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วันกตัญ�ูโลก 2019 
 
สมาชิกท่ีรัก 
 

ดิฉันมีความยินดีท่ีจะแจ0งให0พวกท5านทราบเก่ียวกับหัวข0อวันฉลองกตัญ=ูโลก ซ่ึงทําให0เราตระหนักถึงความ
เปEนหนึ่งเดียวกันในคณะท่ีอยู5และกระทําภารกิจใน 5 ทวีปอย5างเข0มข0นมากข้ึน 

เปEนการดีเสมอท่ีจะระลึกว5า ฉลองนี้เปEนประเพณีเฉพาะของเราซาเลเซียน มีต0นกําเนิดเม่ือปK 1849 ใน                  
ศูนยOเยาวชนท่ีวัลดอกโก กรุงตุริน เม่ือเด็ก ๆ ปรารถนาจะทําการฉลองนามชื่อของคุณพ5อบอสโกอย5างสง5า สองคนใน              
พวกเขา แม0จะยากจน ได0รวบรวมเงินเล็กน0อยท่ีมีไปซ้ือหัวใจสีเงินสองอันเพ่ือเปEนของขวัญให0กับผู0เปEนบิดาและเพ่ือน
ของพวกเขา วันนั้นเปEนวันท่ีทําให0ทุกคนต้ืนตันใจ โดยเฉพาะคุณพ5อบอสโกเองท่ีรู0 ท่ึงในความคิดสร0างสรรคO                     
และความรักท่ีเด็ก “ซุกซน” ของท5านได0แสดงออกมา (cf MB III 534-535) วันฉลองนี้จึงได0กลายเปEนประเพณี                    
อันงดงามท่ีทุกคนเฝ]ารอในทุกปKด0วยความยินดี 

ประเพณีวันกตัญ=ูนี้ได0แผ5ไปท่ีมอรOเนเซ ท่ีซ่ึงมาเดอรOมัสซาแรลโลผู0สุภาพและไม5สะดวกใจท่ีจะให0ใครมาให0
ความสนใจในตัวท5าน ได0เรียนรู0ความหมายเชิงอบรมของฉลองนี้จากคุณพ5อบอสโกเอง 

ป̂จจุบัน ฉลองกตัญ=ูเปEนวันนัดพบท่ีเราและหมู5คณะผู0อบรมรอคอย เปEนวันท่ีเราแสดงออกถึงความรู0คุณ               
พระเจ0าสําหรับเพ่ือนสมาชิกแต5ละคน สําหรับเยาวชนแต5ละคน และสําหรับผู0ท่ีร5วมมือกับเราในภารกิจการอบรม 

โดยเฉพาะอย5างยิ่งเราปรารถนาแสดงความรักและความกตัญ=ูต5อมาเดอรOเจเนรัลท่ีรักยิ่งของเรา ท5านเปEน
สายใยแห5งความสนิทสัมพันธOและศูนยOรวมเอกภาพในคณะของเรา (C 116) เราขอบคุณท5านสําหรับการอุทิศตนท่ีไม5รู0
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เหน็ดเหนื่อย การเปEนเครื่องหมายแห5งความรักของพระบิดาซ่ึงชี้นําก0าวเดินของคณะด0วยความปรีชาและกล0าหาญของ
ท5าน    

ในป�นี้เราจะเฉลิมฉลองวันกตัญ�ูโลกในวันท่ี 26 เมษายน 2019  ท่ี เบลฟาเวอร*รัฐแคลิฟอร*เนีย 
ในแขวง “พระมารดานิรมลทิน” สหรัฐอเมริกา 

หัวข0อท่ีสมาชิกแขวง “พระมารดานิรมลทิน” เสนอนั้น มาจากคําจารึกท่ีฐานของเทพีเสรีภาพซ่ึงเปEน
สัญญลักษณOของสหรัฐอเมริกาท่ีว5า 

“จงมอบความเหน็ดเหนื่อยให5ฉันเถิด ฝูงชนผู5ยากจน ทนทุกข* เบียดเสียดกัน 
ฝูงชนผู5เต็มไปด5วยความปรารถนาแน;วแน;ท่ีจะหายใจอย;างเป<นอิสระ” (เอมมา ลาซารัส) 

สหรัฐเกิดจากการรวมตัวกันของบรรดาผู0อพยพ พวกเขาได0ให0กําเนิดอารยธรรมใหม5 
การอพยพย0ายถ่ินฐานเปEนสถานการณOเด5นในยุคของเรา และสําหรับเราธมอ.เปEนการท0าทายด0านการอบรมท่ี

แรงมาก โดยภารกิจแล0ว เราถูกเรียกให0ส5งเสริมเยาวชนไปสู5วัฒนธรรมแห5งการพบปะ การสร0างความสัมพันธOระหว5าง
บุคคล การต0อนรับด0วยความเคารพสิทธิของทุกคนและศักด์ิศรีความเปEนมนุษยO ด0วยการทําลายกําแพงและสร0าง
สะพาน 

ในประวัติศาสตรOมีการบันทึกบอกเล5าความทุกขOยากของบรรดาผู0อพยพและการกําจัดชนพ้ืนเมืองอเมริกัน               
ผู0อาศัยอยู5ก5อนการล5าอาณานิคมของยุโรป  ภายหลังพวกเขาได0จับกุมผู0คนจํานวนมากจากแอฟริกาและบังคับให0เปEน
ทาส 

แต5ในประวัติศาสตรOเดียวกันนี้ก็มีบางหน0าท่ีเปEนมุมสว5าง บอกเล5าถึงการต0อนรับผู0ท่ีหนีการกดข่ีข5มเหง                
ความทุกขOยากมาจากทางใต0 จากเม็กซิโก จากอเมริกากลาง จากเอเชียและจากยุโรป พวกเขาแสวงหาอิสรภาพ                
และโอกาสชีวิตท่ีดีกว5า นับต้ังแต5วันท่ีประเทศนี้ได0เกิดมาจนถึงป̂จจุบัน มีผู0คนนับล0านท่ีได0เสี่ยงชีวิตข0ามมหาสมุทร ข0าม
ประเทศ ข0ามชายแดนและสะพานเพ่ือท่ีจะไปสหรัฐอเมริกา แม0ว5าจะต0องเผชิญกับแรงกดดันทางการเมือง การเลือก
ปฏิบัติ และความรุนแรงก็ตาม 

นี่คือประเทศท่ีบรรดาครอบครัวท่ีมาจากท่ัวทุกมุมโลกได0รับการต0อนรับ พวกเขาได0ช5วยกันสร0างชาตินี้ข้ึนมา
ด0วยกันในความเคารพความแตกต5างทางวัฒนธรรมตลอดเวลาท่ีผ5านมาพวกเขาได0แสดงให0เห็นว5า สังคมท่ียุติธรรม      
และมีความเปEนพ่ีน0องนั้นเปEนเรื่องท่ีเปEนไปได0 และอาจเปEนตัวอย5างทางเลือกสําหรับการปhดเขตแดน การสร0างกําแพง 

สโลแกนการเฉลิมฉลองคือ “เราขอมอบฝากไว5กับเธอ”  
สโลแกนนี้ทําให0การมอบฝากท่ีมาเดอรOมัสซาแรลโลได0รับดังกังวานในหัวใจของเรา เรียกร0องให0เราหว5านความหวัง              

และความวางใจในหัวใจของผู0คนและในเยาวชน เฉพาะอย5างยิ่งคนท่ียากจนและอ5อนแอกว5า 
สมาชิกของเราท่ีแขวง “พระมารดานิรมลทิน” (SUO) ได0เสนอความหมายของโลโก0วันฉลองดังนี้ 

 

แม;พระองค*อุปถัมภ* รวบรวมลูก ๆ ของพระนางไว0ใต0พระภูษา 
ภาพนี้นําเรากลับไปท่ีจุดเริ่มต0นของคณะ ในช5วงเวลาท่ีอนาคตของคณะไม5มีความแน5นอน เม่ือขณะเดินไป

ตามถนน มารีอา มัสซาแรลโลได0เห็นภาพนิมิต ตึกใหญ5ท่ีมีหมู5เด็กหญิงวิ่งในสนาม และได0ยินเสียงท่ีบอกว5า “เราขอ
มอบฝากพวกเขาไว0กับเธอ” พระมารดามารียOได0มอบภารกิจแก5มาอิน ให0เปEน “ผู0อุปถัมภO” เช5นเดียวกับพระนาง 
โดยเฉพาะสําหรับเยาวชน (C 4). 
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พระมารดาทรงประทับอยู5อย5างเฝ]าระวังและมีชีวิตชีวาเสมอในชีวิตของเรา เปEนพระนางท่ีเดินไปกับเรา                 
อยู5เคียงข0างเราในการทําภารกิจ ทรงเดินไปมาในบ0านของเรา เปEนกําลังใจ คํ้าจุนความซ่ือสัตยOและความหวัง ช5วยเรา
ให0เอาชนะความอ5อนแอและอุปสรรค พระนางสอนเราให0เปEน “ผู0อุปถัมภO” ท่ีอยู5เคียงข0างเยาวชน ช5วยพวกเขาในการ
ค0นพบโครงการชีวิตท่ีพระเจ0าทรงมีสําหรับพวกเขา 
 
เทพีเสรีภาพ 

ในทางประวัติศาสตรO เทพีเสรีภาพเปEนสัญญลักษณOของเสรีภาพ มงกุฎเจ็ดแฉกหมายถึงเจ็ดทวีปและเจ็ด
คาบสมุทรในโลก ท่ีฐานของรูปป̂lน ซ่ึงไม5ปรากฎในโลโก0 มีโซ5ตรวนท่ีขาดสะบ้ันและโซ5อ่ืน ๆ หมายถึงความหลุดพ0นจาก
การเปEนทาส 

เทพีเสรีภาพเปEนรูปป̂lนทองแดงนีโอคลาสสิกต้ังอยู5บนเกาะ Liberty ในนิวยอรOก ชาวฝรั่งเศสมอบให0แก5
สหรัฐอเมริกา เพราะพวกเขาชื่นชมชาวอเมริกันท่ีกล0าหาญลุกข้ึนสู0กับสหราชอาณาจักร และประกาศอิสรภาพจาก 
สหราชอาณาจักรสําเร็จจนเปEนชาติเอกราชในท่ีสุด  ชื่อเต็มคือ “เสรีภาพท่ีส5องสว5างโลก” เปEนสัญลักษณOของความ
ปรารถนาสากลเพ่ือสิทธิมนุษยชนของทุกคน และเปEนไอคอนแรกท่ีผู0อพยพในช5วงครึ่งหลังของศตวรรษท่ีสิบเก0าได0เห็น
เม่ือพวกเขามาถึงท5าเรือของนิวยอรOก  

สัญลักษณOแห5งอิสรภาพได0ต0อนรับผู0คนจากทุกประเทศท่ีมองหาโอกาสท่ีดีกว5าสําหรับครอบครัวของพวกเขา
และเพ่ือใช0ชีวิตในเสรีภาพทางความเชื่อ เปEนเครื่องพิสูจนOทางประวัติศาสตรOว5า อเมริกาเปEนบ0านของทุกคน เปEนเวลา
สองศตวรรษมาแล0วท่ีชาย หญิงเด็ก ๆ จากประเทศต5าง ๆ ท่ัวโลกได0ช5วยสร0างชาตินี้ข้ึนมา ด0วยความคิดท่ีไม5เหมือนใคร
และความเปEนมนุษยOของพวกเขา ด0วยประเพณีวัฒนธรรมและการทํางานหนักของพวกเขา 

ในบรรดาผู0อพยพเหล5านี้มี ธมอ.อายุน0อยสี่คนซ่ึงได0เดินทางไปถึงอเมริกาเม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 1908 พวกเขา
ใช0เวลาสามสัปดาหOในการเดินทาง ท่ีสุดก็ได0มาถึงและได0รับการต0อนรับจากเทพีเสรีภาพ 

 
สะพานโกลเดนเกตหลายคนคิดว5าชื่อของสะพานนั้นมาจากสีของมัน แต5ไม5ได0เปEนเช5นนั้น ชื่อสะพานมาจากช5องแคบ
ทองคําซ่ึงเชื่อมต5อมหาสมุทรแปซิฟhกกับอ5าวซานฟรานซิสโก ประมาณปK 1846เม่ือผู0บัญชาการกองทัพจอหOนซี. ฟรี
มอนตOเห็นเข0าเขาจึงเรียกในภาษากรีกว5า "Chrysopylae" หรือ "Golden Gate" เพราะมันทําให0เขานึกถึงสะพาน           
บอสฟอรัสในอิสตันบูลท่ีเรียกกันว5า “เขาทอง”  สีของสะพานโกลเด0นเกตมีโทนสีส0มท่ีเรียกว5า "ส0มสากล" และเปEน
สัญลักษณOของการเชื่อมต5อระหว5างผู0คนมากมาย   ฝูงชนท่ีเหนื่อยล0าและทุกขOทรมาน เบียดเสียดกันหมายถึงการ
เดินทางของมนุษยชาติ มนุษยOทุกคนกําลังเดินไปสู5ชีวิตท่ีดีกว5า เปEนแผ5นดินหรือเส0นทางฝwายจิตเพ่ือรู0จักแผนการของ
พระเจ0าสําหรับชีวิตของตน เงาของธมอ.อยู5ข0างหลังเปEนลักษณะของภารกิจของเราในการอยู5เคียงข0างเยาวชน   ผู0คนท่ี
กําลังเดินไปด0วยกันทําให0นึกถึง “ฝูงชนท่ีเหนื่อยอ5อนและทนทุกขO” ในบทประพันธOของเอมมา ลาซารัสท่ีเขียนไว0ท่ีฐาน
ของเทพีเสรีภาพ 
 
ยักษ*ตัวใหม; ไม�เหมือนยักษ�ทองแดงท่ีชื่อเสียงของกรีก  ผู�มีชัยชนะด�วยการเหยียดขาจนสุดพ้ืนโลก ท่ีนี่ท่ีประตูทางเข�า 
ฉาบด�วยสีของพระอาทิตย�กําลังตกดิน และเป.ยกด�วยน้ําทะเล มีสตรีผู�สง�างามพร�อมคบเพลิงซ่ึงมีเปลวไฟยืนอยู�      
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เป3นสายฟ4าท่ีไม�อาจคุมขัง  ชื่อของเธอคือมารดาของการเนรเทศ   ไฟประภาคารในมือของเธอส�องสว�างต�อนรับโลก;  
ดวงตาอ�อนหวานของเธอครองท�าเรืออันกว�างใหญ�เชื่อมเมืองคู�แฝด 
“ รักษาแผ�นดินอันเก�าแก� ต�นกําเนิดประวัติศาตร�ของพวกเธอไว�” เธอร�อง 
และพูดเบา ๆ ว�า “จงมอบความเหน็ดเหนื่อยให�ฉันเถิด ฝูงชนผู�ยากจน ทนทุกข� เบียดเสียดกัน  
ฝูงชนผู�เต็มด�วยความปรารถนาแน�วแน�ท่ีจะหายใจอย�างเป3นอิสระ”  ความทุกข�ปฏิเสธฝBCงท่ีแออัดของเธอ 
ส�งฝูงชนไร�บ�านเหล�านี้ท่ีถูกพายุกระหน่ํามาให�ฉัน   ฉันยกโคมไฟของฉันใกล�ประตูทอง! " 
 
แผนท่ีโลกแสดงถึงควาร0อนรนของธรรมทูต การถูกเรียกให0นําความรักของพระเยซูเจ0าผู0เลี้ยงท่ีดีไปท่ัวโลก “มิติงาน
ธรรมทูตปรากฏอยู5ในประวัติศาสตรOของคณะแล0วต้ังแต5แรกเริ่ม  เปEนคุณลักษณะสําคัญของเอกลักษณOท่ีแสดงถึงความ
เปEนสากลของคณะ” (C 75)    เพ่ือการลงลึกหัวข0อวันฉลอง เสนอให0ไตร5ตรองในข0อต5อไปนี้ 
‘เราบอกความจริงแก5ท5านท้ังหลายว5าท5านทําสิ่งใดต5อพ่ีน0องผู0ตํ่าต0อยท่ีสุดของเราคนหนึ่งท5านก็ทําสิ่งนั้นต5อเรา’ (Mt 
25, 40) 
“...ให0ทุกคนสวมใส5จิตตารมณOของพระเยซูเจ0าอย5างแท0จริง และทําความดีมากมายสําหรับตนเองและเพ่ือนพ่ีน0องท่ี
ต0องการความช5วยเหลือจากเรา” จม.มาเดอรOมัสาแรลโล ฉบับท่ี 26 ข0อ 4 

สมาชิกของเราจากแขวง “พระมารดานิรมลทิน” สหรัฐ เสนอให0เจริญชีวิตตามพระวาจาของพระเยซูเจ0า ซ่ึงมี
ความหมายมากสําหรับสภาพความเปEนจริงในป̂จจุบัน ท่ีซ่ึงพ่ีน0องชายหญิงจํานวนมากต0องละจากแผ5นดินถ่ินเกิดของ
ตนเพ่ือแสวงหาอนาคตท่ีดีกว5า เราสามารถท่ีจะ 
o ใส5ใจในสถานการณOป^จจุบันของโลกมากข้ึน อบรมตนเองและผู0อ่ืนให0ต0อนรับผู0ท่ียากจนและอ5อนแอกว5า ซ่ึง

ขอให0เราเข0าใจสภาพความเปEนจริงอาศัยการต5อสู0 ความหวาดกลัวและความใฝwฝ^นของพวกเขา 
o แสดงความไว0วางใจ ให0ความเคารพ เห็นคุณค5าแต5ละคนซ่ึงเปEนทรัพยOสมบัติหนึ่งเดียว ซ่ึงเราค0นพบในเพ่ือน

สมาชิกในหมู5คณะ ในเยาวชน และทุกคนท่ีเราพบปะ 
เพ่ือเปEนเครื่องหมายแสดงถึงความเปEนหนึ่งเดียว เชื้อเชิญให0เตรียม Power Point เปEนภาพของหมู5คณะ              

ผู0อบรมท่ีอยู5บนสะพาน หรือมีภาพสะพานเปEนฉากหลัง ขณะกําลังทํากิจกรรมท5ามกลางผู0อพยพ ส5งสไลดOขนาด
มาตรฐาน เปEน jpg ให0ผู0ประสานงานกตัญ=ูโลก suor Carmen Botello ไม5เกินวันท่ี 24 มีนาคม                                 
2019 gratitudedayusa2019@gmail.com 

 

สําหรับข0อมูลเก่ียวกับแขวง“พระมารดานิรมลทิน” สหรัฐ สามารภพบได0ในเวปของคณะ 
งานกตัญ=ูโลกมีคุณลักษณะท่ีบ5งบอกถึงความเปEนหนึ่งกันอย5างเปEนรูปธรรม แสดงถึงจิตตารมณOครอบครัว

และช5วยให0เราขยายสายตาสู5ความต0องการระดับโลก ในปKนี้ป̂จจัยท่ีมาจากแขวงต5าง ๆ จะถูกรวบรวมส5งไปท่ีสํานัก
เหรัญญิกกลาง เพ่ือใช0สําหรับความต0องการเร5งด5วนของคณะ และโดยเฉพาะอย5างยิ่งเพ่ือช5วยหมู5คณะเปhดใหม5ใน
โครงการของสหพันธOแขวง CIMAC และ NAC ท่ีอยู5ระหว5างชายแดนแมกซิโกและสหรัฐ ซ่ึงร5วมมือกับองคOกรอ่ืน ๆ 
เพ่ือให0การศึกษาอบรมแก5เยาวชนผู0อพยพ 

ให0เราฝาก ชีวิตและภารกิจของมาเดอรOเจเนรัลของเรา ไว0กับพระมารดาผู0นิรมลทิน ผู0ช5วยทรงอํานาจ มารดา
และอาจารยO ผู0ใหญ5แท0ของคณะ และส5งความขอบคุณและคําภาวนาของเราพร0อม ๆกันแด5ท5านต้ังแต5เวลานี้ 



5 

ขอขอบคุณในนามของมาเดอรOเจเนรัลและสมาชิกท่ีปรึกษากลาง ให0เราภาวนาด0วยกันต5อไปสําหรับ                 
กระแสเรียก สําหรับสันติภาพ สําหรับมนุษยชาติ และสําหรับพ่ีน0องสมาชิกของเราท่ีอยู5ในแผ5นดินท่ีมีสงคราม                   
และความรุนแรง ให0เราร5วมใจในความหวาดกลัว ความทุกขOและความหวังของผู0คนมากมาย 
 

ด0วยรักและกตัญ=ู 
 

      ซิสเตอรOเคียอาลา คาสซูโอลา 
                                               รองอัคราธิการิณี 

โรม 11 กุมภาพันธO 2019 


