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สมาชิกที่รัก
ดิฉันมีความยินดีที่จะแจ0งให0พวกท5านทราบเกี่ยวกับหัวข0อวันฉลองกตัญ=ูโลก ซึ่งทําให0เราตระหนักถึงความ
เปEนหนึ่งเดียวกันในคณะที่อยู5และกระทําภารกิจใน 5 ทวีปอย5างเข0มข0นมากขึ้น
เปE น การดี เ สมอที่ จ ะระลึ กว5 า ฉลองนี้ เ ปE น ประเพณี เ ฉพาะของเราซาเลเซี ย น มี ต0 น กํ า เนิ ด เมื่ อปK 1849 ใน
ศูนยOเยาวชนที่วัลดอกโก กรุงตุริน เมื่อเด็ก ๆ ปรารถนาจะทําการฉลองนามชื่อของคุณพ5อบอสโกอย5างสง5า สองคนใน
พวกเขา แม0จะยากจน ได0รวบรวมเงินเล็กน0อยที่มีไปซื้อหัวใจสีเงินสองอันเพื่อเปEนของขวัญให0กับผู0เปEนบิดาและเพื่อน
ของพวกเขา วั น นั้ น เปE น วั น ที่ ทํ า ให0 ทุ ก คนตื้ น ตั น ใจ โดยเฉพาะคุ ณ พ5 อ บอสโกเองที่ รู0 ทึ่ ง ในความคิ ด สร0 า งสรรคO
และความรักที่เด็ก “ซุกซน” ของท5านได0แสดงออกมา (cf MB III 534-535) วันฉลองนี้จึงได0กลายเปEนประเพณี
อันงดงามที่ทุกคนเฝ]ารอในทุกปKด0วยความยินดี
ประเพณีวันกตัญ=ูนี้ได0แผ5ไปที่มอรOเนเซ ที่ซึ่งมาเดอรOมัสซาแรลโลผู0สุภาพและไม5สะดวกใจที่จะให0ใครมาให0
ความสนใจในตัวท5าน ได0เรียนรู0ความหมายเชิงอบรมของฉลองนี้จากคุณพ5อบอสโกเอง
ป^จจุบัน ฉลองกตัญ=ูเปEนวันนัดพบที่เราและหมู5คณะผู0อบรมรอคอย เปEนวันที่เราแสดงออกถึงความรู0คุณ
พระเจ0าสําหรับเพื่อนสมาชิกแต5ละคน สําหรับเยาวชนแต5ละคน และสําหรับผู0ที่ร5วมมือกับเราในภารกิจการอบรม
โดยเฉพาะอย5างยิ่งเราปรารถนาแสดงความรักและความกตัญ=ูต5อมาเดอรOเจเนรัลที่รักยิ่งของเรา ท5านเปEน
สายใยแห5งความสนิทสัมพันธOและศูนยOรวมเอกภาพในคณะของเรา (C 116) เราขอบคุณท5านสําหรับการอุทิศตนที่ไม5รู0
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เหน็ดเหนื่อย การเปEนเครื่องหมายแห5งความรักของพระบิดาซึ่งชี้นําก0าวเดินของคณะด0วยความปรีชาและกล0าหาญของ
ท5าน
ในปนี้เราจะเฉลิมฉลองวันกตัญ ูโลกในวันที่ 26 เมษายน 2019 ที่ เบลฟาเวอร*รัฐแคลิฟอร*เนีย
ในแขวง “พระมารดานิรมลทิน” สหรัฐอเมริกา
หัวข0อที่สมาชิกแขวง “พระมารดานิรมลทิน” เสนอนั้น มาจากคําจารึกที่ฐานของเทพีเสรีภาพซึ่งเปEน
สัญญลักษณOของสหรัฐอเมริกาที่ว5า
“จงมอบความเหน็ดเหนื่อยให5ฉันเถิด ฝูงชนผู5ยากจน ทนทุกข* เบียดเสียดกัน
ฝูงชนผู5เต็มไปด5วยความปรารถนาแน;วแน;ที่จะหายใจอย;างเป<นอิสระ” (เอมมา ลาซารัส)
สหรัฐเกิดจากการรวมตัวกันของบรรดาผู0อพยพ พวกเขาได0ให0กําเนิดอารยธรรมใหม5
การอพยพย0ายถิ่นฐานเปEนสถานการณOเด5นในยุคของเรา และสําหรับเราธมอ.เปEนการท0าทายด0านการอบรมที่
แรงมาก โดยภารกิจแล0ว เราถูกเรียกให0ส5งเสริมเยาวชนไปสู5วัฒนธรรมแห5งการพบปะ การสร0างความสัมพันธOระหว5าง
บุคคล การต0อนรั บด0วยความเคารพสิทธิของทุกคนและศักดิ์ศรีความเปEนมนุษยO ด0วยการทําลายกําแพงและสร0า ง
สะพาน
ในประวัติศาสตรOมีการบันทึกบอกเล5าความทุกขOยากของบรรดาผู0อพยพและการกําจัดชนพื้นเมืองอเมริกัน
ผู0อาศัยอยู5ก5อนการล5าอาณานิคมของยุโรป ภายหลังพวกเขาได0จับกุมผู0คนจํานวนมากจากแอฟริกาและบังคับให0เปEน
ทาส
แต5 ใ นประวั ติ ศาสตรO เ ดี ย วกั น นี้ ก็มี บ างหน0 า ที่ เ ปE น มุ มสว5 า ง บอกเล5 า ถึ ง การต0 อนรั บ ผู0 ที่ห นี การกดขี่ ข5ม เหง
ความทุกขO ยากมาจากทางใต0 จากเม็ กซิโก จากอเมริกากลาง จากเอเชี ยและจากยุโรป พวกเขาแสวงหาอิส รภาพ
และโอกาสชีวิตที่ดีกว5า นับตั้งแต5วันที่ประเทศนี้ได0เกิดมาจนถึงป^จจุบัน มีผู0คนนับล0านที่ได0เสี่ยงชีวิตข0ามมหาสมุทร ข0าม
ประเทศ ข0ามชายแดนและสะพานเพื่อที่จะไปสหรัฐอเมริกา แม0ว5าจะต0องเผชิญกับแรงกดดันทางการเมือง การเลือก
ปฏิบัติ และความรุนแรงก็ตาม
นี่คือประเทศที่บรรดาครอบครัวที่มาจากทั่วทุกมุมโลกได0รับการต0อนรับ พวกเขาได0ช5วยกันสร0างชาตินี้ขึ้นมา
ด0วยกันในความเคารพความแตกต5างทางวัฒนธรรมตลอดเวลาที่ผ5านมาพวกเขาได0แสดงให0เห็นว5า สังคมที่ยุติธรรม
และมีความเปEนพี่น0องนั้นเปEนเรื่องที่เปEนไปได0 และอาจเปEนตัวอย5างทางเลือกสําหรับการปhดเขตแดน การสร0างกําแพง
สโลแกนการเฉลิมฉลองคือ “เราขอมอบฝากไว5กับเธอ”
สโลแกนนี้ทําให0การมอบฝากที่มาเดอรOมัสซาแรลโลได0รับดังกังวานในหัวใจของเรา เรียกร0องให0เราหว5านความหวัง
และความวางใจในหัวใจของผู0คนและในเยาวชน เฉพาะอย5างยิ่งคนที่ยากจนและอ5อนแอกว5า
สมาชิกของเราที่แขวง “พระมารดานิรมลทิน” (SUO) ได0เสนอความหมายของโลโก0วันฉลองดังนี้
แม;พระองค*อุปถัมภ* รวบรวมลูก ๆ ของพระนางไว0ใต0พระภูษา
ภาพนี้นําเรากลับไปที่จุดเริ่มต0นของคณะ ในช5วงเวลาที่อนาคตของคณะไม5มีความแน5นอน เมื่อขณะเดินไป
ตามถนน มารีอา มัสซาแรลโลได0เห็นภาพนิมิต ตึกใหญ5ที่มีหมู5เด็กหญิงวิ่งในสนาม และได0ยินเสียงที่บอกว5า “เราขอ
มอบฝากพวกเขาไว0กับ เธอ” พระมารดามารี ยOได0มอบภารกิจแก5มาอิ น ให0 เปEน “ผู0อุป ถัมภO” เช5น เดียวกับพระนาง
โดยเฉพาะสําหรับเยาวชน (C 4).
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พระมารดาทรงประทับ อยู5อย5างเฝ] าระวังและมีชีวิ ตชี วาเสมอในชีวิต ของเรา เปEนพระนางที่เดิ นไปกับ เรา
อยู5เคียงข0างเราในการทําภารกิจ ทรงเดินไปมาในบ0านของเรา เปEนกําลังใจ ค้ําจุนความซื่อสัตยOและความหวัง ช5วยเรา
ให0เอาชนะความอ5อนแอและอุปสรรค พระนางสอนเราให0เปEน “ผู0อุปถัมภO” ที่อยู5เคียงข0างเยาวชน ช5วยพวกเขาในการ
ค0นพบโครงการชีวิตที่พระเจ0าทรงมีสําหรับพวกเขา
เทพีเสรีภาพ
ในทางประวัติศาสตรO เทพีเสรีภาพเปEนสัญญลักษณOของเสรีภาพ มงกุฎเจ็ดแฉกหมายถึงเจ็ดทวีปและเจ็ ด
คาบสมุทรในโลก ที่ฐานของรูปป^lน ซึ่งไม5ปรากฎในโลโก0 มีโซ5ตรวนที่ขาดสะบั้นและโซ5อื่น ๆ หมายถึงความหลุดพ0นจาก
การเปEนทาส
เทพีเสรีภาพเปEนรูปป^lนทองแดงนีโอคลาสสิกตั้งอยู5บนเกาะ Liberty ในนิวยอรOก ชาวฝรั่งเศสมอบให0แก5
สหรัฐอเมริกา เพราะพวกเขาชื่นชมชาวอเมริกันที่กล0าหาญลุกขึ้นสู0กับสหราชอาณาจักร และประกาศอิสรภาพจาก
สหราชอาณาจักรสําเร็จจนเปEนชาติเอกราชในที่สุด ชื่อเต็มคือ “เสรีภาพที่ส5องสว5างโลก” เปEนสัญลักษณOของความ
ปรารถนาสากลเพื่อสิทธิมนุษยชนของทุกคน และเปEนไอคอนแรกที่ผู0อพยพในช5วงครึ่งหลังของศตวรรษที่สิบเก0าได0เห็น
เมื่อพวกเขามาถึงท5าเรือของนิวยอรOก
สัญลักษณOแห5งอิสรภาพได0ต0อนรับผู0คนจากทุกประเทศที่มองหาโอกาสที่ดีกว5าสําหรับครอบครัวของพวกเขา
และเพื่อใช0ชีวิตในเสรีภาพทางความเชื่อ เปEนเครื่องพิสูจนOทางประวัติศาสตรOว5า อเมริกาเปEนบ0านของทุกคน เปEนเวลา
สองศตวรรษมาแล0วที่ชาย หญิงเด็ก ๆ จากประเทศต5าง ๆ ทั่วโลกได0ช5วยสร0างชาตินี้ขึ้นมา ด0วยความคิดที่ไม5เหมือนใคร
และความเปEนมนุษยOของพวกเขา ด0วยประเพณีวัฒนธรรมและการทํางานหนักของพวกเขา
ในบรรดาผู0อพยพเหล5านี้มี ธมอ.อายุน0อยสี่คนซึ่งได0เดินทางไปถึงอเมริกาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 1908 พวกเขา
ใช0เวลาสามสัปดาหOในการเดินทาง ที่สุดก็ได0มาถึงและได0รับการต0อนรับจากเทพีเสรีภาพ
สะพานโกลเดนเกตหลายคนคิดว5าชื่อของสะพานนั้นมาจากสีของมัน แต5ไม5ได0เปEนเช5นนั้น ชื่อสะพานมาจากช5องแคบ
ทองคําซึ่งเชื่อมต5อมหาสมุทรแปซิฟhกกับอ5าวซานฟรานซิสโก ประมาณปK 1846เมื่อผู0บัญชาการกองทัพจอหOนซี. ฟรี
มอนตOเห็นเข0าเขาจึงเรียกในภาษากรีกว5า "Chrysopylae" หรือ "Golden Gate" เพราะมันทําให0เขานึกถึงสะพาน
บอสฟอรัสในอิสตันบูลที่เรียกกันว5า “เขาทอง” สีของสะพานโกลเด0นเกตมีโทนสีส0มที่เรียกว5า "ส0มสากล" และเปEน
สัญลักษณOของการเชื่อมต5อระหว5างผู0คนมากมาย ฝูงชนที่เหนื่อยล0าและทุกขOทรมาน เบียดเสียดกันหมายถึงการ
เดินทางของมนุษยชาติ มนุษยOทุกคนกําลังเดินไปสู5ชีวิตที่ดีกว5า เปEนแผ5นดินหรือเส0นทางฝwายจิตเพื่อรู0จักแผนการของ
พระเจ0าสําหรับชีวิตของตน เงาของธมอ.อยู5ข0างหลังเปEนลักษณะของภารกิจของเราในการอยู5เคียงข0างเยาวชน ผู0คนที่
กําลังเดินไปด0วยกันทําให0นึกถึง “ฝูงชนที่เหนื่อยอ5อนและทนทุกขO” ในบทประพันธOของเอมมา ลาซารัสที่เขียนไว0ที่ฐาน
ของเทพีเสรีภาพ
ยักษ*ตัวใหม; ไมเหมือนยักษทองแดงที่ชื่อเสียงของกรีก ผูมีชัยชนะดวยการเหยียดขาจนสุดพื้นโลก ที่นี่ที่ประตูทางเขา
ฉาบดวยสีของพระอาทิตยกําลังตกดิน และเป.ยกดวยน้ําทะเล มีสตรีผูสงางามพรอมคบเพลิงซึ่งมีเปลวไฟยืนอยู
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เป3นสายฟ4าที่ไมอาจคุมขัง ชื่อของเธอคือมารดาของการเนรเทศ ไฟประภาคารในมือของเธอสองสวางตอนรับโลก;
ดวงตาออนหวานของเธอครองทาเรืออันกวางใหญเชื่อมเมืองคูแฝด
“ รักษาแผนดินอันเกาแก ตนกําเนิดประวัติศาตรของพวกเธอไว” เธอรอง
และพูดเบา ๆ วา “จงมอบความเหน็ดเหนื่อยใหฉันเถิด ฝูงชนผูยากจน ทนทุกข เบียดเสียดกัน
ฝูงชนผูเต็มดวยความปรารถนาแนวแนที่จะหายใจอยางเป3นอิสระ” ความทุกขปฏิเสธฝBCงที่แออัดของเธอ
สงฝูงชนไรบานเหลานี้ที่ถูกพายุกระหน่ํามาใหฉัน ฉันยกโคมไฟของฉันใกลประตูทอง! "
แผนที่โลกแสดงถึงควาร0อนรนของธรรมทูต การถูกเรียกให0นําความรักของพระเยซูเจ0าผู0เลี้ยงที่ดีไปทั่วโลก “มิติงาน
ธรรมทูตปรากฏอยู5ในประวัติศาสตรOของคณะแล0วตั้งแต5แรกเริ่ม เปEนคุณลักษณะสําคัญของเอกลักษณOที่แสดงถึงความ
เปEนสากลของคณะ” (C 75) เพื่อการลงลึกหัวข0อวันฉลอง เสนอให0ไตร5ตรองในข0อต5อไปนี้
‘เราบอกความจริงแก5ท5านทั้งหลายว5าท5านทําสิ่งใดต5อพี่น0องผู0ต่ําต0อยที่สุดของเราคนหนึ่งท5านก็ทําสิ่งนั้นต5อเรา’ (Mt
25, 40)
“...ให0ทุกคนสวมใส5จิตตารมณOของพระเยซูเจ0าอย5างแท0จริง และทําความดีมากมายสําหรับตนเองและเพื่อนพี่น0องที่
ต0องการความช5วยเหลือจากเรา” จม.มาเดอรOมัสาแรลโล ฉบับที่ 26 ข0อ 4
สมาชิกของเราจากแขวง “พระมารดานิรมลทิน” สหรัฐ เสนอให0เจริญชีวิตตามพระวาจาของพระเยซูเจ0า ซึ่งมี
ความหมายมากสําหรับสภาพความเปEนจริงในป^จจุบัน ที่ซึ่งพี่น0องชายหญิงจํานวนมากต0องละจากแผ5นดินถิ่นเกิดของ
ตนเพื่อแสวงหาอนาคตที่ดีกว5า เราสามารถที่จะ
o ใส5ใจในสถานการณOป^จจุบันของโลกมากขึ้น อบรมตนเองและผู0อื่นให0ต0อนรับผู0ที่ยากจนและอ5อนแอกว5า ซึ่ง
ขอให0เราเข0าใจสภาพความเปEนจริงอาศัยการต5อสู0 ความหวาดกลัวและความใฝwฝ^นของพวกเขา
o แสดงความไว0วางใจ ให0ความเคารพ เห็นคุณค5าแต5ละคนซึ่งเปEนทรัพยOสมบัติหนึ่งเดียว ซึ่งเราค0นพบในเพื่อน
สมาชิกในหมู5คณะ ในเยาวชน และทุกคนที่เราพบปะ
เพื่อเปEนเครื่องหมายแสดงถึงความเปEนหนึ่งเดียว เชื้อเชิญให0เตรียม Power Point เปEนภาพของหมู5คณะ
ผู0อบรมที่อยู5บนสะพาน หรือมีภาพสะพานเปEนฉากหลัง ขณะกําลังทํากิจกรรมท5ามกลางผู0อพยพ ส5งสไลดOขนาด
มาตรฐาน เปEน jpg ให0ผู0ประสานงานกตัญ=ูโลก suor Carmen Botello ไม5เกินวันที่ 24 มีนาคม
2019 gratitudedayusa2019@gmail.com
สําหรับข0อมูลเกี่ยวกับแขวง“พระมารดานิรมลทิน” สหรัฐ สามารภพบได0ในเวปของคณะ
งานกตัญ=ูโลกมีคุณลักษณะที่บ5งบอกถึงความเปEนหนึ่งกันอย5างเปEนรูปธรรม แสดงถึงจิตตารมณOครอบครัว
และช5วยให0เราขยายสายตาสู5ความต0องการระดับโลก ในปKนี้ป^จจัยที่มาจากแขวงต5าง ๆ จะถูกรวบรวมส5งไปที่สํานัก
เหรัญญิกกลาง เพื่อใช0สําหรับความต0องการเร5งด5วนของคณะ และโดยเฉพาะอย5างยิ่งเพื่อช5วยหมู5คณะเปhดใหม5ใน
โครงการของสหพันธOแขวง CIMAC และ NAC ที่อยู5ระหว5างชายแดนแมกซิโกและสหรัฐ ซึ่งร5วมมือกับองคOกรอื่น ๆ
เพื่อให0การศึกษาอบรมแก5เยาวชนผู0อพยพ
ให0เราฝาก ชีวิตและภารกิจของมาเดอรOเจเนรัลของเรา ไว0กับพระมารดาผู0นิรมลทิน ผู0ช5วยทรงอํานาจ มารดา
และอาจารยO ผู0ใหญ5แท0ของคณะ และส5งความขอบคุณและคําภาวนาของเราพร0อม ๆกันแด5ท5านตั้งแต5เวลานี้
4

ขอขอบคุ ณ ในนามของมาเดอรO เ จเนรั ล และสมาชิ ก ที่ ป รึ ก ษากลาง ให0 เ ราภาวนาด0 ว ยกั น ต5 อ ไปสํ า หรั บ
กระแสเรี ย ก สํ า หรั บ สั น ติ ภ าพ สํ า หรั บ มนุ ษ ยชาติ และสํ า หรั บ พี่ น0 อ งสมาชิ กของเราที่ อ ยู5 ใ นแผ5 น ดิ น ที่ มีส งคราม
และความรุนแรง ให0เราร5วมใจในความหวาดกลัว ความทุกขOและความหวังของผู0คนมากมาย
ด0วยรักและกตัญ=ู
ซิสเตอรOเคียอาลา คาสซูโอลา
รองอัคราธิการิณี
โรม 11 กุมภาพันธO 2019
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