งใหญอันหนึ่งของพระเจา เพราะพระองคทรงเปนบอเกิดแหงปรีชาญาณ ความรู
และความเขาใจ (เทียบ สภษ 2:6) ดังนั้น การศึกษาอบรมแบบคาทอลิกจึงเปนการมีสวนรวมในพระภารกิจสําคัญ
ประการหนึ่งของพระเจา
34. “มนุษยทุกคน ไมวาจะมีเชื้อชาติ ฐานะ และอายุอยางไร ในฐานะที่มีศักดิ์ศรีเปนบุคคล ยอมมีสิทธิอันเพิกถอน
เสียมิไดที่จะรับการอบรมที่ตรงกับจุดหมายเฉพาะของตน เขากับอุปนิสัยและเพศของตนตลอดจนวัฒนธรรมและ
ประเพณีของบรรพบุรุษและในขณะเดียวกันการอบรมนั้นจะตองเปดชองใหมีโอกาสไดติดตอกันอยางฉันพี่นอง
กับชนชาติอื่น เพื่อสงเสริมเอกภาพอันแทจริงกับสันติสุขในโลก” (GE 2) สถานศึกษาคาทอลิก คือสนามแหงการ
อบรมของมนุษยทุกคน และเปนฐานเพื่อการประกาศขาวดี เปนองคประกอบสวนหนึ่งแหงพันธกิจการไถกูของ
พระศาสนจักร โดยเฉพาะอยางยิ่งในการศึกษาอบรมความเชื่ อ จึงเปนหนาที่ ของพระศาสนจั กร ที่จะตองให
สถานศึกษาคาทอลิกแสดงเอกลักษณของตนดังกลาวใหเดนชัด
35. เทคโนโลยีและการสื่อสารเปนพระพรจากพระเจาเพื่อใหเกิดความเจริญกาวหนา และเปนเครื่องมือสําคัญใน
การประกาศขาวดี สถานศึกษาคาทอลิกจึงควรใชวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เปนเครื่องมือในการบริหาร
และการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม จัดใหมีสื่อศึกษาเพื่อใหนักเรียนนักศึกษาไดรูจักเลือกบริโภคสื่อ และ
ใชเทคโนโลยีอยางถูกตองเหมาะสม
36. สังฆมณฑลอุดรธานีไดกําหนดงานอภิบาลหลักในการศึกษาการอบรมแบบคาทอลิกดังตอไปนี้
1. โรงเรียนคาทอลิกเปนสนามแหงการอบรมและเปนฐานเพื่อการประกาศขาวดีโดยสรางบรรยากาศ
คาทอลิก สอนคําสอน อบรมคุณธรรมจริยธรรมตามคุณคาพระวรสาร
ก. ใหการศึกษาอบรมผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในเรื่องคุณคาและความหมายที่แทจริงของ
การเปนสถานศึกษาคาทอลิก ในการผสมผสานวัฒนธรรม ความเชื่อ และชีวิต
ข. ทําใหคุณคาของพระวรสาร ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา และชีวิตภาวนาอยูในบรรยากาศการ
เรียนการสอนและในทุกกิจกรรม โดยมุงใหผูเรียนรูจักรักและรับใช สามารถอยูรวมกับผูอื่น เสริมสราง
สังคมที่ดีงาม และเห็นประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
ค. เปนหนาที่ของผูปกครองและผูบริหารโรงเรียนในการจัดใหเด็กคาทอลิกทุกคนตองไดรับการศึกษาอบรม
และไดเรียนคําสอนเพื่อปลูกฝงความเชื่อใหเขมแข็ง บํารุงหลอเลี้ยงชีวิตตามจิตตารมณของพระคริสตเจา
ง. จัดใหมีฝายจิตตาภิบาลในสถานศึกษาคาทอลิก เพื่อทําหนาที่ชวยงานอภิบาลในสถานศึกษา ครอบครัว
วัดและชุมชน ซึ่งครอบคลุมถึงการใหความรูและปฏิบัติงานดานศาสนสัมพันธและงานกิจเมตตา
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จ. จั ด ให มี ก ารอบรมเรื่ อ งสื่ อ ศึ ก ษา สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน สั น ติ ศึ ก ษา เพศศาสตร ศึ ก ษา และนิ เ วศวิ ท ยาใน
สถานศึกษาคาทอลิก
2. โรงเรียนคาทอลิกมีพันธกิจในการจัดการศึกษาใหกับเด็กและเยาวชนผูรอโอกาสในรูปแบบตางๆ
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บทที่ 7
คริสตศาสนจักรสัมพันธ ศาสนสัมพันธ และการเขาสูวัฒนธรรม
37. “ขาแตพระบิดา ขาพเจาอธิษฐานภาวนา เพื่อใหทุกคนเปนหนึ่งเดียวกัน เชนเดียวกับที่พระองคทรงอยูใน
ขาพเจา และขาพเจาอยูในพระองค เพื่อใหเขาทั้งหลายอยูในพระองคและในขาพเจา โลกจะไดเชื่อวาพระองคทรง
สงขาพเจามา” (ยน 17:21) พระเยซูเจาทรงอธิษฐานภาวนาและทรงเรียกรองอยางมิหยุดหยอนเพื่อใหความเปน
หนึ่งเดียวกันระหวางบรรดาศิษยของพระองคไดปรากฏอยางเดนชัด เพื่อโลกจะไดเชื่อวาพระเจาทรงสงพระองค
มา แตพระประสงคของพระองคที่จะทําใหพระศาสนจั กรของพระองคเปนหนึ่งเดียวกันนั้น กําลังรอคําตอบดวย
ความเต็มใจและอยางกลาหาญจากบรรดาศิษยของพระองค (เทียบ EA 30)
38. พระศาสนจักรเชื่อวามนุษยทั้งหลายรวมกันเปนประชาคมเดียว ที่เปนเชนนี้เพราะวาพระเจาทรงทําใหมวล
มนุษยสืบเชื้อสายมาจากมนุษยคนเดียวที่พระองคทรงสรางใหเขาทั้งหลายอยูทั่วพื้นแผนดิน (เทียบ กจ 17:26)
และเปนเพราะวาทุกคนมีจุดหมายเดียวรวมกันคือองคพระผูเปนเจา ยิ่งกวานั้น พระญาณเอื้ออาทรของพระเจา
พระทัยดีงามที่แสดงออกของพระองค และแผนการชวยใหรอดพนของพระองคแผไปถึงมนุษยทุกคน (เทียบ
ปชญ 8:1; กจ 14:17; รม 2:6-7; 1 ทธ 2:4)
39. ดวยเหตุนี้ การเสวนากับคริสตชนตางนิกายและพี่นองตางความเชื่อที่อยูบนพื้นฐานของความเคารพในความ
แตกตางของบุคคลและเสรีภาพการนับถือศาสนาจึงเปนสิ่งที่สําคัญและจําเปน ทั้งนี้ไมใชเพียงเพื่อสงเสริมความรู
ความเขาใจใหแกกันและกันเทานั้น แตเพื่อเปนสว นหนึ่งของพันธกิจการเผยแผธรรมของพระศาสนจักรดวย
อยางไรก็ตาม พระศาสนจักรก็มีความเชื่อมั่นวาความรอดพนอันครบบริบูรณนั้นมาจากพระคริสตเจาผูทรงเปน
“หนทาง ความจริงและชีวิต” (ยน 14:6)
40. พระศาสนจั ก รปรารถนาเสริ มสร างชุ ม ชนคริ ส ตชน โดยยึ ด คุ ณ ค า ทางวั ฒนธรรมของชุ มชนท อ งถิ่ นและ
ประเทศชาติไวในขณะที่สรางจิตตารมณพระวรสารใหเขมแข็ง ใหความเคารพชื่นชมธรรมเนียมประเพณีตางๆ
อันเปนขุมทรัพยที่พระเจาทรงมอบไวใหแกพวกเขาจนกลายเปนวิถีชีวิต
41. สังฆมณฑลอุดรธานีจึงกําหนดแนวทางหลักในดานคริสตศาสนจักรสัมพันธ ศาสนสัมพันธ และการ
เขาสูวัฒนธรรมดังตอไปนี้
1. คริส ตชนตองมี ความเชื่ อที่มั่นคง มีชีวิ ตจิต ที่ ลึกซึ้ ง และความรู ดานพระคั มภีรที่เพี ยงพอ
พรอมทั้งความเขาใจในวัฒนธรรมทองถิ่นอยางถูกตอง
ก. จัดทําแผนงานระดับสังฆมณฑลที่ เริ่มตั้งแตเด็กและเยาวชนขึ้นไปในดานคริสตศาสนจักรสัมพันธ
ศาสนสัมพันธ และการเขาสูวัฒนธรรมใหชัดเจน
ข. สรางทีมผูรับผิดชอบหนวยงานคริ สตศาสนจักรสัมพันธ ศาสนสัมพันธ และการเขาสูวัฒนธรรม
ประจําสังฆมณฑลอยางจริงจัง
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บทที่ 8
พันธกิจรักและรับใชสังคมโลก
42. “ในเมื่อเราซึ่งเปนทั้งองคพระผูเปนเจาและอาจารยยังลางเทาใหทาน ทานก็ตองลางเทาใหกันและกันดวย เรา
วางแบบอยางไวใหแลว ทานจะไดทําเหมือนกับที่เราทํากับทาน” (ยน 13:14-15) พระเจา พระบิดาของเรา “ทรง
เปนความรัก” (1 ยน 4:8) พระองคไดทรงแสดงความรักอันยิ่งใหญของพระองคที่ มีตอมวลมนุษยโดยการสงพระ
เยซูเจา พระบุตรสุดที่รักลงมาในโลก ไมใช “เพื่อใหผูอื่นรับใช แตมาเพื่อรับใชผูอื่น และมอบชีวิตของตนเปนสินไถ
เพื่อมวลมนุษย” (มก 10:45) เมื่อพระเยซูเจาทรงวางแบบอยางแหงการรับใชซึ่งกันและกันดวยความรักและความ
สุภาพถอมตนแลว จําเปนอยางยิ่งที่บรรดาศิษยของพระองคตองทําแบบเดียวกัน
43. พระศาสนจักรสืบทอดพันธกิจแหงรักและรับใชของพระเยซูเจา ผู ทรงรับเอาพระธรรมชาติมนุษยเพื่อเปน
หนึ่งเดียวกับมนุษยในทุกมิติ เวนแตบาป ดวยเหตุนี้ สมาชิกของพระศาสนจักรทุกคนจึงไดรับการเชื้อเชิญให
เจริญชีวิตในความเปนหนึ่งเดียวกันกับเพื่อนพี่นอง ดังพระธรรมนูญวาดวยพระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ เขียนไว
วา “ความชื่นชมและความหวัง ความโศกเศราและความกังวลของมนุษยในสมัยนี้ โดยเฉพาะของคนยากจน ยอม
ถือวาเปนความชื่นชมและความหวัง เปนความโศกเศราและความกังวลของผูเปนศิษยของพระคริสตเจาดวย”
(GS 1)
44. สังฆมณฑลอุดรธานีจึงกําหนดแนวทางหลักในการทํางานดานพันธกิจรักและรับใชสังคมโลกดังนี้
1. คริสตชนตระหนักในพระพรแหงความรักที่สมบูรณในพระคริสตเจา ปฏิบัติพันธกิจ รักและ
รับใช รับรูถึงความทุกขยากของสังคม และกระตือรื อรนที่จะนําขาวดีสูสังคม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งผูรอโอกาสและผูไดรับความอยุติธรรม
ก. อบรมใหค ริ สตชนมี ค วามรูคํ าสอนดานสัง คมของพระศาสนจัก รอย างถ อ งแท สามารถ
ดําเนินชีวิตตามแนวทางของคําสอนนั้น
ข. ระดม จัดหา แบงปนทรัพยากรและปจจัยตางๆ เพื่องานดานสังคมของสังฆมณฑล
2. จัดใหมีแผนงานอภิบาลเชิงสังคม ระดับสังฆมณฑลและระดับวัด โดยจัดใหมีผูรับผิดชอบ
อยางเปนรูปธรรมชัดเจน
3. สงเสริมกิจกรรมคาทอลิก เชน เครดิตยูเนียน สมาคมนักบุญ วินเซน เดอ ปอล และกิจการ
ชวยเหลือสังคมในรูปแบบตางๆ อยางเปนรูปธรรม
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สวนที่ 4
เครื่องมือและวิธีการสําคัญ
เพื่อเสริมศักยภาพการอภิบาลและการประกาศขาวดี
“ทองฟาประกาศพระสิริรุงโรจนของพระเจา แผนฟาบอกเลาผลงานจากพระหัตถของพระองค วันหนึ่ง
บอกใหอีกวันหนึ่งรู คืนหนึ่งมอบความรูนี้แกอีกคืนหนึ่ง ไมมีคําพูด ไมมีวาจาใด ที่ไมมีใครไมไดยินเสียง เสียงของ
เขาเหลานี้กระจายไปทั่วแผนดิน และวาจาของเขาแพรสะพัดไปจนสุดปลายพิภพ” (สดด 19:1-4)

บทที่ 9
เทคโนโลยีและการสื่อสาร
45. “สิ่งที่เราบอกทานในที่มืด ทานจงกลาวออกมาในที่สวาง สิ่งที่ทานไดยินกระซิบที่หู จงประกาศบนดาดฟา
หลังคาเรือน” (มธ 10:27) พระเจาทรงรักมนุษยอยางไมมีที่สิ้นสุดและทรงเผยแสดงความรักนี้โดยผานทางพระ
เยซูเจา ผูทรงเปนคนกลางที่พระองคทรงใชติดตอสื่อสารกับมนุษย ดวยเหตุนี้ มนุษยตองใชเทคโนโลยีและการ
สื่อสารทุกชนิดเพื่อเปนเครื่องมือเผยแผความรักและขาวดีของพระเจาไปทั่วทุกมุมโลก ทั้ง “ในที่สวาง” และ “บน
ดาดฟาหลังคาเรือน” เหมือนดังที่พระเยซูเจาไดทรงสั่งบรรดาศิษยของพระองค
46. ในยุคปจจุบัน เทคโนโลยี และการสื่อสารเจริญกาวหนานับวันยิ่งมากขึ้นและกลายเปนสวนสําคั ญของการ
ดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย ดวยเหตุนี้ พระศาสนจักรจึงตองตระหนัก ถึงศักยภาพของเครื่องมือเหลานี้เพื่อ
นํามาใชในการอภิบาลและการประกาศขาวดีแหงความรอดพนสําหรับ มวลมนุษย เหมือนดังสมณกฤษฎีกาวา
ดวยสื่อมวลชนที่บอกวา “เนื่องจากพระคริสตเจาทรงตั้งพระศาสนจักรคาทอลิกขึ้น เพื่อนําความรอดพนไปถึง
มนุษยทุกคน และพระศาสนจักรจําเปนตองประกาศขาวดีเรื่องพระคริสตเจา ดังนั้น พระศาสนจักรจึงถือเป น
หนาที่ตอ งประกาศขาวดีแ หงความรอดพน โดยใชเ ครื่อ งมื อของสื่ อมวลชน รวมทั้ งต องสอนมนุษ ยใ หรูจักใช
สื่อมวลชนนั้นอยางถูกตองดวย” (IM 3)
47. สังฆมณฑลอุดรธานี จึงกําหนดแนวทางหลักเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อเสริมสราง
ศักยภาพในการอภิบาลและการประกาศขาวดีดังตอไปนี้
1. สังฆมณฑลจําเปนตองใชเทคโนโลยีและการสื่อสารทุกรูปแบบเพื่อประกาศขาวดีดวยความ
รอบคอบ และรูเทาทันศักยภาพและผลกระทบของเครื่องมือเหลานี้
ก. มุงใหผูอภิบาลของสังฆมณฑลไดรับการอบรมใหมีความรู ความเขาใจ และตระหนักอยางจริงจังใน
เรื่องเทคโนโลยีและการสื่อสารสมัยใหม และสามารถเลือกใชไดอยางถูกตองเหมาะสม
ข. สงเสริมใหคริสตชนในสังฆมณฑลรูเทาทันสื่อ เห็นความสําคัญของสื่อศึกษา สามารถเปนมโนธรรม
ใหแกสังคม
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ค. สรางบุคลากรที่มีความสามารถในระดับสั งฆมณฑล ในการผลิตสื่อที่ดีมีคุณภาพ สรางสรรค และ
ถูกตองตามหลักความเชื่อและขอคําสอน และตอบสนองความตองการของแตละกลุมเปาหมาย
ง. รูจักเลือกใชสื่อใหมเพื่อนําไปใชในการอภิบาลและการประกาศขาวดี
จ. สงเสริมใหคริสตชนทุกระดับในสังฆมณฑลสามารถเขาถึงสื่อและสิ่งพิมพ คาทอลิก เพื่อการมีสวน
รวมในชีวิตและกิจกรรมตางๆ ของพระศาสนจักร
2. หนวยงานสื่อมวลชนสังฆมณฑลมีหนาที่ผลิตรายการ ใหความรวมมือ และสรางเครือขายกับ
สื่อมวลชนตางๆ เพื่อสงเสริมสนับสนุนคุณคาและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
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บทที่ 10
การประสานสัมพันธ
48. “แมรางกายเปนรางกายเดียว แตก็มีอวัยวะหลายสวน อวัยวะตางๆ เหลานี้แมจะมีหลายสวนก็รวมเปน
รางกายเดียวกันฉันใด พระคริสตเจาก็ฉันนั้น ทานทั้งหลายเปนพระกายของพระคริสตเจา แตละคนตางก็เปน
อวัยวะของพระกายนั้น” (1 คร 12:12,27) รางกายมนุษยรวมอวัยวะหลายสวนใหเปนหนึ่งเดียวกันฉันใด พระ
คริสตเจาก็ทรงนําคริสตชนทุกคนเขามาเปนหนึ่งเดียวกันในพระวรกายของพระองคฉันนั้น และดังนี้พระคริสตเจา
ทรงเปนที่มาของเอกภาพในพระศาสนจักร
49. พระคริสตเจา ผูเลี้ยงที่ดี ไดทรงมอบหมายพันธกิจเพื่อชวยใหรอดพ นไวกับพระศาสนจักรซึ่งเปนพระกาย
ทิพยของพระองค พระศาสนจักรพยายามปฏิบัติพันธกิจดัง กลาวด วยความมุงมั่นใหครอบคลุมและเขาถึ ง
กลุมเปาหมายอยางครบถวน โดยตระหนักถึงความสําคัญของเอกภาพในความหลากหลายของพระพรพิเศษ
ตางๆ ที่แตละคนไดรับ ดวยเหตุนี้ พระศาสนจักรจึ งปรับกระบวนทัศนการเจริญชีวิตและการปฏิบัติพันธกิจ โดย
เนนการประสานสัมพันธอยางมีเอกภาพ และมุงสูวิสัยทัศนของตนที่ไดตั้งไว เปนหนึ่งเดียวกัน ทั้งในความคิด
เนื้อหาสาระ และเปาหมายในทุกระดับ
50. สังฆมณฑลอุดรธานี ไดกําหนดแนวทางหลักในการประสานสัมพันธ เพื่ อเสริมศักยภาพการอภิบาล
และการประกาศขาวดีดังตอไปนี้
1. คริ ส ตชนทุกฐานะชีวิ ต ตองเข าใจอยางแท จริง ถึ งความหมายการเป นพระศาสนจั กรหนึ่ ง
เดียวแหงพระกายทิพยของพระคริสตเจา จึงจําเปนตองสรางกระบวนการการสื่อสารและ
การมีสวนรวม โดยเนนหลักการ 3 ประการ คือการเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง การทํางาน
เปนองครวม และการมีสวนรวมอยางจริงจัง
ก. ใหทุกฝายจัดทําแผนกิจกรรมงานอภิบาลและประกาศขาวดี ซึ่งสอดคลองและสัมพันธกับ
“แผนอภิบาล คริสตศักราช 2011-2015 ของสังฆมณฑลอุดรธานี” เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติพันธกิจ “อภิบาลชุมชนศิษยพระคริสต รวมพันธกิจแบงปนขาวดี”
ข. มุงใหเกิดการติดตอกันอยางสม่ําเสมอ เรียบงาย โดยเนนใหเกิดการประสานสัมพันธเปน
เครือขาย มีการแบงปนทรัพยากร และการติดตอกันในแตละฝายซึ่งปฏิบัติภารกิจตางกัน
ค. ใหมีสภาภิบาลระดับสังฆมณฑลซึ่งมีบทบาทในการสรางชุมชนวัดอยางจริงจัง
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บทสงทาย
ความสําเร็จของงานชิ้นใดชิ้นหนึ่งขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง นอกจากการมีเปาประสงคที่ชัดเจนแลว การ
วางแผนถือวาเปนปจจัยที่จําเปนอันหนึ่ง พระเยซูเจามองเห็นความสําคัญของเรื่องนี้เหมือนกัน เมื่อพระองคทรงบอกวา
“ทานที่ตองการสรางหอคอย จะไมคํานวณคาใชจายกอนหรือวามีเงินพอสรางใหเสร็จหรือไม ” (ลก 14:28) ในสมัยของ
พระองค เกษตรกรชาวอิสราเอลนิยมสรางหอคอยในที่ดินของตนเพื่อเฝาระวังขโมยและสัตวปาที่อาจจะเขามาขโมยหรือ
ทําลายพืชผลและสัตวเลี้ยงของเขาแนนอน กอนที่จะเริ่มสรางหอคอยดัง กลาว เขาตองคํานวณคาใชจายทั้งหมดกอน
เพื่อจะทราบวาเขามีเงินพอสําหรับคาวัสดุและแรงงานหรือเปลา ไมเชนนั้นอาจทําใหงานลมเหลวได
ในทํ า นองเดี ย วกั น เพื่ อ งานเสริ ม สร า งชุ ม ชนศิ ษ ย พ ระคริ ส ต แ ละการประกาศข า วดี จ ะดํ า เนิ น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ สังฆมณฑลอุดรธานีไดใชเวลามากพอสมควรในการระดมความคิดและวางแผนงาน
ดังกลาว โดยกําหนดพันธกิจและแนวทางหลักในการปฏิบัติที่ชัดเจนและสอดคลองกับสิ่งทาทายและความจําเปนเรงดวน
ของพระศาสนจักรในเขตปกครองของตน ซึ่งไดรับการบรรจุไวใน “แผนอภิบาล คริสตศักราช 2011-2015 ของสังฆ
มณฑลอุดรธานี” ฉบับนี้
อยางไรก็ตาม สังฆมณฑลอุดรธานีตระหนักดีวาอาศัยกําลังความสามารถตามประสามนุษยของตนโดยลําพัง
พันธกิจที่ไดรับมอบหมายจากพระเจาคงไมประสบผลสําเร็จอยางแนนอน เหมือนดังที่พระเยซูเจา พระอาจารยแตเพียงผู
เดียวไดตรัสวา “ถาไมมีเรา ทานก็ทําอะไรไมไดเลย” (ยน 15:5) ดวยความตระหนักในความออนแอและเปราะบางของตน
อันนี้ สังฆมณฑลอุดรธานีเขาใจในความจําเปนและขาดไมไดของความชวยเหลือจากเบื้องบน นั่นคือ การนําทางและ
สองสวางจากพระจิตเจาเพื่อใหพันธกิจดังกลาวดําเนินไปตามพระประสงคขององคพระผูเปนเจา ไม ใชตามความพึง
พอใจของตน ทั้งนี้เพราะ “ความสําเร็จของมนุษยอยูในพระหัตถขององคพระผูเปนเจา ” (บสร 10:5) ผูทรงเปนคําตอบ
ของสถานการณปจจุบันในสังฆมณฑลไดอยางแทจริง “ใจของมนุษยวางแผน แตคําตอบมาจากองคพระผูเปนเจา ” (สภษ
16:1) ดวยเหตุนี้ จึงเปนการสมควรอยางยิ่งที่สังฆมณฑลอุดรธานีจะมอบงานอภิบาลและการประกาศขาวดีทั้งหมดของ
ตนใน 5 ปตอไปนับจากวันนี้ไวในความรักและพระญาณเอื้ออาทรของพระองค “จงมอบงานของทานไวกับองคพระผูเปน
เจา และแผนงานของทานจะสําเร็จ” (สภษ 16:3)
ขอพระมารดานิจจานุเคราะห องคอุปถัมภของพระศาสนจักรในสังฆมณฑลอุดรธานี โปรดเสนอวิงวอนพระ
คริสตเจาเพื่อคริสตชนในสังฆมณฑลอุดรธานีจะไดเจริญเติบโตขึ้นในการเปนชุมชนศิษยพระคริสตที่ไดรับการหลอเลี้ยง
ดวยพระวาจา ศีลมหาสนิท และการอธิษฐานภาวนา หยั่งรากลึกในความเชื่อ ความหวัง และความรัก สามารถประกาศ
ขาวดี เจริญชีวิต และปฏิบัติพันธกิจแหงการรับใช เปนเกลือดองแผนดินและแสงสวางแทแกสังคมดวยเทอญ
อวยพรมายังพี่นองทุกทาน
(พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย)
ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี

(คุณพอลูกา พัฒนา อุปการ)
เลขาธิการสังฆมณฑลอุดรธานี

ใหไว ณ อุดรธานี
วันที่ 10 ธันวาคม คริสตศักราช 2010
โอกาสฉลองสถานฝกธรรมสันติราชาและวันปดปพระวาจาของสังฆมณฑลอุดรธานี
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วิถีเชิงบวก เปนชื่อสามัญใชเรียกแนวคิดกระบวนการ Appreciative Inquiry หรือ AI (มีบางทานบัญญัติศัพทวา
สุนทรียะสาธก) ซึ่งมีหลักการหรือขั้นตอนสําคัญ 4 ประการ (หรือ 4 ส. / 4 D.) คือ แสวงหา (Discovery) สานฝน
(Dream) สรรคสราง (Design) และสืบสาน (Destiny) สามารถนํามาใชไดกับการดําเนินชีวิตสวนบุคคลและการ
พัฒนาองคกรในทุกวงการ โดยแสวงหาสิ่งที่เปนพลังชีวิต (Life force) ที่สําคัญๆ ในการขับเคลื่อนชีวิต/องคกรให
ดําเนินไปไดอยางดีที่สุด นํามา ใชในการสรางแนวคิดและนวัตกรรมใหมๆ ในเชิงบวกอยางสรางสรรค โดยไม
หลงเสียเวลากับการขุดคุยปญหาและหมกมุนอยูกับการพยายามแกปญหาที่มักจะพบแตปญหาไมรูจบสิ้น แต
หากเรานําเอาปจจัยเชิงบวกที่เปนพลังชีวิตหรือจุดเดนมาขยายผล ก็จะชวยใหชีวิตของเรา/องคกรสามารถพัฒนา
ไปในทางสรางสรรคอยางมีความสุขได แนวคิดกระบวนการดังกลาวกําลังเปนที่นิยมทั่วโลกมากขึ้น เพราะมีอยู
ในธรรมชาติของมนุษยและสังคมที่ชื่นชอบดานบวกมากกวาดานลบเพื่อความอยูรอด
วิถีชุมชนวัด - วิถีทางใหมแหงการเปนพระศาสนจักร (A New Way of being Church) ตามที่สมัชชา
พระสังฆราชแหงเอเชียไดตกลงกันวา พระศาสนจักรในเอเชียจะตองเปนชุมชนที่มีความเปนจิตหนึ่งใจเดียวกัน
ของชุมชนยอยๆ ที่ซึ่งฆราวาส นักบวชและพระสงฆรับรูและยอมรับกันและกันในฐานะเปนพี่นองชายหญิงตอ
กัน... และเปนชุมชนที่ทุกคนมีสวนรวม... (FABC 5: 8.1.1-2) ความเปนประชากรของพระเจาตามตนแบบของ
ชุมชนคริสตชนสมัยอัครสาวกที่ ดําเนินชีวิตเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน... ดําเนินชีวิตรวมกันฉันพี่นอง... (กจ 4:32,
2:42) จึงมิใชสิ่งใหม แตเปน วิถีชีวิตคริสตชน ที่เนนการรื้อฟนรูปแบบการเจริญชีวิตคริสตชนที่เนนความเปนหมู
คณะ/ชุมชนในทุกระดับของพระศาสนจักร โดยเริ่มตั้งแตระดับชุมชนวัดขึ้นไป ชุมชนคริสตชนยอยๆ ในบริบท
ชุมชนวัด แสดงออกถึงความเปนพี่นองกันโดยมีสวนรวม ชวยกันแบงเบาภาระและจัดดําเนินการดานตางๆ ของ
ชุมชนวัด... การเอาใจใสตอผูยากไรต่ําตอยและการอุทิศตนเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม ชุมชนยอยๆ เหลานี้มีรากฐาน
อยูที่พระคริสตเจาและดํารงชีวิตอยูในพระองค โดยสดับฟงพระวาจาของพระเจา รวมกันภาวนาโดยมีจุดศูนย รวมอยูที่ศีลมหาสนิท เจริญชีวิตรวมเปนจิตหนึ่งใจเดียวกัน และเปนความหวังอันยิ่งใหญสําหรับความเปนอยูของ
พระศาสนจักร (RM 51) ที่ประชุมสมัชชาเพื่อกําหนดแผนอภิบาล ค.ศ. 2010 ไดเห็นพองตองกันที่จะเนนให “วิถี
ชุมชนวัด” เปนวิธีการหลักและสําคัญที่สุด (ขอ 21) ในการสรางและพัฒนาชุมชนวัด (เทียบทิศทางฯ 20002010:39-44)
ชี วิ ตภาวนา การภาวนาเป นสิ่ ง จํ าเป น และเป นธรรมชาติ ของมนุ ษ ย เพราะพระเจ า ได ทรงสร างมนุ ษ ย ต าม
ภาพลักษณของพระองค (ปฐก 1: 27) มนุษยจึงสามารถติดตอกับพระเจา โดยการภาวนา การภาวนาแบบคริสต
ชนคือ การสรางความสนิทสัมพันธสวนตัวโดยรูตัวกับพระเจา พระบิดาของเราในพระเยซูคริสตเจา ซึ่งเปนผล
ของการทํางานของพระจิตเจาในใจของเรา (รม 8:15 ) การภาวนาเสมอจนกลายเปนชีวิตภาวนาซึ่งสามารถ
พัฒนา ใหกาวหนาเปนลําดับไปสูความเปนหนึ่งเดียวกับพระเจา การภาวนาและชีวิตคริสตชนไมอาจแยกจากกัน
ได (CCC 2745) เราภาวนาตามที่เราดําเนินชีวิต และเราดําเนินชีวิตตามที่เราภาวนา พระศาสนจักรเชิญชวนคริ
สตชนใหภาวนาเสมอทั้งสวนตัวและในพิธีกรรม มีรูปแบบการภาวนา 3 แบบคือ การภาวนาออกเสียง (vocal
prayer) การรําพึง (meditation) และจิตภาวนา (contemplative prayer)
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งานอภิบาลเชิงสังคม (socio-pastoral) ในความหมายของศาสนาคริสต คือการดูแล รักษา และเลี้ยงดูประชากร
ใหมีชีวิต ที่สมบูรณครบครั นในทุก ๆ มิติของสังคม ตามที่ พระเยซูคริสตต รัสไวว า เราเปนผูเลี้ ยงแกะที่ดี (ยน
10:11-14) และพระองคทรงมีพระประสงคใหบรรดาอัครสาวก และศิษยของพระองคปฏิบัติพันธกิจนี้สืบไป ดังนี้
พระศาสนจักรในฐานะผูสืบทอดพันธกิจ ดูแล รักษา และเลี้ยงดูฝูงแกะ (ประชากร) ผูมีชีวิตอยูในบริบทสังคมที่
หลากหลายและสลับซับซอน ตองถือวา งานอภิบาลเชิงสังคมเปนทั้งกรอบความคิดพื้นฐานที่สําคัญ และเปน
แนวทางการปฏิบัติงานกับมนุษยที่เปดกวางครอบคลุมทุ กมิติ และเขาถึง สภาพปญหาที่มนุษยกําลังเผชิญอยูใน
สังคม (GS 1) เพื่อมนุษยทุกคนจะไดอยูดวยกันฉันพี่นอง และบรรลุถึงชีวิตที่สมบูรณ
ผูรอโอกาส บุคคลผูไดรับการระบุวา เปนผูขาดแคลน เฉพาะอยางยิ่งปจจัยอันจําเปนของชีวิตหรือสุขภาพ จาก
ผลกระทบของสภาพแวดลอม
สื่อใหม (New Media) หรื อ สื่ อ นฤมิ ต เปนสื่ อ ที่ เ กิด จากการสร างสรรค หรือ การใชง านกั บเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ซึ่งบางสวนสามารถโตตอบกับผูใชงานได และมักจะอยูในรูปแบบของดิจิทัล ตัวอยางของ สื่อใหม
มีอาทิ วิดีโอเกม ซีดีรอมมัลติมีเดีย ซอฟตแวร เว็บไซต อีเมล ตูใหบริการสารสนเทศ โทรทัศนโตตอบ พอด
แคสต นวนิ ยายแบบข อ ความหลายมิ ติ (hypertext fiction) อุ ปกรณ พ กพาหรื อ อุ ป กรณ เ คลื่ อ นที่ เช น
โทรศัพทมือถือ พีดีเอ
หลักการ 3 ประการ
หลักการที่ 1 การเสริมสรางชุมชน
เพื่อใหความมุงมั่นของพระศาสนจักรที่จะสงเสริ มศักดิ์ศรีมนุษยผูมีภาพลักษณของพระเปนเจา และไดรับการไถ
กูอยางเปนจริง เราเห็นวา การดําเนินชีวิตและภารกิจของเรา จําเปนตองเนนสงเสริมมนุษยใหสรางเสริมความ
เปนชุมชนขึ้นมา เพื่อมนุษยจะไดสามารถแสดงออกซึ่งคุณธรรมความรัก การชวยเหลือเกื้อกูลกันฉันพี่ นอง และ
คุณคาที่ดีงามตางๆ ตามคุณคาพระอาณาจักรของพระเจา เราสามารถเสริมสรางชุมชนนี้ไดในครอบครัว วัด
หมูบาน โรงเรียน ที่ทํางานของเรา และในแวดวงสังคมอื่นๆ ที่เราเขาไปเกี่ยวของ รวมทั้งเชื่อมโยงชุมชนของเรา
กับชุมชนอื่นใหเกิดเครือขายที่กวางขวางขึ้น เพื่อใหคุณธรรมความรักและการชวยเหลือกันดํารงอยูในสังคมทุก
ระดับ
หลักการที่ 2 การดําเนินชีวิตอยางเปนองครวม
ในการเสริมสรางชุมชนนี้ พระศาสนจักรจะดําเนินชีวิตและปฏิบัติหนาที่ ใหสอดคลองสัมพันธกับการอภิบาลและ
การแพรธรรมอยางเปนองครวม และมีดุลยภาพ โดยให ครอบคลุมทุกมิติชีวิตอยางสอดประสานกัน ทั้งฝายชีวิต
จิตและฝายโลก ทั้งดานคุณคาศาสนา ศีลธรรม สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม การเมือง สิทธิมนุษยชน และ
ทํางานสัมพันธกับคนทุกกลุม ทุกศาสนาและทุกเพศทุกวัย โดยใหความสําคัญตอคนยากไรเปนพิเศษ ในชีวิต
สวนตัวและในงานของเรานั้น เราก็จะปฏิบัติคุณธรรมตางๆ ใหสอดคลองกัน ทั้งดวยคําพูด และการกระทํา อีกทั้ง
จะปฏิบัติตอทุกคนอยางเสมอภาคกันฉันพี่นอง
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หลักการที่ 3 การมีสวนรวมของทุกคน
ในการสรางเสริมชุมชนอยางเปนองครวมนั้น พระศาสนจักรในประเทศ ไทยจะเรงสงเสริมและสนับสนุนทุก คนให
รวมมือกันอยางแทจริง และดวยความเป นน้ําหนึ่งใจเดี ยวกันระหวางพระสังฆราช พระสงฆ นักบวช และ
ฆราวาส อีกทั้งจะรวมมือกับพี่นองนิกาย ศาสนาและผูมีความเชื่ออื่น รวมทั้งผูมีน้ําใจดีทั้งมวล บนพื้นฐานของ
การใหเกียรติซึ่งกันและกัน ดวยความจริงใจ และความเสมอภาค โดยอาศัยการเสวนาดวยชีวิตกับทุกฝาย ทั้งนี้
พระศาสนจักรถือวาในการสรางสรรคพระอาณาจักรของพระเจาและการสงเสริมศักดิ์ศรีมนุษยนั้น ทุกฝายตองมี
สวนรวมอยางแทจริง
(อางจาก ขอตกลงรวม การประชุมติดตามสมัชชาทิศทางงานอภิบาล 15-16 สิงหาคม ค.ศ. 2002 ณ
ศูนยฝกอบรมงานอภิบาล บานผูหวาน สามพราน)
ผูอภิบาล หมายถึง พระสังฆราช พระสงฆ และสังฆานุกร
ผูรวมอภิบาล หมายถึง นักบวช ครูคําสอน ผูนํากลุมคริสตชน และอื่นๆ
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อักษรยอ (Abbreviations)
DV
EA
GE
GS
IM
RM

Dei Verbum
สังฆธรรมนูญเรื่องการเผย (ความจริง) ของพระเปนเจา
Ecclesia in Asia
สมณสาสนหลังการประชุมสมัชชา พระศาสนจักรในเอเชีย
Gravissimum Educationis
คําแถลงของสภาสังคายนาเรื่องการอบรมตามหลักพระคริสตธรรม
Gaudium et Spes
พระธรรมนูญวาดวยพระศาสนจักรในสมัยนี้
Inter Mirifica
สมณกฤษฎีกาวาดวยสื่อมวลชน
Redemptoris Missio
สมณสาสน พระพันธกิจขององคพระผูไถ
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 คูมืออภิบาล สําหรับพระสงฆสังฆมณฑล ในพระศาสนจักรที่ขึ้นสังกัดตอกระทรวงเผยแพรพ ระวรสาร
สูปวงชน (1990)
 ประมวลคําสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (2007)
 คําสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ภาค 3 ชีวิตในพระคริสตเจา (2003)
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