ชุมนุม (นานาชาติ) เรื องการสอนศาสนธรรมสํ าหรับผู้ใหญ่
เมือข้าพเจ้าได้ตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) เรื อง สภาพการสอนคริ สตศาสนธรรมสําหรับ
ผูใ้ หญ่ในประเทศไทย สมัยทีเป็ นเลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพือคริ สตศาสนธรรมฯ ทําให้มีเพือนที
รับผิดชอบแบบเดียวกันกับประเทศทีใช้ภาษาอังกฤษ ทําให้มีโอกาสไปประชุมเรื องการสอนคําสอนผูใ้ หญ่
International Forum on Adult Religious Education ถึง ครัง คือ
- ทีออตตาวา แคนาดา (11-15 พฤษภาคม
) หัวข้อ ความเชือผูใ้ หญ่เพือเปลียนแปลงชีวิต มีผู ้
ร่ วมประชุม คน จาก ประเทศ คนไทย คน
- ทีฟลอริดา สหรัฐอเมริ กา ( - เมษายน
) หัวข้อ คําสอนผูใ้ หญ่เพือการเปลียนแปลงสังคม มี
ผูร้ ่ วมประชุม คน จาก ประเทศ คนไทย คน
- ทีเมืองไฮเดรราบัค อินเดีย ( - กุมภาพันธ์
) หัวข้อ วิสัยทัศน์การประกาศพระวรสารและงาน
คําสอนผูใ้ หญ่ ตามคู่มือแนะแนวการสอนคําสอน
มีผรู ้ ่ วมประชุม คน คนไทย คน
- ทีบ้ านผู้หวาน สามพราน บ้านเรา ( พฤศจิกายน – ธันวาคม ) หัวข้อ การประสานข่าวดีเข้า
กับวัฒนธรรมท้องถินในสถานการณ์หลายหลาก และซับซ้อนเพือพัฒนาการสอนคําสอนผูใ้ หญ่ มีผเู ้ ข้าร่ วม
ประชุม คน จาก ประเทศ คนไทย คน
- ทีเมืองดูร์แฮม ประเทศอังกฤษ ( - พฤษภาคม ) หัวข้อ การเป็ นพยานถึงพระคริ สต์ เพือแนว
ปฏิบตั ิสาํ หรับการสอนคําสอนผูใ้ หญ่ ในโลกทีมีความหลากหลายด้านศาสนา มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุม คน จาก
ประเทศ คนไทย คน
- ทีแคลิฟอร์ เนีย สหรัฐอเมริ กา ( - กุมภาพันธ์
) หัวข้อ มารวมกัน และถูกส่ งไปเพือการ
อบรมผูใ้ หญ่สาํ หรับพันธกิจในชุมชนยุคโลกาภิวฒั น์ มีผรู ้ ่ วมประชุม คน คนไทย คน
ผลจากการไปร่ วมประชุมเหล่านี ทําให้เราตระหนักถึงความสําคัญ เห็นแนวทางการสอนคําสอน
ผูใ้ หญ่ และเริ มปฏิบตั ิในบางวัด ในบางสังฆมณฑล โดยจัด แบบคือ
1. สํ าหรับคาทอลิกผู้ใหญ่ คือ จัดอบรมแก่ผทู ้ ีสนใจ ในวันเสาร์ เนือหา พระคัมภีร์ พิธีกรรม
วิถีชุมชนวัด ฯลฯ
2. สํ าหรั บเยาวชนและผู้ใหญ่ ทีสนใจคริ สตศาสนธรรม ใช้เนื อหา วิธีการ และพิธี ตามหนังสื อ
ก้าวไปด้วยกัน (Our Journey Together) พยายามหาพีเลียง (Sponsor) พิธีตอ้ นรับ พิธีเลือกสรร
พิธีเอฟฟาธา และการสอนหลังรับศีลล้างบาปอีก สัปดาห์
2] ข้ อกําหนดของสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่ งประเทศไทย ( สิ งหาคม
) กฤษฎีกา
ข้อกํา หนดเกี ยวกับ การจัดเตรี ย มผู เ้ ตรี ย มตัว รั บ ศี ล ล้า งบาป เพื อให้ส อดคล้องกับ ประมวลกฎหมาย
พระศาสนจักร มาตรา # สภาฯ ประกาศว่า
1) ต้องจัดให้ผใู ้ หญ่ทีจะสมัครใจรับศีลล้างบาปเป็ นผูเ้ ตรี ยมตัวรับศีลล้างบาป หรื อเทียบเท่า (เทียบ
มาตรา # ) ส่ วนเด็กในวัยเรี ยนทียังไม่ได้รับศีลล้างบาป ก็ให้ถือข้อกําหนดเดียวกันนี
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2) เฉพาะบุคคลทีได้รับ “จารี ตรับผูเ้ ตรี ยมตัวรับศีลล้างบาป” เท่านัน จึงจะได้รับการพิจารณาว่า
เป็ นผูเ้ ตรี ยมตัวรับศีลล้างบาป
3) ผูส้ มัครจะได้รับการชีแจงถึงพิธีเตรี ยมตัวเป็ นขันๆ เพือรับศีลล้างบาป เมือจบพิธีแต่ละขันจะต้อง
ลงชือ และผูเ้ ป็ นประธานในพิธีแต่ละขันจะต้องลงชือด้วย
4) ผูส้ มัครจะถูกรวมเข้าไปในกลุ่มทีตังขึนมาโดยมีจุดประสงฆ์เพือให้ผสู ้ มัครได้รับประสบการณ์
ทางด้านชีวิตของพระศาสนจักร
5) สิ ทธิพิเศษสําหรับผูเ้ ตรี ยมตัวรับศีลล้างบาปมีดงั นีคือ
ก. มีสิทธิได้รับพิธีปลงศพในพระศาสนจักร
ข. มีสิทธิได้รับการอวยพรต่างๆ
3] รายงานการวิจัย การศึกษากระบวนการพิธีรับผูใ้ หญ่เข้าเป็ นคริ สตชนคาทอลิกในประเทศไทย (RCIA)
คณะผูว้ ิจยั มุขนายก วีระ อาภรณ์รัตน์ บาทหลวงอันโตนี โอ วาลเซกกี และ อ.ทวีศกั ดิ เดชาเลิศ ศูนย์วิจยั
ค้นคว้าศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม ปี การศึกษา
จัดพิมพ์เดือน กุมภาพันธ์
(ค.ศ.
2009)
สรุปผลการวิจัย (ดูหน้า - )
1. ส่ งแบบสํารวจ วัด ทัวประเทศ ส่ งกลับ วัด
2. จัดพิธีรับผูใ้ หญ่เข้าเป็ นคริ สตชน แห่ง
3. จัดพิธีตอ้ นรับผูส้ มัครเรี ยนคําสอน พบว่า ร้อยละ . ระบุวา่ ไม่มีทีจัดให้มีพิธีเพียงพอร้อยละ
43.3
4. การจัดให้มีพิธีเลือกสรร ร้อยละ .
5. การจัดพิธีศีลศักดิสิ ทธิแห่งการรับเข้าเป็ นคริ สตชน ในวันเสาร์ศกั ดิสิ ทธิ...มีพิธีเอฟฟาธา ร้อยละ
40.4
6. การดําเนิ นงานหลังจากรับศีลศักดิสิ ทธิแห่งการเริ มต้นชีวิตคริ สตชนพบว่า
6.1 มีการสอนคําสอนต่อเนื อง ร้อยละ .
6.2 มีการใช้หนังสื อ ก้ าวไปด้ วยกัน ในการสอนคําสอน ร้อยละ
6.3 ลักษณะการสอน ใช้บาทหลวงคนเดียว ร้อยละ .
มีครู คาํ สอนและพีเลียงช่วย ร้อยละ .
6.4 มีการจัดชุมนุมคริ สตชนใหม่ ร้อยละ .
ในรายงานการวิจยั เรื องนี ยังมีอภิปราย (หน้า - ) ข้อเสนอแนะจากผูต้ อบแบบสอบถาม ข้อ
(หน้า - ) และข้อเสนอแนะของคณะผูว้ ิจยั (หน้า - ) ผูใ้ ดสนใจสามารถศึกษาต่อได้
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4] สมณสภาเพือส่ งเสริ มการประกาศข่าวดีใหม่ ได้จดั พิมพ์หนังสื อ คู่มือแนะแนวการสอนคําสอน ค.ศ.
(Directory for Catechesis) เมือวันที มิถุนายน ค.ศ.
คณะกรรมการคาทอลิกเพือคริ สตศาสนธรรม
ประเทศไทย ได้แปลและจัดพิมพ์ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.
ในบทที เรื อง การสอนคําสอนในชีวิต
ของบุคคลต่ างๆ ได้เสนอลําดับความสําคัญของบุคคลเป้าหมายใหม่ ดังนี
. การสอนคําสอนและครอบครัว (ข้อ - )
. การสอนคําสอนกับเด็กและวัยรุ่ น (ข้อ - )
. การสอนคําสอนในขอบเขตของคนหนุ่มสาว (ข้อ - )
. การสอนคําสอนกับผูใ้ หญ่ (ข้อ - )
. การสอนคําสอนกับผูส้ ู งอายุ (ข้อ - )
. การสอนคําสอนกับบุคคลทีมีความพิการ (ข้อ - )
. การสอนคําสอนกับผูอ้ พยพย้ายถิน (ข้อ - )
. การสอนคําสอนกับผูอ้ พยพย้ายถินออกนอกประเทศ (ข้อ - )
. การสอนคําสอนกับบุคคลชายขอบ (ข้อ - )
. การสอนคําสอนในเรื อนจํา (ข้อ - )
ในบทที ชุมชนคริสตชนในฐานะผูม้ ีส่วนร่ วมในการสอนคําสอน กล่าวถึง ชุมชนวัด สมาคม และ
กลุ่มต่างๆ ของสัตบุรุษ โรงเรี ยนคาทอลิก และการสอนศาสนาคาทอลิกในโรงเรี ยน
บทที การสอนคํ า สอนในการเผชิ ญ หน้ า กั บ สถานการณ์ ท างวั ฒ นธรรมร่ ว มสมั ย กล่ า วถึ ง
วัฒนธรรมดิจิทลั ในฐานะเป็ นปรากฎการณ์ทางศาสนา การสอนคําสอนและคําถามบางอย่างทีเกียวกับ
ชี วจริ ยธรรม (ข้อ - ) การสอนคําสอนและคําถามบางอย่างทีเกียวกับชี วจริ ยธรรม (ข้อ - )
การสอนคําสอนและการมีส่วมร่ วมด้านสิ งแวดล้อม (ข้อ - )
บทที การสอนคําสอนทีให้ บริการในการนําความเชื อเข้ าสู่ วัฒนธรรม
- กล่าวถึงเป้าหมายของการนําความเชือเข้าสู่ วฒั นธรรม (ข้อ - )
หนังสื อคําสอนท้องถิน (ข้อ - )
5] พระสันตะปาปาฟรันซิส ได้ออกสมณลิขิตอัตตาณัติ (Motu Proprio) ชือ Antiquum Ministerium แปลว่า
ศาสนบริ กรดังเดิม วันที พฤษภาคม
( หน้า) ให้ตระหนักถึงความสําคัญของครู คาํ สอนฆราวาส
บทบาท การอบรม และรู ปแบบการปฏิบตั ิหน้าที
บิชอป อันโตนีอุส ซูบีอนั โต บันยามิน OSC บิชอปของบันดุง ประเทศอินโดนี เซีย ประธานของฝ่ าย
การศึกษาและการอบรมความเชือของสหพันธ์สภาบิชอปคาทอลิกแห่งเอเชีย FABC-OE ได้ออกจดหมาย
( เมษายน ) ขอให้ทุกมิสซังตอบแบบสอบถามเกียวกับครู คาํ สอนภายในวันที เมษายน
และ
ประชุมทางออนไลน์ วันที และ มิถุนายน
เวลา . น. – . น. (เวลาประเทศไทย)

3

6] การชุมนุมนานาชาติเรื องการสอนคําสอน (International Congress on Catechesis ครังที ) จัดโดยสมณ
สภาเพือส่ งเสริ มการประกาศข่าวดีใหม่ หัวข้อ “ครู คาํ สอน ประจักษ์พยานชีวิตใหม่ในพระคริ สตเจ้า”
ระหว่างวันที - กันยายน ค.ศ.
ทีกรุ งโรม วัตถุประสงค์เพือช่วยให้การสอนคําสอนและการอบรม
ศีลธรรมลึกซึงยิงขึน เน้นภาคที ของหนังสื อคําสอนพระศาสนจักรคาทอลิก โดยเน้นชีวิตใหม่ในพระ
คริ สตเจ้า
7] ข้ อไตร่ ตรองส่ วนตัว
. ข้าพเจ้าภูมิใจทีมี วิทยาลัยแสงธรรมเกือบ ปี เคยเป็ นนักศึ กษาทีนี และเป็ นส่ วนหนึ งของ
วิทยาลัยแสงธรรม ภูมิใจทีมีหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สาขาวิชาคริ สต
ศาสนศึกษา และหลักสู ตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา และกําลังดําเนิ นการจัดตัง วิทยาเขต
เซเวียร์ เชียงราย สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
. การไปร่ วมงานประชุมนานาชาติ เรื องการสอนศาสนธรรมสําหรับผูใ้ หญ่ ทําให้ตระหนักดีว่า
นักศึกษา อาจารย์ และผูร้ ่ วมงานในวิทยาลัยแสงธรรม ต้ องใช้ ภาษาอังกฤษ ให้คล่องขึน เพือการสื อสาร
และรับข้อมูล
. บรรดาบาทหลวง และบัณฑิต สาขาวิชาคริ สตศาสนศึกษา ต้องรัก ทุ่มเท สอนคําสอนด้วยตนเอง
และอํานวยความสะดวกในการสอนคริ สตศาสนธรรม แก่ครู ในโรงเรี ยน และในหมู่บา้ นต่างๆ มากขึน
. วิทยาลัยแสงธรรม ควรเพิมวิชาการสอนคริ สตศาสนธรรม ตามคู่มือเล่มใหม่ ในยุคดิจิทลั แก่
นักศึกษา “ไม่เพียงแค่ดาํ เนินไปโดยการใช้เครื องมือดิจิทลั ต่างๆ เท่านัน แต่ดว้ ยการเสนอพืนทีสําหรับการ
มีประสบการณ์ ทางความเชื อด้วย” (DC ข้อ )
การรับฟังกัน เพือการเดินไปด้วยกัน หนึงเดียว ร่ วมมือกัน ในพันธกิจของเรา
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