
 
 

สมเด็จพระสนัตะปาปา  เบเนดิกต ที่ 16  ทรงไดประกาศ  “ปแหงความเชื่อ”  (วันที่ 11 ต.ค. 2011 ) ซ่ึง
จะเริ่ม  วนัที ่ 11 ตุลาคม  ค.ศ. 2012  โอกาสครบ 50 ป การเปดสภาสังคายนาวาติกัน  ที ่ 2  จนถึง  24  
พฤศจิกายน  ค.ศ. 2013 สมโภชพระเยซูเจากษัตริยแหงสากลจักรวาล 

สมณกระทรวงเพื่อขอความเชื่อ  ไดออกขอแนะนํา  (6 ม.ค. 2012) วาปนีจ้ะเปนโอกาสดีสําหรับ
สัตบุรุษใหเขาใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นวา  พื้นฐานความเชื่อคริสตชน  คือ การพบปะกับพระคริสตเจาผูกลับคืนพระชนม   
เพื่อจะไดเปนพยานชวีิตในความงาม  และความยินดีทีเ่ปนคริสตชน 

การเริ่มปแหงความเชื่อ  เปนการฉลอง  2 เหตุการณสําคัญในชีวิตพระศาสนจักร  คือ 50 ป ที่บุญราศี
สมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ที่ 23  เปดสภาสงัคายนาวาติกัน ที่ 2 (11 ต.ค. 1962)  และบุญราศีสมเด็จพระ
สันตะปาปายอหนปอล ที่ 2 ไดประกาศ   รับรอง หนังสือคําสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (11 ต.ค.1992) 
 ขอแนะนําเหลานี้เปนขอเสนอตัวอยาง  ฉลองปนี้ใหมีเอกภาพกับครอบครัวใหญในพระศาสนจักร 

 
1.  ระดับพระศาสนจักรสากล 
   1.   สมัชชาพระสังฆราช ในเดอืน ตุลาคม  2012  เร่ือง  การประกาศพระวารสารใหม  สําหรับการ

 ถายทอดความเชื่อคริสตชน 
 2.   การจาริกแสวงบุญไปกรุงโรม  และดินแดนศักดิ์สิทธิ์  เพื่อรูจักพระเยซูเจา แมพระ   และนักบุญเปโตร  

 ผูประกาศความเชื่อในพระเจาพระตรีเอกภาพ 
 3.  สงเสริมความศรัทธาภักดีตอพระมารดามารีย แบบอยางของพระศาสนจักร โดยจัดจาริกแสวงบุญ

 ตามสักการะสถานของแมพระ 
 4.  ชุมนุมเยาวชนโลก  ที่ริโอ  เดอ  จาไนโร  ประเทศบราซิล  ในเดือน กรกฎาคม 2013 เพื่อเยาวชนจะได

 มีประสบการณความยินดีทีเ่รามีความเชื่อในพระเยซู และสัมพันธกับสมเด็จพระสันตะปาปาใน
 ครอบครัวพระศาสนจักร 

 5.   จัดประชุมระดบันานาชาติสงเสริมความเชื่อ  และคําสอนของสภาสังคายนาวาตกิันที่ 2  
 6.  สนับสนุนใหสัตบุรุษ  สามเณร  และโนวสิ  ศึกษาเอกสารของสภาสังคายนาวาติกันที่ 2  และ  หนงัสือ

 คําสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก 
 7. เชิญผูอภิบาล  นักบวช  และสัตบุรุษ   ใหสนใจรับฟงบทเทศน  คําสอน  และสุนทรพจนของสมเด็จ

 พระสันตะปาปาในปนี ้
 8.   วางแผนรวมกบัสมณสภาเพือ่สงเสริมเอกภาพคริสตชน  เพื่อฟนฟูเอกภาพกับชาวครสิตนิกายอื่น 
 9.   จัดใหมีเลขาธิการรับผิดชอบประสานงาน สงเสริมการประกาศขาวดีใหม เปดเวปไซต ใหขอมูลเร่ือง

 นี้ 
 10. สมเด็จพระสนัตะปาปาจะเปนประธานพธีิมิสซาสมโภชพระคริสต กษัตริยแหงสากลจักรวาล ปดป

 ความเชื่อ  โดยมีการฟนฟูการประกาศยนืยันความเชื่ออยางสงา 

ขอแนะนําดานอภิบาลสําหรับปแหงความเชื่อ 



2.  ระดับสภาพระสังฆราชตางๆ 
 1.   จัดวนัศึกษา  หัวขอเกีย่วกับความเชื่อ  ประจักษพยานชวีิต และการแบงปนแกคนรุนใหม 
 2.   จัดพิมพเอกสารสภาสังคายนาวาติกนัที่ 2  หนังสือคําสอนพระศาสนจกัรคาทอลิก   
  และประมวลคําสอนๆ   สนับสนุนใหเผยแพรผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 3.  จัดปรับปรุงแปลเอกสารของสภาสังคายนาวาติกนัที่ 2  และหนังสอืคําสอนพระศาสนจักรคาทอลิก  

 เปนภาษาที่ยังมิไดมีการแปล  ระดมทุนเพื่อการแปลเปนภาษาทองถ่ินในประเทศมิสซัง 
 4.  ผูอภิบาลควรทํารายการโทรทัศน  วิทยุ  ภาพยนตร  และส่ิงพิมพ  เนนความเชื่อ  หลักการและเนื้อหา

 ของสภาสังคายนาวาติกันที่ 2  ใหสาธารณชนรับรูไดงายขึ้น 
 5.  บรรดาผูศักดิ์สิทธิ์  (นักบุญ)  และบุญราศี  เปนประจักษพยานชวีิตแหงความเชื่อ  ดังนั้นจึงควร

 เผยแพรใหสัตบุรุษรูจักนกับญุประจําถ่ิน  ดวยส่ือมวลชนที่ทันสมัย 
 6. โลกปจจุบันสนใจความสัมพันธระหวางความเชื่อ  และศิลปะ  ควรนาํไปใชในการสอนคําสอน  และ

 ความรวมมือดานคริสตศาสนสัมพันธ 
 7. ผูใหการศึกษาอบรม  ในสถานศึกษาคาทอลิก  มหาวิทยาลัย  และสามเณราลัยควรสอนเปนหลักจาก

 หนังสือคําสอนพระศาสนจกัรคาทลิก  และการประยุกตใช 
 8. จัดทําแผนพับ  เพื่อชวยสัตบุรุษใหสามารถตอบปญหาที่เกิดขึ้นในบริบททองถ่ินกับนกิาย โลกาภวิัตน  

 ปญหาจริยธรรม  การเปลี่ยนทัศนคติ  วิทยาศาสตร เทคโนโลยีใหมๆ  หรือประเด็นพิเศษ 
 9.   พิจารณาหนงัสือคําสอนทองถิ่น วาสอดคลองกับหนังสอืคําสอนพระศาสนจักรคาทอลิกอยางไร 
 10. รวมมือกับสมณกระทรวงเพือ่การศึกษาคาทอลิก  พิจารณาคูมือการอบรมพระสงฆในอนาคต  
  ใหการศกึษาเนื้อหา  หนงัสอืคําสอนพระศาสนจักรคาทอลิก 
 
3.  ระดับสังฆมณฑล 
 1. พิธีเปดและปดปแหงความเชื่อ  โดยใหมกีารประกาศความเชื่อในพระเยซูผูกลับคืนชีพ ในอาสนวหิาร  

 และในวัดตางๆ 
 2.  วันศึกษาหนังสือคําสอนพระศาสนจักรคาทอลิก  สําหรับพระสงฆ ผูถวายตน  และครูคําสอน  ตัวอยาง

 การประชุมพระสงฆใหมกีารแบงปนประสบการณพิเศษ  ธรรมประเพณีพีธีกรรม  ความเชื่อในพระ
 คริสตเจา ฯลฯ 

 3.  พระสังฆราชควรออกจดหมายอภิบาล  หัวขอ  ความเชื่อ  เตือนสัตบุรุษใหเขาใจความสําคัญของสภา
 สังคายนาวาตกิันที่ 2  และหนังสือคําสอนพระศาสนจักรคาทอลิก 

 4.  จัดคําสอนสําหรับเยาวชน  ชวยใหคนพบความงดงามของความเชื่อในพระศาสนจักร ความหมายของ
 ชีวิต  โดยสงเสริมการพบปะแบงปนประจักษพยานชวีติ 

 5.  พิจารณาทบทวนวาในสงัฆมณฑล ยอมรับคําสอนของสภาสังคายนาวาติกันท่ี 2  และหนังสือคําสอน
 พระศาสนจักรคาทอลิก  ในชีวิตและพันธกิจ  เปนพิเศษในแวดวงการสอนคําสอน  สํานักงาน  และ
 ศูนยคริสตศาสนธรรมของสังฆมณฑล  มีหนาที่เอาใจใส การอบรมดานเทววิทยาแกบรรดาครูคําสอน 



 6.   การอบรมตอเนื่องสําหรับพระสงฆ  เนนเอกสารทั้งสองในงานอภิบาล 
 7.  ในเทศกาลมหาพรต  พระสังฆราชจัดศลีอภัยบาป  เปนพิเศษสําหรับบาปตอตานความเชื่อ  สงเสริมการ

 รับศีลอภัยบาป  ดวยความเชื่อและบอยข้ึน 
 8. สนับสนุนการเสวนาเรื่องความเชื่อและเหตผุล  ในการประชุมสัมมนาในระดบัมหาวิทยาลัยคาทอลิก  

 เพื่อช้ีแจงวา  ไมมีขอขัดแยงใดๆระหวางความเชื่อ  และวิทยาศาสตรแท  เพราะทั้งสองอยูบนเสนทาง
 ที่แตกตางกัน แตมุงสูความจรงิ 

 9.  สงเสริมการพบปะกับบรรดาบุคคลผูที่ไมไดรับพระพรแหงความเชื่อ  แตกําลังแสวงหาความหมาย
 สูงสุด  และความจริงแหงชวีติ 

 10.  สนใจโรงเรียนคาทอลิก  วาเปนสนามประกาศขาวดี  แกบรรดานักเรยีน  โดยใชประโยชนจากสื่อ
 อุปกรณคําสอนที่ดี  เชนหนงัสือประมวลคําสอนพระศาสนจักรคาทอลิก  และหนังสือคําสอนเยาวชน 
 (YOUCAT) 

 
4)   ระดับวัด ชุมชน  สมาคม  องคกร 
 1. เสนอใหสัตบรุุษอาน  และไตรตรองสมณลิขิตเรื่อง “ประตูแหงความเชื่อ” ของสมเด็จพระสันตะปาปา 

 เบเนดกิตที่ 16 
 2. รวมพิธีกรรม  เปนพิเศษพิธีบูชาขอบพระคุณอยางกระตือรือรน  และไดรับผลเต็มเปยม เพื่อเปน

 ประจักษพยานแทขององคพระผูเปนเจา 
 3. พระสงฆควรสนใจศึกษาเอกสารของสภาสังคายนาวาตกิันที่ 2 และหนังสือคําสอนพระศาสนจักร 
  คาทอลิก  เพื่องานอภิบาลในเขตวัด  ดานการสอนคําสอน  การเทศน  และจัดเตรียมศีลศักดิ์สิทธิ์ 
 4.   ครูคําสอนควรยึดเนื้อหาจากหนังสือคําสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก  ภายใตการนําของผูอภิบาล 
 5.   เผยแพรหนังสือคําสอนของพระศาสนจักรในเขตวดั ใหครอบครัวสนใจถายทอดความเชื่อสูบุตร 
  หลาน 
 6.   การสงเสริม  พันธกิจ  และโครงการศรัทธาชาวบานในเขตวัด ในที่ทํางาน  ใหเปนธรรมทูต 
 7.   สนับสนุนสมาชิกของคณะนักพรต  และธรรมทูต  ใหทํางานเพื่อการประกาศพระวรสารใหม   
  (คริสตชนที่หางวัด)  ตามเจตนารมณของสมเด็จพระสนัตะปาปา  และซื่อสัตยตอคําสอนแท 
 8.   หมูคณะนักบวชในอารามฤาษ ี  หรือชีลับ  ใหภาวนาเปนพิเศษเพื่อประชากรของพระเจา  และบรรดา

 เยาวชน 
 9.   สมาคม  และองคกรคาทอลิก  ชวยสงเสรมิความริเร่ิมพิเศษ  แบงบันพระพร  และรวมมือกับพระสงฆ

 ในทองถ่ิน  แสวงวิธีที่เหมาะสม  ในการเปนประจักษพยานความเชื่อเพื่อรับใชพระศาสนจักร 
 10. เชิญชวนสัตบรุุษใหส่ือสารประสบการณความเชื่อ และความรักเมตตาแกพีน่องชายหญิงตางความเชื่อ  

 ผูไมเชื่อ  และผูเย็นเฉย 
 



  คําแนะนําเหลานี้มีจุดประสงคเพื่อเชิญสมาชิกทุกคนของพระศาสนจกัรใหทํางานเพื่อใหปนี้  เปน
ชวงเวลาพิเศษ  ไดแบงปน บุคคลท่ีรักยิ่งของเรา คือ พระเยซูคริสตเจา พระผูไถของมนุษยชาติ กษัตริยแหง
สากลจักรวาล “ผูบุกเบิกความเชื่อ  และผูทรงนําใหความเชื่อนั้นสมบูรณ”  (ฮบ.12:2) 
 
        พระคารดินัล   วิลเล่ียม  เลวาดา  สมณมนตรี 
            สรุปโดยพระสังฆราชวีระ      อาภรณรัตน 
           2 กุมภาพนัธ 2012 


