
 
 
 

สาสน์อภิบาล เลขท่ี สสท. 070/2021 

จาก สภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

เรื่อง การมส่ีวนร่วมในกระบวนการซีนอด ค.ศ. 2021 – ค.ศ. 2023 (ฉบับที ่2) 

          _______________________________ 

 

เจริญพรมายงั พระคุณเจา้ บาดหลวง นักบวชชายหญิง และประชาสัตบุรุษ 

1. สืบเนื่องมาจากสาส์นอภิบาลฯ ฉบับที่ 1 ออกเม่ือวันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 

ค.ศ. 2021 เกี่ยวกับซีนอด ค.ศ. 2021 - ค.ศ. 2023 ภายใต้หัวข้อ “พระศาสนจักร

ท่ีจะกา้วเดินไปดว้ยกนั” (Synodality) กล่าวคือ การเป็นเอกภาพ การมีส่วนร่วม 

และการท าพันธกิจ เพ่ือให้การก้าวเดินไปด้วยกันในความเป็นหนึ่งเดียวและอย่างมี

ประสิทธิผลไปสู่เป้าหมาย จึงจ าเป็นต้องมี “เข็มทิศ และป้ายช้ีทาง”  เพ่ือเป็นแสง

สว่างน าทางประชากรของพระเจา้ในการก้าวเดินอย่างกลมกลืนกัน สาส์นอภิบาลฉบับ

ที่ 2 จึงขอน าเสนอกระบวนการซีนอดที่จะใช้เวลาสามปีอย่างต่อเนื่องกัน (ค.ศ. 

2021-ค.ศ.2023) และขั้นตอนการกระท าซีนอด โดยเฉพาะช่วงเวลาที่สอดคล้องกัน

ในสามระดับ คือ ระดับพระศาสนจักรท้องถิ่น (เขตศาสนปกครอง) ระดับภาคพื้นทวีป 

และระดับสากล  

 

2. ภาพรวมของกระบวนการซีนอด และช่วงเวลา (Timelines) ทั้งสามระดบัตามท่ี

ส านักเลขาธิการซีนอดของบรรดาบิชอป กรุงโรม (Secretariat of Synod of 

Bishops, Rome) ไดน้ าเสนอมีดงัต่อไปนี้   

 

ขั้นตอนท่ี 1 ระดบัพระศาสนจกัรทอ้งถิน่ (แต่ละเขตศาสนปกครอง) 

และสภาวะอนัแทจ้ริงในชีวิตพระศาสนจกัรส่วนต่าง ๆ 

ตุลาคม 2021 - เมษายน 2022 
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ส านักเลขาธิการ 

เพือ่สมัชชาซีนอด 

ของบรรดาบิชอป กรุงโรม 

พระศาสนจักรทอ้งถ่ิน และ 

องค์กร/หน่วยงานต่าง ๆ ของ 

พระศาสนจักร 

สภาบิชอปคาทอลิกฯ 

(หรือสภาซีนอดของพระศาสน

จักรจารีตตะวันออก) 

• การจัดเตรียมเอกสาร

ต่างๆ 

• แบบสอบถามต่าง ๆ 

• คู่มือเพื่อการประชุม

ปรึกษาหารือ  (Vade-

mecum) กนัยายน 

2021  

  

 • แต่งตั้งผู้ประสานงานระดับ

เขตศาสนปกครอง 

• แต่งตั้งสมาชิกคณะท างาน 

(ก่อน ตุลาคม 2021) 

• แต่งตั้งผู้ประสานงานส าหรับ 

สภาบิชอปคาทอลิกฯ 

• แต่งตั้งคณะท างานระดับสภาฯ

(ก่อน ตุลาคม 2021) 

• ประชุมปรึกษาหารือกบั

สมณกระทรวงต่าง ๆ ของ

โรมันคูเรีย 

• ประชุมปรึกษาหารือกบั

สหพันธข์องมหาอธกิาร

นักบวชระดับสากลและกบั

อธกิารเจ้าคณะของชีวิตผู้

ถวายตัวแล้ว 

• ประชุมปรึกษาหารือกบั

สมาพันธข์องบรรดา

ฆราวาส 

• ประชุมปรึกษาหารือกบั

คณะของสถาบันอุดมศึกษา 

และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 

• ส่งเสริมและบริหารจัดการเพื่อ

การประชุมปรึกษาหารือกบั

บรรดาประชากรพระเจ้า หรือ

ประชาสตับุรุษ 

 

(พระศาสนจักรท้องถิ่นหรือ

เขตศาสนปกครองต้อง 

สร้างกระบวนการนี้  และถ้า 

เป็นไปได้ควรมีการสานเสวนา 

ในสภาบิชอปคาทอลิกฯ) 

 

 • การประชุมซีนอดล่วงหน้า 

(Pre-synodal meeting) เพื่อ

การพเิคาะห์ไตร่ตรองในระดับ

เขตศาสนปกครอง 

(หลังจากการปรึกษาหารือกบั

ประชากรพระเจ้า กล่าวคือ

ประชาสตับุรุษ) 
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 • ส่งมอบเอกสารที่ได้สังเคราะห์

จากการระดมความคิดในระดับ

เขตศาสนปกครองไปยังส านัก

เลขาธกิารสมัชชาซีนอดของ

บรรดาบิชอป ( กรุงโรม) โดย

ส่งให้สภาบิชอปคาทอลิกฯ 

เพื่อแยกแยะไตร่ตรอง 

(การก าหนดวันเวลาในการมอบ

ส่งเอกสารสงัเคราะห์ ขอให้อยู่

ในดุลพินิจของสภาบิชอปฯ) 

• การแยกแยะไตร่ตรองของ

สภาบิชอปคาทอลิกฯ 

กล่าวคือ จากเอกสาร

สงัเคราะห์ที่ได้จากการระดม

ความคิดและส่งมาจาก

พระศาสนจักรท้องถิ่น นั่นคือ

จากแต่ละเขตศาสนปกครอง 

 

(สภาบิชอปคาทอลิกฯ เป็นผู้

จัดเตรียมกระบวนการนี้ ) 

  • การมอบส่งเอกสารสังเคราะห์

จากสภาบิชอปคาทอลิกฯ ไป

ยังส านักเลขาธกิารสมัชชาซี

นอดของบรรดาบิชอป (กรุง

โรม) 

   (เมษายน 2022) 

• ร่างคร้ังที่หนึ่ง คู่มือ

แนวทางเพื่อเตรียมการ

เข้าสมัชชาซีนอดเรียกว่า 

Instrumentum Laboris 

(กนัยายน 2022) 

 • แต่งตั้งผู้แทนของประเทศ

เพื่อที่จะเข้าร่วมสมัชชาซีนอด

สมัยสามัญคร้ังที่ 16 ที่กรุง

โรม 

 

 

ขั้นตอนท่ี 2 การประชมุระดบัภาคพื้ นทวีป 

กนัยายน 2022 - มีนาคม 2023 

ส านักเลขาธิการเพือ่สมัชชาซีนอด 

ของบรรดาบิชอป (กรุงโรม) 

การรวมกลุ่มองค์กรระดับนานาชาติ 

 ของสภาบิชอปคาทอลิกต่าง ๆ 

• กระจายร่างที่หนึ่ง คู่มือแนวทางเพื่อการ

เข้าประชุมซีนอด หรือเรียกว่า 

"Instrumentum Laboris " 

(กนัยายน 2022) 

• แต่งตั้งผู้ รับผิดชอบในภาคพื้นทวีป 

(บุคคลอ้างอิง) 

• ความเป็นไปได้ในการแต่งตั้งคณะท างาน 

(ก่อน กนัยายน 2022) 

 • การแยกแยะไตร่ตรองจากการประชุมใน

ระดับภาคพื้นทวีป (องค์กรระดับ

นานาชาติของสภาบิชอปฯ เช่น FABC 

เป็นผู้ตัดสนิใจในกระบวนการ) 
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• การประชุมระดับนานาชาติระหว่างบรรดา

ผู้ช านาญการพิเศษหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 • การยกร่างเอกสารขั้นสดุท้าย (final 

doccument) 

(ก่อน มีนาคม 2023) 

 • การส่งส่งเอกสารไปยังส านักเลขาธกิาร

สมัชชาซีนอดของบรรดาบิชอป กรุงโรม 

(มีนาคม 2023) 

• ร่างคร้ังที่สอง คู่มือแนวทางเพื่อเตรียมการ

เข้าประชุมซีนอด "Instrumentum 

Laboris" 

(มิถุนายน 2023) 

 

 

ขั้นตอนที่ 3 การประชุมระดบัพระศาสนจกัรสากล 

ตุลาคม 2023 

• ประชุมซีนอดสมยัสามญั ครั้งที่ 16 ของบรรดาบิซอป กรุงโรม 

(XVI ORDINARY GENERAL ASSEMBLY OF THE SYNOD OF BISHOPS) 

                   (ตุลาคม 2023) 

 

3. ส าหรบัภาพรวมของขั้นตอนและระยะเวลาในการมีส่วนร่วมการประชุมซีนอด

ของพระศาสนจักรทอ้งถิ่นในประเทศไทย คือการกา้วเดินไปดว้ยกนัของแต่ละ

เขตศาสนปกครอง (สังฆมณฑล) ทั้ ง 11 เขต และสภาบิชอปคาทอลิกแห่ง

ประเทศไทย (CBCT) ซ่ึงก าหนดแผนด าเนินงานในแต่ละเดือน ดงัต่อไปนี้  

 

เขตศาสนปกครองทั้ง 11 เขต 

ในประเทศไทย (สงัฆมณฑล) 

สภาบิชอปคาทอลกิแห่งประเทศไทย 

Catholic Bishops’ Conference of Thailand (CBCT) 

เดือน มิถุนายน ค.ศ. 2021 

8 มิ.ย. 21 - ประชุม CBCT (คร้ังที่ 1) ปรึกษาหารือกระบวนการจัดประชุมซีนอด 3 ระดับฯ 

19 มิ.ย. 21 

 

- ส านักนโยบายเตรียมกระบวนการประเมินผล 5 ปี 

การประยุกต์กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ค.ศ. 2015 

24 มิ.ย. 21 - ประชุม CBCT ปรึกษาหารือกระบวนการจัดประชุมคร้ังที่ 2 
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เดือน กรกฎาคม ค.ศ. 2021 

1-15 ก.ค. 21 - แต่งตั้งผู้ รับผิดชอบของแต่ละ

เขตศาสนปกครอง 

 - แต่งตั้งทมีท างานของแต่ละ

เขตศาสนปกครอง 

 - ประชุมทมีท างานระดับเขตศา

สนปกครอง 

 - ก าหนดภาพรวมกระบวนการซี

นอดของเขตศาสนปกครอง

(Diocesan Synod) 

- แต่งตั้งผู้ประสานงานของสภาบิชอปคาทอลิกฯ  

ก่อนเดือนตุลาคม 2021  

- (ได้ด าเนินการแล้ว CBCT เลือกและแต่งตั้ง มง

ซินญอร ์วษิณุ ธญัญอนนัต์ ท าหน้าที่นี้  ได้แจ้งไปทาง

กรุงโรมแล้ว) 

- ส านักนโยบายท าความเข้าใจกบั 11 เขตศาสนปกครอง

กระบวนการประเมินผลกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ฯ 

- แต่งตั้งทมีท างานของสภาบิชอปคาทอลิกฯ  

ก่อนเดือนตุลาคม 2021(ควรท าทนัท)ี โดยเรว็ที่สดุ 

16-31 ก.ค. 21 - ส านักนโยบายช่วยสนับสนุน 11 

เขตศาสนปกครอง ในการ

ประเมินผลกฤษฎีกาฯ 

 - จัดท าบทสรุปของ CBCT จาก

การประเมินผลกฤษฎีกาฯ 

เดือน สิงหาคม ค.ศ. 2021 

1-15 ส.ค. 21      - ทุกเขตศาสนปกครอง

จัดเตรียมซีนอดของแต่ละเขตฯ 

(ซักซ้อม ท าความเข้าใจทมีงาน

ซีนอดและสมาชิกฯ) 

 - ทุกเขตศาสนปกครองคัดสรร

จากประชากรของพระเจ้าใน

พระศาสนจักรท้องถิ่นคือแต่ละ

เขตศาสนปกครอง 

 - แต่งตั้งเป็นสมาชิกซีนอดแต่ละ

เขตศาสนปกครอง พร้อมท า

ความเข้าใจและแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้าถึงบทบาทหน้าที่และ

ก าหนดการต่าง ๆ ของการ

ประชุมฯ 

 - สมาชิกซีนอดเขตศาสนปกครอง 

ประกอบด้วย ผู้แทนคริสตชน

ฆราวาส ผู้แทนนักบวชผู้ถวาย

ตัวและธรรมทูต รวมทั้ง ผู้แทน

บาดหลวงในเขตศาสนปกครอง

ตามอตัราส่วนที่เหมาะสม 

16-31 ส.ค. 21 - จดัท าเอกสารแนวทาง

แบบสอบถาม (Lineamenta) 

- สภาบิชอปคาทอลิกฯ คอยให้ความช่วยเหลือสนับสนุน 
เขตศาสนปกครองทั้ง 11 เขต ตลอดกระบวนการของ 

ซีนอดของเขตศาสนปกครองต่าง ๆ 

 

- ทมีงานสภาบิชอปคาทอลิกฯ จัดแปลเอกสารเตรียม
ประชุม (แบบสอบถาม คู่มือการประชุมซีนอด) ทนัที

เมื่อได้รับจากส านักเลขาธกิารซีนอด กรุงโรม เพื่อส่ง

ต่อให้แต่ละเขตศาสนปกครอง เพื่อน าไปด าเนินการ

ต่อไป 

 



6 
 

เดือน กนัยายน ค.ศ. 2021 

1-15 ก.ย. 21 - แต่ละเขตศาสนปกครองจัดส่ง

เอกสารเตรียมประชุมซีนอด

และแบบสอบถาม

(Lineamenta) ไปยังสมาชิกซี

นอดของเขตศาสนปกครอง 

16-30 ก.ย. 21 - เขตศาสนปกครองด าเนิน

กระบวนการสอบถามความ

คิดเหน็จากประชากรของพระ

เจ้า โดยผนวกผลส ารวจความ

คิดเหน็เพิ่มเติมในประเดน็ต่าง 

ๆ จากเอกสารที่มาจากกรุงโรม 

 - ทมีซีนอดเขตศาสนปกครอง

จัดเตรียมเอกสารประกอบการ

ประชุม (Instrumentum 

Laboris) ของแต่ละเขตศาสน

ปกครอง ส าหรับใช้ระหว่างการ

ประชุมซีนอดเขตศาสนปกครอง  

 

เดือน ตุลาคม ค.ศ. 2021 

1-15 ต.ค. 21 - ส่งเอกสารประกอบการประชุม 

(Instrumentum Laboris) ให้

สมาชิกสมัชชาฯ 

ของแต่ละเขตศาสนปกครอง 

 - สมาชิกสมัชชาฯศึกษาท าความ

เข้าใจเอกสารประกอบการ

ประชุมฯของแต่ละเขตศาสน

ปกครอง 

เสารที์่ 9 หรือ อาทิตยที์่ 10 ต.ค 21  

- สภาบิชอปคาทอลิกฯ จัดพิธีร่วมใจกบัพระสนัตะปาปา

ในการเปิดซีนอดสากล: 

- ทางเลือกที่ 1 ในกรณีที่สถานการณ์เอื้ออ านวยให้จัด

ได้จัดที่อาสนวิหารอสัสัมชัญ (ขอพระคุณเจ้าทุกท่าน

จัดเวลาว่างไว้ล่วงหน้า) 

- ในกรณีที่ 2 สถานการณ์ไม่เอื้ออ านวยให้จัดรวมกนัได้ 

แต่ละเขตศาสนปกครองจัดพิธร่ีวมใจเป็นหนึ่ง

เดียวกบัพระสนัตะปาปาฟรานซิส ในรูปแบบใดแบบ

หนึ่งที่เหมาะสม 

9-10 ต.ค. 21 - สนัตะปาปาฟรานซิสเปิดการ

ประชุมซีนอดอย่างเป็นทางการ

ที่กรุงโรม 

17 ต.ค. 21  (วันอาทติย์ที่ 17 ต.ค. ตรงกบั

วันมิสซัง หรือวันประกาศข่าวดี

สู่ปวงชน) 

 - แต่ละเขตศาสนปกครองเปิดการ

ประชุมซีนอดเขตศาสนปกครอง 

18-23 ต.ค. หรือ 25-30 ต.ค. 2021 
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 - ประชุมซีนอดเขตศาสนปกครอง 

เดือน พฤศจิกายน ค.ศ. 2021 

1-6 พ.ย. 21 - ทมีงานสรุป “ข้อเสนอ” 

 - ยกร่าง “ข้อเสนอเพื่อการลง

มติ” (Propositiones) 

8-10 พ.ย. 21 - ส่งร่าง “ข้อเสนอ” 

(Propositiones) ให้สมาชิกซี

นอดเพื่อไตร่ตรองเพื่อ

เตรียมการลงคะแนนเสียง 

 - จะไม่มีการแก้ไขเนื้อหาของ 

“ข้อเสนอ” นี้จากสมาชิกซีนอด

ฯ อกี 

13 พ.ย. 21 - วันประชุมลงมติสมาชิกซีนอด

เขตศาสนปกครอง 

 

15 พ.ย. 21 - สรุปผลคะแนนการลงมติ 

16-20 พ.ย. 21 - บิชอปพิจารณา “ข้อเสนอ” 

(Propostiones) ที่ก ากบัมาด้วย

คะแนนเสยีงจากสมาชิกซีนอดฯ 

ในแต่ละประเดน็ 

 - บิชอปแสดงความคิดเหน็ของ

ท่านต่อข้อเสนอทั้งหมดนั้น 

22 พ.ย.-11 ธ.ค. 21 - ทมีงานที่บิชอปแต่งตั้งท า

การยกร่างกฤษฎีกาซี

นอดของแต่ละเขตศาสน

ปกครอง 

 

เดือน ธนัวาคม ค.ศ. 2021 

13-31 ธ.ค. 21 - บิชอปพิจารณาร่างกฤษฎีกาซี

นอดเขตศาสนปกครอง 

 - ทมีงานจัดแปลเป็น

ภาษาองักฤษ (ในกรณีที่ต้องส่ง

กรุงโรม) 

 

 

 

 

 

เดือน มกราคม - กุมภาพนัธ ์ค.ศ. 2022 

1-15 ม.ค. 22 - ปรับปรุงแก้ไข (ในกรณีจ าเป็น) 

 - บิชอปประกาศรับรองกฤษฎีกาซี

นอดเขตศาสนปกครอง 
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16 ม.ค. 22 - ส่ง ส านักเลขาธกิารสภาบิชอป

คาทอลิกฯ 

 - ก าหนดเวลานี้  จะต้องถือว่ามี

ความส าคัญเป็นอย่างย่ิง เพื่อให้

ทมีงานของ CBCT  

มีเวลาเพียงพอส าหรับท า

บทสรุปรวม (Synthesis) การ

ท าซีนอดขั้นตอนที่หนึ่งได้อย่าง

ดีมีคุณภาพ และสามารถส่งให้

บิชอปทุกท่านมีโอกาสอ่าน

ไตร่ตรองเตรียม 

ความคิดเหน็ของแต่ละท่านมา

ในการประชุมสภาบิชอป

คาทอลิกฯ ทั้งในประเดน็ที่เหน็

ด้วย ไม่เหน็ด้วย รวมทั้ง

ข้อเสนอแก้ไขเป็นลายลักษณ์

อกัษรล่วงหน้าก่อนวันประชุม

สภาฯ 

17 ม.ค.-12 ก.พ. 22 (1 เดือน) 

- คณะกรรมการซีนอดสภาบิชอปคาทอลิกประเทศไทย 

เพื่อสงัเคราะห์ (Synthesis) ระดับสภาบิชอปคาทอลิก

แห่งประเทศไทย 

ปล. ปกติการประชุมสภาบิชอปสมยัสามญัครัง้ที ่1 

ของแต่ละปีกระท าในเดือนมีนาคม อาจจะขอเวลาเพ่ิมขึ้น 

 

เดือน กุมภาพนัธ ์- มีนาคม ค.ศ. 2021 

14 ก.พ.-13 มี.ค. 22 -บิชอปสมาชิกสภาบิชอป

คาทอลิก ฯ แต่ละท่านพิจารณา

เอกสารผลการประชุมซีนอด

เขตศาสนปกครองต่าง ๆ ใน

ประเทศไทย 

 

14-18 มี.ค. 22 - ประชุมสภาบิชอปสามัญ

ประจ าปี สมัยที่ 1 พิจารณาและ

ลงมติรับรองเอกสาร (ร่างที่ 1) 

เพื่อสงัเคราะห์ผลรวมการ

ประชุมซีนอดเขตศาสนปกครอง

ต่าง ๆ ในประเทศไทย (พร้อม

กบัประเดน็ที่จะต้องปรับปรุง

แก้ไข) และวาระปกติของสภาฯ 
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ศุกรเ์ย็น หรือ เสารเ์ชา้ 19 มี.ค. 22 

 - ปิดประชุมสภาฯ พร้อมกบัจัดพิธบีูชาขอบพระคุณฉลองพระสนัตะปาปาฟรานซิส 

(ประสานงานกบัพระสมณทูต) 

20-25 มี.ค. 22 - คณะกรรมการซีนอดสภาบิชอปแก้ไขการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเอกสาร (ร่างที่ 1) ซีนอด

ของสภาบิชอปคาทอลิกฯ  ตามมติของสภาบิชอปคาทอลิกฯ 

วนัเสารที์่ 26 มี.ค. 22 - ประธานสภาฯลงนามรับรอง 

27-31 มี.ค 22 - จัดส่งเอกสารผลการ

ประชุมซีนอดเขตศาสน

ปกครองจากสภาบิชอป

คาทอลิกแห่งประเทศไทย

ไปยังส านักเลขาธกิาร 

FABC 

 - จัดส่งเอกสารดังกล่าวไปยัง

ส านักเลขาธกิาร Synod of 

Bishops, Rome. 

- ส่งถึงเอกสารไปยัง FABC วันที่ 31 มีนาคม 2022 

 

 

- ส่งถึงไปยัง กรุงโรม วันที่ 31 มีนาคม 2022 

31 มี.ค. 22 - สิ้นสดุกระบวนการประชุมซีนอดของพระศาสนจักรท้องถิ่นในประเทศไทย ทั้ง 11 เขตศาสน

ปกครอง (สังฆมณฑล) ร่วมกบัสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย (CBCT) 
 

 

 

 นี่คือกระบวนการและขั้นตอนของซีนอด ค.ศ. 2021- ค.ศ. 2023 ภาพรวม

ของตารางเวลาทั้งของระดับสากลและระดับพระศาสนจักรท้องถิ่นหรือแต่ละเขตศาสน

ปกครองเป็นเสมือน “เข็มทิศและป้ายช้ีทาง” ซึ่งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ถ้าหากมี

ความจ าเป็นเพ่ือความเหมาะสมตามสถานการณ์ในขณะที่พวกเราเข้าสู่กระบวนการใน

การก้าวเดินไปพร้อม ๆ กนั 

 อย่างไรกต็ามสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทยขอเน้นย ้าอีกคร้ังว่า เพ่ือให้

เกิดการปรึกษาหารือและการไตร่ตรอง จากคริสตชนทุกระดับ เป้าหมายของซีนอดคือ 

“การรบัฟังกนัและกนั นัน่คือทุกคนฟังเสียงพระจิต” 

 จึงขอเชิญชวนพ่ีน้องคริสตชนคาทอลิกทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการท าซีนอดคร้ัง

นี้  ด้วยการภาวนา การแสดงความคิดเหน็ ข้อเสนอแนะ ขอให้แต่ละบุคคลมีส่วนร่วม

ในการประชุมตามบทบาทหน้าที่ที่ตนได้รับ เพ่ือพวกเราจะได้มีส่วนร่วมก้าวเดินไป

ด้วยกนัอย่างแท้จริงกบับรรดาคริสตชนทั่วโลกและกบัพระสนัตะปาปา 

ขอพระเยซูคริสต์ผู้ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพ โดยค าเสนอวิงวอนของพระแม่มา

รีย์ มารดาของพระศาสนจักร และนักบุญโยเซฟได้โปรดเมตตาพิทกัษ์คุ้มครองพวกเรา



10 
 

ทุกคนให้มีสขุภาพที่ดี ปลอดภัยจากการแพร่เชื้อโรคระบาด และเป่ียมล้นด้วยความปีติ

ยินดีเพ่ือการก้าวเดินไปด้วยกนัในแสงสว่างขององค์พระจิต  

  

ออกไว้ ณ วันที่ 8 กนัยายน ค.ศ. 2021 วนัฉลองมารีย์สมภพ 

   

 

                                       (พระคารดิ์นลั ฟรงัซิสเซเวยีร ์เกรียงศักด์ิ โกวทิวาณิช) 

                                   อาร์ชบชิอปประมุขแห่งอคัรเขตศาสนปกครองกรุงเทพฯ 

                                 และ ประธานสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

   

   (บิชอปฟรงัซิส เซเวยีร ์วรีะ อาภรณร์ตัน์) 

      ประมขุแห่งเขตศาสนปกครองเชียงใหม่ 

และเลขาธกิารสภาบชิอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

 

 


