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เปาโล พระสังฆราช 

ผู้รับใช้บรรดาผู้รับใช้ของพระเจ้า 

พร้อมกับบรรดาพระสังฆราช ผู้ร่วมประชุมสภาสังคายนาศักด์ิสิทธ์ิ 

เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติตลอดไป 

สังฆธรรมนูญว่าด้วยพธิีกรรมศักด์ิสิทธิ์ 

(Sacrosanctum Concilium) 

อารัมภบท 

1. สภาสังคายนาศกัด์ิสิทธ์ิน้ีตั้งใจจะท าให้ชีวิตคริสตชนย่ิงวนัย่ิงพฒันาขึ้นในหมู่ผูม้ีความเช่ือ จะปรับปรุง

ธรรมเนียมปฏิบติัต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไดใ้ห้เขา้กบัความจ าเป็นในสมยัของเรา ส่งเสริมทุกส่ิงที่อาจช่วยให้

บรรดาผูม้ีความเช่ือในพระคริสตเจา้มีเอกภาพ และเสริมพลงัทุกส่ิงที่มีส่วนช่วยเชิญชวนมนุษยท์ุกคนให้เขา้

มาในครอบครัวพระศาสนจักร จึงเห็นว่ามีเหตุผลเป็นพิเศษที่จะต้องเอาใจใส่ปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริม

พิธีกรรมให้เป็นที่เขา้ใจมากย่ิงขึ้น 

 

พิธีกรรมในพระธรรมล ้ำลึกของพระศำสนจักร 

2. “งานไถ่กู ้มนุษยส์ าเร็จลุล่วงไป”1 อาศยัพิธีกรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิงในพิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีกรรมจึง

เป็นเคร่ืองมือส าคญัที่ช่วยให้ผูม้ีความเช่ือด าเนินชีวิตแสดงพระธรรมล ้าลึกของพระคริสตเจา้และธรรมชาติ

แทจ้ริงของพระศาสนจกัรแทใ้ห้ผูอ้ื่นแลเห็น  ลกัษณะส าคญัย่ิงของพระศาสนจกัรก็คือ มีทั้งลกัษณะมนุษย์

และลกัษณะ   พระเจา้ ทั้งลกัษณะแลเห็นไดแ้ละแลเห็นไม่ได ้ทั้งลกัษณะท างานอยา่งแข็งขนั และเพ่งพินิจ

บ าเพ็ญภาวนา ลกัษณะอยู่ในโลกแต่ยงักา้วเดินไปสู่โลกหน้า พระศาสนจกัรจึงมีลกัษณะเหล่าน้ีอย่างที่ว่า

ลกัษณะมนุษยม์ุ่งไปสู่และขึ้นกบัลกัษณะพระเจา้ ลกัษณะแลเห็นไดมุ้่งไปสู่ลกัษณะแลเห็นไม่ได ้ลกัษณะ

ท างานมุ่งไปสู่ลกัษณะเพ่งพินิจบ าเพ็ญภาวนา ลักษณะอยู่ในโลกปัจจุบันมุ่งไปสู่นครอนาคตซ่ึงเราก าลัง

แสวงหาอยู่2  ดงันั้น ทุกวนั พิธีกรรมจึงเสริมสร้างผูท้ี่อยู่ภายในพระศาสนจกัรให้เป็นพระวิหารศกัด์ิสิทธ์ิใน
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องค์พระผู้เป็นเจ้า และให้เป็นที่ประทับส าหรับพระเจ้าในพระจิตเจ้า 3  จนบรรลุถึงความสมบูรณ์ของ        

พระคริสตเจา้4  ในขณะเดียวกนั พิธีกรรมก็เสริมพลังให้คริสตชนเขม้แข็งเพื่อประกาศพระคริสตเจา้ และ

ดงัน้ีพิธีกรรมก็แสดงให้ผูท้ี่อยูภ่ายนอกเห็นว่า พระศาสนจกัรของเราเป็นเคร่ืองหมายที่ตั้งไวใ้ห้นานาชาติได้

แลเห็น5 ภายใตเ้คร่ืองหมายน้ีบรรดาบุตรของพระเจา้ซ่ึงกระจดักระจายอยู่จะไดม้ารวมกนั6  จนกว่าจะมีแกะ

เพียงฝูงเดียวและผูเ้ลี้ยงเพียงคนเดียว7  

 

พิธีกรรมและจำรีตต่ำงๆ 
3. ดงันั้น สภาสังคายนาศกัด์ิสิทธ์ิคิดที่จะส่งเสริมและปรับปรุงแกไ้ขพิธีกรรม จึงเห็นว่าจ าเป็นตอ้งเตือนให้

ระลึกถึงหลกัการและก าหนดกฎปฏิบตัิดงัจะกล่าวต่อไป  

ในบรรดาหลกัการและกฎปฏิบติัเหล่าน้ี บางขอ้บงัคบัใชท้ั้งในจารีตโรมนัและจารีตอื่นๆ  อยา่งไรก็ตาม กฎ

ปฏิบติัต่อไปน้ีตอ้งเขา้ใจว่าเก่ียวขอ้งกบัจารีตโรมนัเท่านั้น เวน้แต่ในกรณีที่ปรากฏชดัจากบริบทว่าเก่ียวขอ้ง

กบัจารีตอื่นๆ ดว้ย 

 

ศักดิ์ศรีของจำรีตที่พระศำสนจักรรับรอง 
4. สุดทา้ยน้ี สภาสังคายนาศกัด์ิสิทธ์ินอบนอ้มเช่ือฟังธรรมประเพณีอยา่งซ่ือสัตย ์ประกาศว่า พระศาสนจกัร

มารดาศกัด์ิสิทธ์ิถือว่าจารีตต่างๆ ที่ได้รับการรับรองอย่างถูกตอ้งแลว้ มีสิทธิและศกัด์ิศรีเท่าเทียมกนัหมด 

พระศาสนจกัรตอ้งการจะรักษาและส่งเสริมทุกวิถีทางให้จารีตต่างๆ เหล่านั้นคงอยู่ต่อไป สภาสังคายนายงั

ปรารถนาว่าที่ใดจ าเป็นก็ให้พิจารณาทบทวนอยา่งละเอียดรอบคอบโดยค านึงถึงธรรมประเพณีที่ถูกตอ้ง เพื่อ

จะท าให้จารีตเหล่านั้นมีพลงัใหม่ เหมาะกบัสภาพแวดลอ้มและความตอ้งการในปัจจุบนั 
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บทที่ 1  

หลักการทั่วไปเพ่ือปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมพิธีกรรมศักด์ิสิทธิ์  

ตอน 1 . ธรรมชาติของพิธีกรรมศักดิ์สิทธ์ิและความส าคัญในชีวิตของพระศาสนจักร 
 

5. พระเจา้ “มีพระประสงค์ให้ทุกคนไดรั้บความรอดพน้และรู้ความจริง” (1 ทธ 2:4) และ “ ในอดีต 
พระเจา้ตรัสกบับรรพบุรุษของเราโดยทางประกาศก หลายวาระและหลายวิธี” (ฮบ1:1) เมื่อถึงเวลา
ก าหนด พระองคท์รงส่งพระบุตร คือพระวจนาตถผู์ท้รงรับธรรมชาติมนุษยแ์ละไดรั้บการเจิมจากพระ
จิตเจา้ ให้มาประกาศข่าวดีแก่คนยากจน ปลอบโยนคนที่มีใจชอกช ้า8 เป็น “แพทยรั์กษากายและใจ” 9 
และเป็นคนกลางระหว่างพระเจา้กบัมนุษย์10  ธรรมชาติมนุษยข์องพระบุตรซ่ึงร่วมเป็นหน่ึงเดียวกับ
พระบุคคลของพระวจนาตถเ์ป็นเคร่ืองมือน าความรอดพน้มาให้เรา ดงันั้น ในพระคริสตเจา้  “เราจึงได้
คืนดีกบัพระเจา้อยา่งสมบูรณ์ และไดรั้บความสามารถที่จะถวายคารวกิจแด่พระเจา้อยา่งเต็มเป่ียม”11  
 

กิจการไถ่กูม้นุษยชาติและการถวายเกียรติแด่พระเจา้อยา่งสมบูรณ์น้ี ไดเ้ร่ิมตน้ในพระราชกิจน่าพิศวง
ที่พระเจา้ทรงกระท าในหมู่ประชากรแห่งพนัธสัญญาเดิม และส าเร็จไปโดยพระคริสต์องค์พระผูเ้ป็น
เจ้า โดยเฉพาะอาศยัธรรมล ้าลึกปัสกา คือการรับทรมาน การกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผูต้าย 
และการเสด็จสู่สวรรคอ์ยา่งรุ่งโรจน์ โดยธรรมล ้าลึกน้ี “พระองคส้ิ์นพระชนมเ์พ่ือท าลายความตายของ
เรา และทรงกลบัคืนพระชนมชีพเพ่ือคืนชีวิตแก่เรา”12 เพราะพระศาสนจกัรทั้งหมดซ่ึงเป็นเคร่ืองหมาย
และเคร่ืองมือน่าพิศวงแห่งความรดพน้เกิดจากดา้นขา้งพระวรกายของพระคริสตเจา้ผูส้ิ้นพระชนมบ์น
ไมก้างเขน13 

พิธีกรรมท ำให้งำนไถ่กู้โดยเฉพำะของพระศำสนจักรเป็นปัจจุบัน 
6. พระบิดาทรงส่งพระคริสตเจา้มาฉันใด พระคริสตเจา้ก็ทรงส่งบรรดาอคัรสาวกผูไ้ดรั้บพระจิตเจ้า
อย่างเต็มเป่ียมไปฉันนั้น ไม่เพียงเพ่ือเขาทั้งหลายไปประกาศข่าวดีแก่มนุษยท์ุกคน14  ว่าพระบุตรของ
พระเจา้ได้ส้ินพระชนม์และกลบัคืนพระชนมชีพเพื่อช่วยให้เราเป็นอิสระพน้จากอ านาจของปีศาจ 15

และจากความตาย น าเราเข้าสู่พระอาณาจักรของพระบิดาเท่านั้น เขายงัต้องท าให้งานไถ่กู ้ที่ เขา
ประกาศเป็นจริงโดยอาศยัการถวายบูชาและศีลศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงเป็นหัวใจของชีวิตพิธีกรรมทั้งหมด ดงันั้น 
อาศยัศีลลา้งบาป มนุษยถ์ูกสอดแทรกลงในพระธรรมล ้าลึกปัสกาของพระคริสตเจา้ เขาตาย ถูกฝังและ
กลบัคืนชีพพร้อมกบัพระองค์16  เขาไดรั้บจิตการเป็นบุตรบุญธรรม ซ่ึงท าให้เขาร้องออกมาว่า “อบับา 
พ่อจ๋า”  (รม8 : 15) และดังน้ี เขากลับเป็นผู้นมัสการแท้ที่พระบิดาเจ้าทรงแสวงหา17  ในท านอง
เดียวกนั ทุกคร้ังที่เขารับประทานอาหารค ่าขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ เขาก็ประกาศการส้ินพระชนม์ของ
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พระองค์ จนกว่าจะเสด็จมา18  ดังนั้นในวนัเปนเตกอสเต เมื่อพระศาสนจักรปรากฏแก่โลก “ผูท้ี่รับ
ถอ้ยค า” ของเปโตร “ไดรั้บศีลล้างบาป....เขาประชุมกนัอย่างสม ่าเสมอ ฟังค าสอนของบรรดาอัคร
สาวก ร่วมพิธีบิขนมปังและอธิษฐานภาวนา เขาร่วมกันสรรเสริญพระเจา้และไดรั้บความนิยมจาก
ประชาชนทุกคน” (กจ 2:41-42, 47) นับตั้งแต่นั้นมา พระศาสนจกัรไม่ไดล้ะเวน้ที่จะมาชุมนุมกนัเพ่ือ
ประกอบพิธีเฉลิมฉลองธรรมล ้าลึกปัสกา โดยอ่าน “พระคมัภีร์ทุกขอ้ที่กล่าวถึงพระองค”์ (ลก 24 :27) 
ประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ ที่ท าให้ “การส้ินพระชนมซ่ึ์งเป็นชยัชนะและการฉลองชยัของพระองค์
กลบัเป็นปัจจุบนั”19  ในเวลาเดียวกนัก็เป็นการขอบพระคุณ “พระเจา้ส าหรับของประทานที่อยูเ่หนือค า
บรรยายทั้งปวง” (2 คร9:15) ในพระคริสตเยซู “เพื่อจะไดส้รรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ “ 
(อฟ 1 :12) เดชะอานุภาพของพระจิตเจา้  

พระคริสตเจ้ำประทับอยู่ในพิธีกรรม 
7. เพ่ือท าให้งานย่ิงใหญ่น้ีส าเร็จ  พระคริสตเจา้ประทบัอยู่เสมอในพระศาสนจกัร โดยเฉพาะในการ
ประกอบพิธีกรรม พระองค์ประทบัในพิธีบูชามิสซา ทั้งในตวัของผูป้ระกอบพิธี เพราะ “เป็นพระองค์
เอง ซ่ึงแต่ก่อนนั้นทรงถวายพระองค์บนไมก้างเขน บดัน้ี ยงัทรงถวายพระองคอ์าศยัศาสนบริการของ
พระสงฆ์” และโดยเฉพาะอย่างย่ิง พระองค์ประทบัอยูภ่ายใตรู้ปปรากฏของศีลมหาสนิท พระองค์ยงั
ประทับอยู่ในศีลศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆ ดว้ยพระอานุภาพ จนกระทั่ง เมื่อผูใ้ดประกอบพิธีศีลล้างบาป พระ
คริสตเจา้เองก็ทรงประกอบพิธีศีลลา้งบาป21 พระองคป์ระทบัอยูใ่นพระวาจา เพราะเป็นพระองคท์ี่ตรัส 
เมื่ออ่านพระคมัภีร์ในพระศาสนจกัร ในที่สุด พระองคย์งัประทบัอยู่เมื่อพระศาสนจกัรอธิษฐานภาวนา
และขบัร้องเพลงสดุดี เพราะพระองค์ทรงสัญญาว่า “ที่ใดมีสองหรือสามคนประชุมกนัในนามของเรา 
เราอยูท่ี่นัน่ในหมู่พวกเขา” (มธ18:20)  
 

โดยแท้จริงแลว้ พระคริสตเจ้าทรงท าให้พระศาสนจกัร เจา้สาวสุดที่รักของพระองค์ มีส่วนร่วมกับ
พระองค์เสมอในการประกอบพระราชกิจใหญ่ย่ิงน้ี ซ่ึงถวายพระสิริรุ่งโรจน์แด่พระเจา้อยา่งสมบูรณ์ 
และบนัดาลความศกัด์ิสิทธ์ิแก่มนุษย ์พระศาสนจกัรเรียกขานพระคริสตเจา้เป็นองค์พระผูเ้ป็นเจา้ของ
ตน และอาศยัพระองคถ์วายคารวกิจแด่พระบิดานิรันดร 
 

ดังนั้น พิธีกรรมจึงเรียกได้อย่างถูกต้องว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่สมณะของพระเยซูคริสตเจ้า ใน
พิธีกรรม มนุษยไ์ดรั้บความศักด์ิสิทธ์ิอาศยัเคร่ืองหมายที่ประสาทรับรู้แลเห็นได ้และบังเกิดผลตาม
ความหมายเฉพาะของเคร่ืองหมายแต่ละประการ ในพิธีกรรม พระกายทิพย์ของพระเยซูคริสตเจ้า 
กล่าวคือ พระองคผู์ท้รงเป็นศีรษะกบับรรดาคริสตชนผูเ้ป็นประหน่ึงส่วนต่างๆ ของพระวรกาย เป็นผู้
ประกอบคารวกิจทางการร่วมกนัของพระวรกายทั้งหมด 
 

ดงันั้น การประกอบพิธีกรรมทุกอย่าง ในฐานะที่เป็นกิจการของพระคริสตเจา้ผูท้รงเป็นสมณะ และ
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เป็นกิจการของพระศาสนจกัรซ่ึงเป็นพระวรกายของพระองค์ จึงเป็นกิจการศกัด์ิสิทธ์ิอย่างเลอเลิศ ไม่
มีกิจการอื่นใดของพระศาสนจกัรที่มีประสิทธิภาพเสมอเหมือนได ้ทั้งในความส าคญัและในคุณภาพ 

พิธีกรรมบนแผ่นดินและพิธีกรรมในสวรรค์  
8. ในพิธีกรรมที่ประกอบบนแผ่นดินน้ี เรามีส่วนลิ้มรสล่วงหน้าพิธีกรรมในสวรรคซ่ึ์งประกอบอยูใ่น
นครเยรูซาเล็มศกัด์ิสิทธ์ิ ที่เราก าลงัเดินทางมุ่งหน้าไปหา ในนครเยรูซาเล็มน้ี พระคริสตเจา้ประทบั ณ 
เบื้องขวาของพระเจา้ ทรงเป็นศาสนบริกรในสถานศกัด์ิสิทธ์ิที่สุด และกระโจมแทจ้ริง22  เราขบัร้อง
เพลงสรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจา้ พร้อมกบัพลโยธาในกองทพัสวรรค์ เมื่อระลึกถึงบรรดาผู้
ศกัด์ิสิทธ์ิที่เราหวงัจะมีส่วนร่วมความสุขพร้อมกบัท่าน เราก าลงัรอคอยพระเยซูคริสต ์องคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้ของเรา  จนกว่าพระองค์ผูท้รงเป็นชีวิตของเรา จะทรงส าแดงพระองค ์แลว้เราก็จะปรากฏพร้อมกบั
พระองคใ์นพระสิริรุ่งโรจน์ดว้ย23 

พิธีกรรมไม่ใช่กิจกรรมท้ังหมดของพระศำสนจักร 
9. กิจกรรมทั้ งหมดของพระศาสนจักรไม่มีแต่เพียงพิธีกรรมเท่านั้น ก่อนที่มนุษย์จะเข้ามาร่วม
พิธีกรรมได ้เขาจ าเป็นตอ้งไดรั้บเรียกให้มีความเช่ือและกลบัใจก่อน “พวกเขาจะเรียกขานพระองคไ์ด้
อยา่งไร ถา้พวกเขาไม่เช่ือ ? จะเช่ือไดอ้ยา่งไรถา้ไม่เคยไดยิ้น ? จะไดยิ้นไดอ้ยา่งไรถา้ไม่มีใครประกาศ
สอน? จะมีผูป้ระกาศสอนไดอ้ยา่งไรถา้ไม่มีใครส่งไป ?” (รม10:14 -15)  
 

ดงันั้น พระศาสนจกัร จึงประกาศข่าวดีเร่ืองความรอดพน้แก่บรรดาผูย้งัไม่มีความเช่ือ เพ่ือมนุษยท์ุก
คนจะไดรู้้จกัพระเจา้แทเ้พียงพระองคเ์ดียวและผูท้ี่พระองค์ทรงส่งมาคือพระเยซูคริสตเจา้ ดงัน้ี เขาจะ
ไดก้ลบัใจเปลี่ยนแปลงความประพฤติของตน24  พระศาสนจกัรยงัตอ้งเทศน์สอนผูม้ีความเช่ือแลว้ให้
เช่ือและกลบัใจต่อไปอีก ตอ้งเตรียมเขาให้พร้อมที่จะรับศีลศกัด์ิสิทธ์ิ สอนเขาให้ปฏิบติัตามค าส่ังทุก
ขอ้ที่พระคริสตเจา้ประทานไว้25 เชิญชวนเขาให้ประกอบเมตตากิจ กิจศรัทธา และการแพร่ธรรมทุก
อย่าง เพราะกิจกรรมเหล่าน้ีทั้งหมดแสดงให้เห็นชัดว่า    แมค้ริสตชนผูม้ีความเช่ือไม่เป็นของโลกน้ี 
เขาตอ้งเป็นแสงสว่างส่องโลก และถวายพระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาต่อหนา้มวลมนุษย์ 

...แต่เป็นจุดยอดและบ่อเกิดกิจกรรมเหล่ำน้ัน 
10. ถึงกระนั้น พิธีกรรมก็เป็นจุดยอดที่กิจกรรมของพระศาสนจกัรมุ่งไปหา และในเวลาเดียวกนัก็เป็น
บ่อเกิดที่พลงัทั้งหมดของพระศาสนจกัรหลัง่ไหลออกมา เพราะงานแพร่ธรรมทุกชนิดมีจุดประสงคใ์ห้
ทุกคนที่มีความเช่ือ รับศีลลา้งบาปเขา้มาเป็นบุตรของพระเจา้แลว้ จะไดม้าชุมนุมกนัในพระศาสนจกัร
เพ่ือสรรเสริญพระเจา้ มีส่วนร่วมถวายบูชาและรับประทานอาหารมื้อค ่าขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
 

ในท านองเดียวกนั พิธีกรรมก็ส่งเสริมให้ผูม้ีความเช่ือ ซ่ึงไดรั้บการหล่อเลี้ยงจากศีลศกัด์ิสิทธ์ิปัสกา
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แลว้นั้นด าเนินชีวิต  “เป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนัในความเลื่อมใสศรัทธา”26  พิธีกรรมยงัวอนขอให้คริสต
ชน “ด าเนินชีวิตตามความเช่ือที่เขาไดรั้บมา”27  การร้ือฟ้ืนพนัธสัญญาระหว่างพระเจา้กบัมนุษยใ์นพิธี
บูชาขอบพระคุณย่อมดึงดูดผูม้ีความเช่ือให้มารับความรักที่เร่งเร้าของพระคริสตเจา้ และจุดไฟความ
รักในใจของเขา ดงันั้น พิธีกรรมโดยเฉพาะอย่างย่ิงพิธีบูชาขอบพระคุณ จึงเป็นบ่อเกิดให้เราไดรั้บพระ
หรรษทาน และประสิทธิผลย่ิงใหญ่บนัดาลความศกัด์ิสิทธ์ิแก่มนุษย ์เป็นการถวายพระสิริรุ่งโรจน์แด่   
พระเจา้ในองคพ์ระคริสตเจา้ ซ่ึงเป็นจุดหมายที่กิจกรรมอื่นๆ ทั้งปวงของพระศาสนจกัรมุ่งไปหา 

ควำมจ ำเป็นที่แต่ละคนจะต้องเตรียมตนให้พร้อม 
11. ผูม้ีความเช่ือจ าเป็นตอ้งเตรียมจิตใจอย่างเหมาะสมเมื่อมาร่วมพิธีกรรม เพื่อจะได้รับผลอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ  จิตใจของเขาจะต้องสอดคลอ้งกับค าพูด เขาจะตอ้งร่วมมือกบั    พระหรรษทานจาก
เบื้องบน  เพ่ือจะไม่รับพระหรรษทานนั้นโดยไม่เกิดผล28  ดงันั้น         ผูอ้ภิบาลจึงจ าเป็นตอ้งเอาใจใส่
ในการประกอบพิธีกรรม ไม่เพียงแต่ปฏิบัติตามกฎเพ่ือให้พิธีกรรมไม่เป็นโมฆะหรือถูกตอ้งเท่านั้น 
แต่ยงัตอ้งเอาใจใส่ให้ผูม้ีความเช่ือมีส่วนร่วมพิธีกรรมโดยมีความรู้ ร่วมพิธีอยา่งแข็งขนั เพื่อจะไดรั้บ
ผลจากพิธีกรรมนั้นดว้ย  

พิธีกรรมและกำรอธิษฐำนภำวนำส่วนตัว 
12. อย่างไรก็ตาม ชีวิตจิตไม่จ ากัดอยู่เพียงในการร่วมพิธีกรรมเท่านั้น       คริสตชนได้รับเชิญให้
อธิษฐานภาวนาร่วมกบัพี่นอ้งก็จริง แต่เขายงัตอ้งเขา้ไปในห้องของตนเพื่ออฐิษฐานภาวนาต่อพระบิดา
เป็นการส่วนตวัอีกดว้ย29  ย่ิงกว่านั้น นักบุญเปาโลอคัรสาวกยงัสอนคริสตชนว่าตอ้งอธิษฐานภาวนา
อยา่งสม ่าเสมอ30 ท่านอคัรสาวกยงัสอนเราอีกว่า เราตอ้งแบกพระทรมานของพระเยซูเจา้ไวใ้นร่างกาย
ของเราอยู่เสมอ เพื่อว่าชีวิตของพระเยซูเจา้จะปรากฏในร่างกายที่ตายไดข้องเราดว้ย31 เพราะเหตุน้ี ใน
พิธีบูชามิสซาเราจึงอธิษฐานภาวนาต่อองค์พระผูเ้ป็นเจา้ให้ “ทรงรับเคร่ืองบูชาฝ่ายจิตเป็นของถวาย 
ทรงบนัดาลให้ขา้พเจา้ทั้งหลายเป็นเคร่ืองบูชานิรันดรส าหรับพระองคด์ว้ย”32   

พิธีกรรมและกิจศรัทธำต่ำงๆ 
13 .กิจศรัทธาที่ประชากรคริสตชนนิยมปฏิบัตินั้น ควรได้รับการส่งเสริมอย่างมาก เพียงแต่ต้อง
สอดคลอ้งกบักฎหมายและข้อก าหนดของพระศาสนจกัร เฉพาะอย่างย่ิง เมื่อเป็นกิจศรัทธาที่สันตะ
ส านกัก าหนดให้ท า 
 

กิจศรัทธาต่างๆ ของพระศาสนจกัรทอ้งถิ่นที่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของบรรดาพระสังฆราช ก็มีเกียรติ
และศกัด์ิศรีเฉพาะของตนด้วยเหมือนกนั ถ้าปฏิบัติตามประเพณีหรือหนังสือที่ได้รับอนุมัติจากผูม้ี
อ  านาจอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย  
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ถึงกระนั้น ควรจดักิจศรัทธาเหล่าน้ีโดยค านึงถึงเทศกาลทางพิธีกรรม ให้สอดคลอ้งกบัพิธีกรรม ไดรั้บ
อิทธิพลจากพิธีกรรม และน าประชากรเขา้หาพิธีกรรม เพราะพิธีกรรมในตวัเองก็มีความส าคญัเหนือ
กิจศรัทธาใดๆ อยูแ่ลว้   

 
ตอน 2.       การส่งเสริมให้ศึกษาพิธีกรรมและมีส่วนร่วมพิธีกรรมอย่างแข็งขัน  
 
14. พระศาสนจกัรผูเ้ป็นมารดา ปรารถนาอย่างย่ิงที่บรรดาผูม้ีความเช่ือจะไดรั้บการแนะน าให้มีส่วน
ร่วมประกอบพิธีกรรมอยา่งเต็มที่ โดยมีความรู้และอยา่งแข็งขนั ธรรมชาติของพิธีกรรมเองก็เรียกร้อง
ให้ท าเช่นน้ี และประชากรคริสตชนในฐานะที่เป็น “ชาติที่ทรงเลือกสรรไว ้เป็นสมณราชตระกูล เป็น
ชนชาติศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นประชากรที่เป็นกรรมสิทธ์ิพิเศษของพระเจา้” (1 ปต 2:9  เทียบ 2:4-5) ก็มีสิทธิ
และหน้าที่อาศยัศีลลา้งบาปที่จะท าเช่นน้ี การปรับปรุงแกไ้ขและส่งเสริมพิธีกรรมตอ้งมีจุดประสงค์
ก่อนอื่นหมด ที่จะให้ประชากรทั้งหมดร่วมพิธีกรรมอย่างเต็มที่และอย่างแข็งขนั เพราะพิธีกรรมเป็น
บ่อเกิดแรกและจ าเป็นที่ผูม้ีความเช่ือจะตักตวงชีวิตจิตแบบคริสตชนอย่างแท้จริง ดังนั้น บรรดาผู้
อภิบาลจึงตอ้งพยายามสุดความสามารถในงานอภิบาลทั้งหมด ที่จะให้ผูม้ีความเช่ือไดรั้บการอบรม
อยา่งเหมาะสม 
 

กระนั้นก็ดี จุดประสงคน้ี์จะบรรลุถึงไม่ไดถ้า้บรรดาผูอ้ภิบาลเองไม่เป็นคนแรกที่มุ่งมัน่จะซึมซบัจิตตา
รมณ์และพลงัของพิธีกรรม และกลบัเป็นครูสอนผูอ้ื่นในเร่ืองน้ี  จึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะให้ความส าคญั
อนัดับแรกแก่การอบรมเร่ืองพิธีกรรมส าหรับบรรดาบรรพชิต ดังนั้น สภาสังคายนาจึงก าหนดข้อ
ปฏิบตัิไวด้งัต่อไปน้ี 

อำจำรย์สอนพิธีกรรม 
15. ผูไ้ดรั้บมอบหมายให้สอนพิธีกรรมในสามเณราลัย ส านักศึกษาของนักบวช และคณะเทววิทยา
ของมหาวิทยาลัย ต้องไดรั้บการอบรมเป็นพิเศษในวิชาน้ี เพ่ือจะได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างดีใน
สถาบนัที่ไดรั้บมอบหมายให้สอน  

กำรสอนพิธีกรรม 
16. วิชาพิธีกรรมในสามเณราลยัและในส านักศึกษาของนักบวชตอ้งถือว่าเป็นวิชาหน่ึงในกลุ่มวิชาที่
จ าเป็นและมีความส าคญัเป็นอนัดบัแรก ส่วนในคณะเทววิทยาของมหาวิทยาลยั ตอ้งถือว่าเป็นวิชาเอก
วิชาหน่ึง ที่จะตอ้งสอนทั้งในดา้นเทววิทยาและประวติัศาสตร์ ทั้งดา้นชีวิตจิต ดา้นการอภิบาลและดา้น
กฎหมาย ย่ิงกว่านั้น อาจารย์ที่สอนวิชาอื่นๆ โดยเฉพาะเทววิทยาด้านพระสัจธรรม พระคมัภีร์ เทว
วิทยาด้านชีวิตจิต และการอภิบาล ต้องพยายามอธิบายพระธรรมล ้ าลึกของพระคริสตเจ้าและ
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ประวตัิศาสตร์แห่งความรอดพน้ตามทศันะเฉพาะของแต่ละวิชา ให้เห็นความสัมพนัธ์ระหว่างวิชาที่
ตนสอนกบัพิธีกรรม และดงัน้ีเอกภาพของการอบรมพระสงฆจ์ะปรากฏแจง้ชดั  

กำรอบรมบรรพชิตด้ำนพิธีกรรม 
17. ในสามเณราลยัและบา้นนักบวช บรรดาบรรพชิตจะตอ้งไดรั้บการอบรมดา้นพิธีกรรมในชีวิตจิต 
ดงันั้น เขาจะตอ้งไดรั้บความรู้อย่างเหมาะสมให้เขา้ใจจารีตพิธีเป็นอย่างดี และร่วมพิธีกรรมอยา่งสุด
จิตใจ เขาจะต้องประกอบพิธีเฉลิมฉลองธรรมล ้ าลึกศกัด์ิสิทธ์ิ และปฏิบัติกิจศรัทธาอื่นๆ ที่ซึมซับ     
จิตตารมณ์ของพิธีกรรม ย่ิงกว่านั้น เขาตอ้งเรียนรู้ที่จะปฏิบติัตามกฎพิธีกรรม เพ่ือชีวิตในสามเณราลยั
และสถาบนันกับวชจะไดซึ้มซบัจิตตารมณ์พิธีกรรมอยา่งลึกซ้ึง 

ควำมช่วยเหลือส ำหรับพระสงฆ์ 
18. บรรดาพระสงฆ์ทั้งที่สังกดัสังฆมณฑลและในสถาบนันักบวช ซ่ึงท างานในสวนองุ่นของพระเจา้
แล้ว ต้องได้รับความช่วยเหลือด้วยวิธีการเหมาะสมทุกอย่างเพื่อจะได้เข้าใจความหมายของพิธี
ศกัด์ิสิทธ์ิที่เขาประกอบให้สมบูรณ์ย่ิงๆ ขึ้น เพ่ือจะไดด้ าเนินชีวิตตามพิธีกรรมและถ่ายทอดชีวิตน้ีแก่
บรรดาผูม้ีความเช่ือที่เขาไดรั้บมอบหมายให้ดูแล 

กำรอบรมด้ำนพิธีกรรมแก่บรรดำผู้มีควำมเช่ือ 
19. บรรดาผูอ้ภิบาลตอ้งมีความกระตือรือร้นและพากเพียรที่จะให้การอบรมดา้นพิธีกรรมแก่ผูม้ีความ
เช่ือ เพื่อเขาจะร่วมพิธีกรรมไดอ้ยา่งแข็งขนัทั้งในดา้นจิตใจและภายนอก โดยค านึงถึงอาย ุสภาพความ
เป็นอยู ่วิถีชีวิต และระดบัความรู้ทางศาสนาของผูไ้ดรั้บการอบรม ถา้บรรดาผูอ้ภิบาลท าเช่นน้ีได ้เขาก็
จะปฏิบัติหน้าที่ส าคญัย่ิงประการหน่ึงให้ส าเร็จในฐานะเป็นผูแ้จกจ่ายธรรมล ้ าลึกของพระเจา้อย่าง
ซ่ือสัตย ์ในเร่ืองน้ีเขาจะตอ้งน าประชากรที่เขาอภิบาลดูแล ไม่ใช่ดว้ยค าพูดเท่านั้น  แต่โดยแบบอยา่งที่
ดีดว้ย 

พิธีกรรมและโสตทัศนูปกรณ์ 
20. การถ่ายทอดพิธีศกัด์ิสิทธ์ิทางวิทยุและโทรทศัน์ โดยเฉพาะพิธีมิสซา ตอ้งท าดว้ยความรอบคอบ
และมีเกียรติ โดยมีผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากพระสังฆราชให้ท าหน้าที่น้ี คอยแนะน าและ
ควบคุม 

ตอน 3. การปรับปรุงแก้ไขพิธีกรรม 

21. เพ่ือประชากรคริสตชนจะไดรั้บพระหรรษทานอยา่งอุดมสมบูรณ์ย่ิงขึ้นจากพิธีกรรม  พระศาสน
จักร มารดาศักด์ิสิทธ์ิมีความประสงค์ที่จะปรับปรุงแก้ไขพิธีกรรมทั่วไปอย่างจริงจัง  พิธีกรรม
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ประกอบดว้ยส่วนที่พระเจา้ทรงก าหนดจึงเปลี่ยนแปลงไม่ได ้และประกอบดว้ยส่วนที่เปลี่ยนแปลงได ้
ส่วนน้ีเมื่อเวลาล่วงไปอาจหรือต้องเปลี่ยนแปลง  ถ้า บังเอิญมีองค์ประกอบที่ไม่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของพิธีกรรมหรือไม่เหมาะสมอีกต่อไป สอดแทรกเขา้มา  
ในการปรับปรุงแก้ไขน้ี จ าเป็นต้องจัดตัวบทและจารีตพิธีใหม่ เพ่ือให้แสดงความหมายของส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิ ให้ปรากฏชัดย่ิงขึ้น เพ่ือให้ประชากรคริสตชนเขา้ใจความหมายไดง่้ายและสมบูรณ์เท่าที่จะ
เป็นได ้เขาจะไดร่้วมพิธีอยา่งแข็งขนัเต็มเป่ียมร่วมกนั 

ดงันั้น สภาสังคายนา จึงก าหนดกฎเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

( ก ) กฎเกณฑ์ทั่วไป 

กำรจัดกำรเร่ืองพิธีกรรมเป็นสิทธิของผู้ปกครองพระศำสนจักร 
22. 1 ) การออกกฎข้อบังคับเก่ียวกับพิธีกรรมเป็นอ านาจของพระศาสนจักรเท่านั้น กล่าวคือ เป็น
อ านาจของสันตะส านกั และเป็นอ านาจของพระสังฆราชตามที่กฎหมายก าหนด 

     2 ) โดยอ านาจตามกฎหมาย การออกขอ้บังคับส าหรับพิธีกรรมในบางเร่ืองที่เจาะจง ยงัขึ้นอยู่กับ
สภาพระสังฆราชที่เก่ียวขอ้งซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นตามเขตต่างๆ โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

    3 ) ดงันั้น บุคคลอื่น  แมพ้ระสงฆ์ จะเพ่ิม ตดัออก หรือ เปลี่ยนแปลงส่ิงใดในพิธีกรรมตามอ าเภอใจ
ตนเองไม่ไดเ้ลย 

ธรรมประเพณีที่ดีงำมและควำมก้ำวหน้ำอันชอบธรรม 

23. เพื่อรักษาธรรมประเพณีที่ดีงามไว ้และเพื่อเปิดทางส าหรับความก้าวหน้าอันชอบธรรม จะตอ้ง
ตรวจสอบแต่ละส่วนของพิธีกรรมที่จะตอ้งแกไ้ขนั้นอย่างละเอียดถี่ถว้นก่อนเสมอ ในดา้นเทววิทยา 
ประวติัศาสตร์  และการอภิบาล นอกจากนั้นจะต้องค านึงถึงทั้ งกฎทั่วไปเก่ียวกับโครงสร้างและ
เจตนารมณ์ของพิธีกรรม รวมทั้งประสบการณ์ที่ไดม้าจากการฟ้ืนฟูพิธีกรรมที่เพ่ิงท าไปแลว้ และจาก
อนุญาตพิเศษที่สันตะส านักออกให้แก่หลายๆ พ้ืนที่ ในที่สุด อย่าให้มีการริเร่ิมใดๆ นอกจากว่าการ
ริเร่ิมเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์แท้จริงแน่นอนแก่พระศาสนจักร ในกรณีเช่นน้ี จะต้องเอาใจใส่ให้
รูปแบบใหม่ๆ น้ีพฒันาขึ้นมาอยา่งกลมกลืนจากรูปแบบที่มีอยูแ่ลว้  
 

ยงัต้องเอาใจใส่หลีกเลี่ยงเท่าที่จะท าได้ มิให้จารีตต่าง ๆ ที่ใช้ในเขต ใกล้เคียงนั้นแตกต่างกันมาก
เกินไป 
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พระคัมภีร์และพิธีกรรม 

24. พระคมัภีร์มีความส าคญัอย่างย่ิงในการประกอบพิธีกรรม เพราะพระคมัภีร์เป็นที่มาของบทอ่านที่
อ่านและอธิบายในบทเทศน์  และของเพลงสดุดีที่ใช้ขบัร้อง.  ค าอธิษฐานภาวนา บทวอนขอ และบท
เพลงสรรเสริญในพิธีกรรม ลว้นไดรั้บแรงบันดาลใจและเจตนารมณ์จากพระคัมภีร์ทั้งส้ิน กิจกรรม
และสัญลักษณ์ต่างๆ ในพิธีกรรมก็ได้รับความหมายมาจากพระคัมภีร์ด้วย ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมการ
ปรับปรุงแกไ้ข ความกา้วหนา้ และการดดัแปลงพิธีกรรม จ าเป็นตอ้งส่งเสริมให้มีความรักซาบซ้ึงและ
แข็งขนัต่อพระคมัภีร์ ซ่ึงธรรมประเพณีน่าเคารพของจารีตทั้งตะวนัออกและตะวนัตกเป็นพยานยืนยนั
อยูแ่ลว้ 

กำรตรวจช ำระหนังสือพิธีกรรม 

25. หนังสือพิธีกรรมจะต้องได้รับการตรวจช าระโดยเร็วที่สุด โดยผูเ้ช่ียวชาญ หลังจากปรึกษากับ
บรรดาพระสังฆราชทอ้งถิ่นต่างๆ ทัว่โลกแลว้ 

( ข ) กฎเกณฑ์จากลักษณะของพิธีกรรมท่ีเป็นกิจการมีล าดับข้ันและเป็นกิจการของทุกคน
ที่ร่วมพิธี 

26. พิธีกรรมไม่ใช่กิจการของแต่ละคนเป็นส่วนตวั แต่เป็นการเฉลิมฉลองของพระศาสนจกัร ซ่ึงเป็น 
“เคร่ืองหมายแสดงเอกภาพ” กล่าวคือ ประชากรศกัด์ิสิทธ์ิที่รวมกนัเป็นหน่ึงเดียว และอยูใ่ตป้กครอง
ของบรรดาพระสังฆราช33 
ดงันั้น พิธีกรรมจึงเป็นกิจกรรมของพระศาสนจกัรทั้งหมดที่รวมกนัเป็นพระกายทิพย ์แสดงให้เห็น
และก่อให้เกิดพระกายน้ี  แต่สมาชิกแต่ละคนเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมน้ีโดยวิธีการ สถานภาพ หนา้ที่ และ
การมีส่วนร่วมอยา่งแข็งขนัในรูปแบบต่างๆ 

ควรประกอบพิธีกรรมร่วมกันดีกว่ำประกอบส่วนตัว 

27. ทุกคร้ังที่พิธีต่างๆ ตามลกัษณะเฉพาะของแต่ละพิธี เรียกร้องให้มีการเฉลิมฉลองส่วนรวม โดยที่
สัตบุรุษทุกคนมีส่วนร่วมอย่างแข็งขนั จึงตอ้งย ้าเท่าที่ท าไดว่้า การฉลองแบบน้ีดีกว่าการเฉลิมฉลอง
เป็นเอกเทศซ่ึงเป็นกิจกรรมส่วนตวั 
 

ควรปฏิบติัเช่นน้ีโดยเฉพาะเมื่อประกอบพิธีมิสซา แมว่้าทุกมิสซาในตวัเองมีลกัษณะเป็นส่วนรวมของ
สังคมอยูแ่ลว้ก็ตาม และควรปฏิบติัเช่นน้ีเมื่อโปรดศีลศกัด์ิสิทธ์ิดว้ย 
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กำรประกอบพิธีกรรมอย่ำงมีศักดิ์ศรี 

28. ในพิธีกรรม แต่ละคน ทั้งศาสนบริกรและสัตบุรุษผูม้ีหนา้ที่ ตอ้งท าเฉพาะหนา้ที่นั้นทั้งหมดซ่ึงเป็น
ของตน ตามลกัษณะของพิธีและตามกฎของพิธีกรรม 

กำรอบรมให้มีจิตตำรมณ์พิธีกรรม 

29. ผูช่้วยพิธี ผูอ้่าน ผูอ้ธิบายพิธี และคณะนักขบัร้อง ต่างมีส่วนในพิธีกรรมอย่างแท้จริง ดังนั้น เขา
ควรท าหน้าที่ของตนดว้ยความเลื่อมใสศรัทธาอย่างจริงใจและด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย สม
กบัศาสนบริการย่ิงใหญ่เช่นน้ี และสมกบัที่ประชากรของพระเจา้มีสิทธิที่จะเรียกร้องให้เขาปฎิบตัิ 
 

ดงันั้น บุคคลเหล่าน้ีตอ้งไดรั้บการอบรมให้มีจิตตารมณ์ของพิธีกรรมตามส่วนที่เหมาะกบัตน และเขา
ตอ้งไดรั้บการอบรมให้ท าหนา้ที่ของตนอยา่งถูกตอ้งตามกฎและมีระเบียบ 

กำรมีส่วนร่วมพิธีกรรมอย่ำงแข็งขัน 
30. เพื่อส่งเสริมการมีร่วมพิธีกรรมอยา่งแข็งขนั ควรเอาใจใส่ให้สัตบุรุษมีส่วนในการร้องรับ การตอบ 
การขบัร้องเพลงสดุดี บท สร้อย  บทเพลงสรรเสริญต่างๆ รวมทั้งกิจการ อากปักิริยาและอิริยาบถของ
ร่างกาย ให้ทุกคนเงียบสงบดว้ยความเคารพในเวลาที่เหมาะสมดว้ย 
 
31. ในการตรวจช าระหนังสือพิธีกรรม ให้เอาใจใส่กวดขนัให้มีกฎจารีตก าหนดบทบาทของสัตบุรุษ
ไวด้ว้ย 

 

พิธีกรรมและสถำนะทำงสังคม 
32. ในพิธีกรรมตอ้งไม่มีการให้เกียรติแก่บุคคลใดเป็นพิเศษตามสถานภาพส่วนตวัหรือในสังคม ทั้ง
ในการประกอบพิธีและในการตกแต่งอย่างสง่างามภายนอก เวน้แต่ในกรณีความแตกต่างตามบทบาท
หน้าที่ในพิธีกรรมและจากขั้นต่างๆ ของศีลบวช รวมทั้ งเกียรติที่กฎพิธีกรรมก าหนดไว้ส าหรับ
เจา้หนา้ที่บา้นเมือง 
 

( ค ) กฎเกณฑ์ที่ตั้งขึน้ตามลักษณะของพิธีกรรมในด้านการอบรมและการอภิบาล 
 
33. แมพิ้ธีกรรมเป็นการนมสัการพระเดชานุภาพของพระเจา้โดยเฉพาะ แต่ก็ยงัมีคุณค่าย่ิงใหญ่ในการ
อบรมประชากรผูม้ีความเช่ืออีกดว้ย34 ในพิธีกรรม พระเจา้ตรัสกบัประชากรของพระองค์ พระคริสต
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เจา้ยงัทรงประกาศข่าวดี ประชากรก็ยงัตอบพระเจา้ดว้ยการขบัร้องและอธิษฐานภาวนา 
 

ย่ิงกว่านั้น ค าอธิษฐานภาวนาที่พระสงฆ์ผูเ้ป็นประธานของผูชุ้มนุมในฐานะที่เป็นองค์พระคริสตเจา้
ทูลถวายแด่พระเจา้นั้น กล่าวในนามของประชากรศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหมด และในนามของผูท้ี่ร่วมชุมนุมทุก
คน ในที่สุด เคร่ืองหมายที่แลเห็นไดซ่ึ้งพิธีกรรมใช้เพ่ือหมายถึงส่ิงที่แลเห็นไม่ไดข้องพระเจา้นั้น ก็
เป็นเคร่ืองหมายที่พระคริสตเจา้ทรงเลือกหรือพระศาสนจกัรเลือก ดงันั้น มิใช่เฉพาะเมื่อเราอ่าน “ส่ิงที่
เขียนไวส้ าหรับส่ังสอนเรา” (รม 15:4) เท่านั้น แต่เมื่อพระศาสนจักรอธิษฐานภาวนา ขบัร้อง หรือ
ประกอบกิจกรรม ความเช่ือของบรรดาผูท้ี่มาร่วมพิธีก็ไดรั้บการหล่อเลี้ยง จิตใจของเขาถูกยกขึ้นไปหา
พระเจา้เพ่ือถวายคารวกิจฝ่ายจิต และไดรั้บพระหรรษทานของพระองคอ์ยา่งอุดมสมบูรณ์ย่ิงขึ้น  
 

ดงันั้น เมื่อจะปรับปรุงแกไ้ขพิธีกรรม ให้ปฏิบติัตามกฎเกณฑท์ัว่ไปดงัต่อไปน้ี 
 
จำรีตพิธีต้องสง่ำงำมและเรียบง่ำย 
34. จารีตพิธีตอ้งมีลกัษณะสง่างามและเรียบง่าย  น่าเลื่อมใสและกระทดัรัด ชดัเจนและไม่ซ ้ าซากโดย
ไร้ประโยชน์ จารีตพิธีจะต้องปรับให้เหมาะกับความเข้าใจของสัตบุรุษ และโดยทั่วไปไม่ต้องการ
ค าอธิบายมากนกั 
 

พระคัมภีร์ กำรเทศน์อธิบำยพระคัมภีร์และกำรสอนเร่ืองพิธีกรรม 
35. เพื่อให้ขอ้ความและจารีตพิธีปรากฏชดัว่ามีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด  
      1) ในการประกอบพิธีกรรมจะตอ้งร้ือฟ้ืนให้มีการอ่านพระคมัภีร์มากขึ้น มีความหลากหลายและ
สอดคลอ้งกบัโอกาสมากย่ิงขึ้น 
      2) เน่ืองด้วยการเทศน์เป็นส่วนหน่ึงของพิธีกรรม ค าอธิบายพิธีกรรมจึงต้องก าหนดว่าเวลาใด
เหมาะที่สุดส าหรับการเทศน์ เท่าที่พิธีกรรมจะอ านวย การเทศน์เป็นศาสนบริการที่จะตอ้งปฏิบตัิอย่าง
ถูกต้องและซ่ือสัตย์ที่สุด นอกจากนั้น เน้ือหาค าเทศน์ส่วนใหญ่จะต้องเอามาจากพระคัมภีร์และ
พิธีกรรม เป็นการประกาศพระราชกิจน่าพิศวงของพระเจา้ในประวตัิศาสตร์แห่งความรอดพน้ คือพระ
ธรรมล ้าลึกของพระคริสตเจา้ ซ่ึงยงัเป็นปัจจุบนัและท างานในตวัเราอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อ
ประกอบพิธีกรรม 
    3) ควรใช้วิธีการต่างๆ ให้การอบรมสัตบุรุษเก่ียวกับพิธีกรรมโดยเฉพาะ และถ้าจ าเป็น พระสงฆ์
หรือศาสนบริกรที่มีความรู้อาจให้ค าอธิบายส้ัน ๆ ในเวลาที่เหมาะสมระหว่างการประกอบพิธีก็ได ้แต่
จะตอ้งใชถ้อ้ยค าที่ก  าหนดไวแ้ลว้หรือที่คลา้ยกนั 
   4) ควรสนบัสนุนให้มีวจนพิธีกรรม ในพิธีเตรียมฉลองวนัสมโภช ในวนัธรรมดาบางวนัของเทศกาล
เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา้และมหาพรต ในวนัอาทิตยแ์ละวนัฉลองต่างๆ ควรใช้พิธีน้ีโดยเฉพาะใน
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สถานที่ที่ไม่มีพระสงฆ์  ในกรณีเช่นน้ีให้สังฆานุกรหรือผู้ได้รับอ านาจจากพระสังฆราช  เป็น
ประธานวจนพิธีกรรม 
 
ภำษำละตินและภำษำท้องถิ่นในพิธีกรรม 
36. 1) ให้รักษาการใชภ้าษาละตินไวใ้นจารีตละติน เวน้แต่ในกรณีที่ไดรั้บสิทธิพิเศษเป็นอยา่งอื่น 
      2) ถึงกระนั้น ทั้งในมิสซา ในการประกอบศีลศกัด์ิสิทธ์ิ และในส่วนอื่นของพิธีกรรม หลายคร้ัง
การใช้ภาษาทอ้งถิ่นอาจมีประโยชน์มากแก่ประชาชน ดังนั้น จึงอนุญาตให้ใช้ภาษาทอ้งถิ่นไดอ้ย่าง
กวา้งขวางย่ิงขึ้น โดยเฉพาะในบทอ่านและค าตกัเตือน ในบทภาวนาและบทขบัร้องบางบท ทั้งน้ี โดย
ปฏิบติัตามกฎซ่ึงจะบญัญติัเก่ียวกบัเร่ืองน้ีในบทต่อไป เป็นเร่ือง ๆ  
     3) ในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เหล่าน้ี เป็นหน้าที่ของผูม้ีอ  านาจปกครองพระศาสนจักรท้องถิ่น
ตามที่กล่าวไวใ้นขอ้ 22  # 2 ที่จะก าหนดว่าจะใชภ้าษาทอ้งถิ่นหรือไม่ และจะใชม้ากน้อยเพียงไร โดย
ปรึกษาพระสังฆราชของสังฆมณฑลใกล้เคียงที่ใช้ภาษาเดียวกันถ้าจ าเป็น ขอ้ตกลงดังกล่าวจะตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบ หรือการรับรองจากสันตะส านกัเสียก่อน   
   4) ค าแปลตวับทภาษาละตินเป็นภาษาทอ้งถิ่นส าหรับใช้ในพิธีกรรม ตอ้งได้รับความเห็นชอบจาก   
ผูม้ีอ  านาจปกครองพระศาสนจกัรทอ้งถิ่นตามที่กล่าวไวแ้ลว้ขา้งบนน้ี 

 
(ง) กฎเกณฑ์ส าหรับปรับปรุงพิธีกรรมให้เข้ากับวัฒนธรรมและประเพณีของชนชาติต่าง ๆ 
37. ในเร่ืองที่ไม่เก่ียวกับความเช่ือหรือคุณประโยชน์ส่วนรวมของทั้ งชุมชน พระศาสนจักรไม่
ปรารถนาที่จะวางข้อบังคับให้ปฎิบัติแบบเดียวกันอย่างเคร่งครัด แม้ในเร่ืองพิธีกรรม ย่ิงกว่านั้น 
พระศาสนจกัรยงัเคารพและส่งเสริมคุณลกัษณะและพรสวรรค์เฉพาะของเช้ือชาติและประชากรต่างๆ 
ส่ิงใดในขนบธรรมเนียมของชนชาติเหล่าน้ีที่ไม่ยึดติดกบัการถือนอกรีตหรือความหลงผิดอยา่งแยกไม่
ออก  พระศาสนจักรก็ยินดีให้คุณค่า  และถ้าท าได้ ยงัช่วยบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดีด้วย ย่ิงกว่านั้น 
บางคร้ังพระศาสนจกัรยงัรับเขา้มาใช้ในพิธีกรรม ถา้ขนบ ธรรมเนียมนั้นประสานกลมกลืนกบัจิตตา
รมณ์แทจ้ริงของพิธีกรรม 
 
38. เมื่อมีการตรวจช าระหนงัสือพิธีกรรม อนุญาตให้มีความหลากหลายอนัชอบธรรมในการปรับปรุง
ให้เหมาะกับชุมชน ท้องถิ่นและประชากรต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในดินแดนมิสซัง โดยยงัรักษา
เอกภาพแทจ้ริงของจารีตโรมนัไว ้ควรค านึงถึงหลักการน้ีในการจดัวางโครงสร้างของจารีตพิธีและใน
การก าหนดค าแนะน าการประกอบพิธีดว้ย 
 
39. ภายในขอบเขตที่มีก  าหนดไวใ้นหนังสือพิธีกรรมฉบับมาตรฐาน ให้เป็นหน้าที่ของผูม้ีอ  านาจ
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ปกครองพระศาสนจักรท้องถิ่น ตามที่กล่าวถึงในข้อ 22 # 2 ที่จะก าหนดขอบเขตการปรับปรุง
โดยเฉพาะการประกอบศีลศักด์ิสิทธ์ิ ส่ิงคล้ายศีล การแห่ ภาษาที่ใช้ในพิธีกรรม ดนตรีและศิลปะ
ศกัด์ิสิทธ์ิ ทั้งน้ี โดยปฏิบติัตามกฎเกณฑพ้ื์นฐานที่ก  าหนดไวใ้นธรรมนูญน้ี 
 
กำรปรับปรุงพิธีกรรมอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป 

40. เน่ืองจากในบางสถานที่และบางสถานการณ์ จ าเป็นเร่งด่วนกว่าปกติที่จะต้องปรับปรุงพิธีกรรม
อยา่งกวา้งขวาง ซ่ึงท าให้เกิดความยุง่ยากมากขึ้น จึงขอให้ปฎิบติัดงัน้ี 
    1) ผูม้ีอ  านาจปกครองพระศาสนจกัรทอ้งถิ่นที่ตามที่กล่าวไว ้ขอ้ 22 # 2 จะตอ้งพิจารณาอย่างเอาใจ
ใส่และรอบคอบ ดูว่ามีส่ิงใดในประเพณีและวฒันธรรมของชนแต่ละชาติ ที่จะน ามาใช้ในคารวกิจต่อ
พระเจา้ไดบ้า้ง การปรับปรุงใด ๆ ที่เห็นว่ามีประโยชน์หรือจ าเป็น จะตอ้งเสนอให้สันตะส านักอนุมตัิ
เห็นชอบก่อน จึงจะใชไ้ด ้
    2) เพ่ือให้การปรับปรุงน้ีด าเนินไปด้วยความรอบคอบเท่าที่ควร สันตะส านักจึงให้อ านาจแก่
ผูป้กครองพระศาสนจกัรทอ้งถิ่น ที่จะอนุญาตและควบคุมการทดลองเบื้องตน้ถา้จ าเป็น ในบางกลุ่มที่
มีความพร้อม ภายในระยะเวลาที่ก  าหนดก็ได ้
    3) เน่ืองจากว่า การปรับปรุงกฎพิธีกรรมมกัประสบความยุ่งยากพิเศษหลายประการ โดยเฉพาะใน
ดินแดนมิสซงั ดงันั้น จึงตอ้งมีการปรึกษาบุคคลที่มีความเช่ียวชาญในเร่ืองน้ีเพ่ือก าหนดกฎเกณฑเ์ร่ือง
พิธีกรรม 

ตอน 4 .        การส่งเสริมให้พิธีกรรมมีบทบาทยิ่งขึน้ในสังฆมณฑลและในเขตวัด 

41. ตอ้งถือว่าพระสังฆราชเป็นมหาสมณะปกครองประชากรของตน จึงกล่าวไดว่้าชีวิตของผูม้ีความ
เช่ือในพระคริสตเจา้สืบเน่ืองมาจากพระสังฆราชและขึ้นอยูก่บัท่าน 
 

ดงันั้น ทุกคนตอ้งให้ความเคารพอย่างสูงต่อกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกบัพิธีกรรมของสังฆมณฑล ซ่ึงมี
พระสังฆราชเป็นศูนยก์ลาง เฉพาะอยา่งย่ิงในอาสนวิหาร ทุกคนตอ้งตระหนักว่าพระศาสนจกัรแสดง
ตนเด่นชัด เมื่อประชากรศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหมดของพระเจา้มาร่วมพิธีกรรมอยา่งเต็มที่และแข็งขนัในการ
ประกอบพิธีกรรมต่างๆ โดยเฉพาะในพิธีบูชาขอบพระคุณหน่ึงเดียว ในการภาวนาอธิษฐานหน่ึงเดียว  
ณ พระแท่นบูชาหน่ึงเดียว ที่พระสังฆราชเป็นประธาน โดยมีคณะสงฆแ์ละผูช่้วยอื่นๆ ร่วมพิธีดว้ย35 
 
บทบำทของพิธีกรรมในเขตวัด 
42. เน่ืองดว้ยพระสังฆราชไม่อาจเป็นประธานในพิธีกรรมดว้ยตนเองส าหรับประชากรทั้งหมด ทุก
เวลาและทุกแห่งในสังฆมณฑลได ้พระสังฆราชจึงตอ้งจดัตั้งชุมชนของผูม้ีความเช่ือขึ้นหลายกลุ่ม 
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กลุ่มที่ส าคญัที่สุดก็คือชุมชนวดั ซ่ึงจดัตั้งขึ้นตามทอ้งที่ต่าง ๆ และอยูใ่ตป้กครองของผูอ้ภิบาลซ่ึงท า
หนา้ที่แทนพระสังฆราช  กล่าวไดว่้าเขตวดัเหล่าน้ีเป็นผูแ้ทนและแสดงถึงพระศาสนจกัรที่แลเห็นได้
ซ่ึงตั้งอยูท่ัว่โลก 
 

ดงันั้น จ าเป็นตอ้งส่งเสริมให้พิธีกรรมมีบทบาทมากย่ิงขึ้นในเขตวดัรวมทั้งส่งเสริมให้ความสัมพนัธ์
กบัพระสังฆราชเพ่ิมขึ้นทั้งในความคิดและการปฏิบติัของสัตบุรุษและคณะสงฆ์ และยงัตอ้งพยายาม
ส่งเสริมให้สัตบุรุษในเขตวดันั้นมีความรู้สึกลึกซ้ึงย่ิงขึ้นว่าเป็นชุมชนเดียวกนั เฉพาะอย่างย่ิงในการ
ร่วมพิธีมิสซาวนัอาทิตย ์

ตอน 5        การส่งเสริมการอภิบาลสัตบุรุษในด้านพิธีกรรม 

43. เป็นการถูกต้องที่จะถือว่า ความกระตือรือร้นในการส่งเสริมและฟ้ืนฟูพิธีกรรมเป็นเสมือน
เคร่ืองหมายแสดงว่าพระเจ้าทรงพระทยัเอื้ออาทรต่อสมัยของเรา และเป็นเสมือนว่าพระจิตเจา้ทรง
ท างานในพระศาสนจกัร ความกระตือรือร้นน้ีประทบัตราคุณลกัษณะเฉพาะแก่ชีวิตพระศาสนจกัร แก่
วิธีคิดและปฏิบติักิจกรรมทั้งหมดทางศาสนาในสมยัปัจจุบนัดว้ย 
 

ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมการอภิบาลสัตบุรุษในด้านพิธีกรรมให้มีชีวิตชีวาย่ิงขึ้นในพระศาสนจักร สภา
สังคายนาจึงบญัญติัไวด้งัต่อไปน้ี 

คณะกรรมำธิกำรพิธีกรรมระดับชำติ 
44. ควรอย่างย่ิงที่ ผู ้มีอ  านาจปกครองพระศาสนจักรท้องถิ่นตามที่กล่าวในข้อ 22 # 2 จะแต่งตั้ ง
คณะกรรมาธิการพิธีกรรมขึ้นโดยมีผูเ้ช่ียวชาญด้านวิชาพิธีกรรม ดนตรี ศิลปะศักด์ิสิทธ์ิ และการ
อภิบาลสัตบุรุษคอยช่วยเหลือ ให้คณะกรรมาธิการน้ีรับความช่วยเหลือเท่าที่จะท าได้จากสถาบัน
พิธีกรรมดา้นอภิบาล ซ่ึงประกอบดว้ยสมาชิกผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองน้ี รวมทั้งฆราวาสดว้ยถา้เห็นสมควร 
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมาธิการน้ี โดยมีผูม้ีอ  านาจปกครองพระศาสนจกัรท้องถิ่นที่กล่าวแล้ว
ขา้งต้นคอยแนะน า คือ ควบคุมแนะน าการอภิบาลในด้านพิธีกรรมในเขตปกครอง รวมทั้งส่งเสริม
การศึกษาและการทดลองที่จ าเป็น ทุกคร้ังที่มีการปรับปรุงซ่ึงจะตอ้งเสนอให้สันตะส านกัพิจารณา 

คณะกรรมกำรพิธีกรรมระดับสังฆมณฑล 
45. ด้วยเหตุผลเดียวกัน ทุกสังฆมณฑลจะต้องมีคณะกรรมการพิธีกรรม โดยมีพระสังฆราชคอย
ควบคุมแนะน า เพื่อส่งเสริมการอภิบาลดา้นพิธีกรรม 
 

บางคร้ัง อาจเป็นการสมควรที่หลายสังฆมณฑล จะตั้งคณะกรรมการคณะเดียวเพ่ือส่งเสริมการอภิบาล
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ดา้นพิธีกรรมโดยท างานร่วมกนั 

คณะกรรมกำรอ่ืนๆ 
46. นอกจากคณะกรรมการพิธีกรรมแล้ว เท่าที่ท าได้ ทุกสังฆมณฑลควรมีคณะกรรมการดนตรี
ศกัด์ิสิทธ์ิ และศิลปะศกัด์ิสิทธ์ิ 

 

 

จ าเป็นที่คณะกรรมการทั้ งสามจะต้องท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ย่ิงกว่านั้นบ่อยคร้ัง อาจรวม

คณะกรรมการทั้งสามเป็นคณะเดียวเท่านั้น 

 

บทที่ 2 : พระธรรมล า้ลกึเร่ืองศีลมหาสนิท 

พิธีบูชำขอบพระคุณและธรรมล ้ำลึกปัสกำ 

47. ในการเลี้ ยงอาหารค ่ามื้อสุดท้าย คืนที่ทรงถูกทรยศ พระผูไ้ถ่ของเราทรงตั้งศีลมหาสนิทเป็น
สักการบูชาถวายพระกายและพระโลหิตของพระองค ์เพื่อให้การถวายบูชาบนไมก้างเขนเป็นปัจจุบนั
ทุกยคุทุกสมยัจนกว่าจะเสด็จกลบัมา และเพ่ือมอบอนุสรณ์การส้ินพระชนมแ์ละการ กลบัคืนพระชนม
ชีพไว้แก่พระศาสนจักรผู้เป็นเจ้าสาวที่ รักย่ิงของพระองค์ เป็นศีลศักด์ิสิทธ์ิแสดงความรัก เป็น
เคร่ืองหมายแห่งเอกภาพ เป็นสายสัมพนัธ์แห่งความรักเมตตา36 เป็นงานเลี้ยงปัสกา ซ่ึงคริสตชนรับ
พระคริสตเจา้เป็นอาหาร ท าให้จิตใจเป่ียมด้วยพระหรรษทาน และได้รับประกนัว่าเราจะได้รับสิริ
รุ่งโรจน์ในอนาคต37 

กำรมีส่วนร่วมอย่ำงแข็งขันของสัตบุรุษในพิธีมิสซำ 
48. ดงันั้น พระศาสนจกัรจึงเอาใจใส่อยา่งจริงจงัให้สัตบุรุษมีส่วนร่วมธรรมล ้าลึกแห่งความเช่ือน้ี มิใช่
เหมือนคนแปลกหน้า หรือผูช้มอยา่งเงียบ ๆ แต่ปรารถนาให้สัตบุรุษเขา้ใจจารีตพิธีและบทภาวนาเป็น
อยา่งดี จะไดร่้วมกิจกรรมศกัด์ิสิทธ์ิอยา่งรู้ส านึก อยา่งเลื่อมใสศรัทธาและแข็งขนั ไดรั้บการอบรมจาก
พระวาจาของพระเจา้ และเลี้ยงชีวิตดว้ยพระกายขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ขอบพระคุณพระเจา้ โดยถวาย
เคร่ืองบูชาไร้มลทิน มิใช่ดว้ยมือของพระสงฆ์เท่านั้น แต่พร้อมกบัพระสงฆ์ดว้ย เขาจะไดเ้รียนรู้ที่จะ
ถวายตนแด่พระเจา้ และอาศยัพระคริสตเจา้ผูเ้ป็นคนกลาง38 เขาจะไดก้า้วหนา้ย่ิงวนัย่ิงมากขึ้นในความ
เป็นหน่ึงเดียวกบัพระเจา้และระหว่างกนั เพ่ือในที่สุดพระเจา้จะไดท้รงเป็นทุกส่ิงในทุกคน 

49. ดงันั้น เพ่ือให้การถวายบูชามิสซาเกิดผลในดา้นอภิบาลอย่างเต็มเป่ียมแมใ้นรูปแบบของพิธี สภา
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สังคายนาศกัด์ิสิทธ์ิจึงตั้งกฎต่อไปน้ี โดยค านึงถึงมิสซาซ่ึงถวายโดยมีสัตบุรุษมาร่วม เฉพาะอยา่งย่ิงใน
วนัอาทิตย ์และวนัฉลองบงัคบั 

กำรตรวจช ำระบทประจ ำมิสซำ 
50. ให้ตรวจช าระบทประจ ามิสซา เพ่ือให้เห็นชัดย่ิงขึ้นว่า แต่ละภาคในมิสซามีลักษณะเฉพาะและ
เก่ียวขอ้งกนัอยา่งไร เพ่ือให้สัตบุรุษมีส่วนร่วมอยา่งเลื่อมใสศรัทธาและแข็งขนัไดง่้ายขึ้น 
โดยเหตุน้ี จารีตพิธีต่าง ๆ จะตอ้งเรียบง่ายขึ้น แต่ยงัรักษาสาระส าคญัไวอ้ย่างเคร่งครัด จารีตพิธีใดที่
ซ ้าซ้อนหรือเพ่ิมเติมโดยไม่สู้จะมีประโยชน์นักในช่วงเวลาที่ผ่านมา ก็ให้ตดัทิ้งเสีย ส่วนจารีตพิธีใดที่
สูญหายไปในช่วงเวลาที่ผ่านมา ก็ให้ร้ือฟ้ืนขึ้นมาใหม่ตามธรรมประเพณีของบรรดาปิตาจารย ์ เท่าที่
เห็นว่าสมควรหรือจ าเป็น 

ใช้พระคัมภีร์ให้มำกขึ้น 

51. เพื่อให้สัตบุรุษไดรั้บการหล่อเลี้ ยงจากพระวาจาของพระเจา้มากย่ิงขึ้น จ าเป็นตอ้งเปิดขุมทรัพย์
ของพระคมัภีร์ให้กวา้งย่ิงขึ้นเพ่ือประชากรจะไดรั้บฟังเน้ือหาส่วนใหญ่ของพระคมัภีร์ภายในจ านวนปี
ที่ก  าหนด   
 
กำรเทศน์อธิบำยพระคัมภีร์ 
52. สภาสังคายนาส่งเสริมอย่างย่ิงให้เทศน์อธิบายพระคัมภีร์เป็นส่วนหน่ึงของพิธีกรรม การเทศน์น้ี
จะต้องใช้ตัวบทพระคมัภีร์อธิบายธรรมล ้ าลึกแห่งความเช่ือ และกฎชีวิตคริสตชนตลอดปีพิธีกรรม 
ดงันั้น อย่าไดล้ะเวน้การเทศน์อธิบายพระคมัภีร์เช่นน้ีในมิสซาวนัอาทิตย ์และวนัฉลองบงัคบั ที่ถวาย
ร่วมกบัสัตบุรุษ นอกจากมีเหตุขดัขอ้งที่ส าคญักว่า 
 

บทภำวนำของมวลชน 
53 . ให้ร้ือฟ้ืน “บทภาวนาส่วนรวม” หรือที่เรียกว่า “บทภาวนาของมวลชน” หลงัพระวรสารและการ
เทศน์ขึ้นมาใหม่ เฉพาะอย่างย่ิงในวนัอาทิตยห์รือในวนัฉลองบงัคบั เพ่ือประชาสัตบุรุษจะไดม้ีส่วน
ร่วมอธิษฐานภาวนาส าหรับพระศาสนจักร ผู ้มีอ  านาจปกครองบ้านเมือง ผู ้มีความต้องการต่างๆ 
ตลอดจนมนุษยท์ุกคนและความรอดพน้ของโลกทั้งโลก 39 
 
ภำษำท้องถิ่นและละตินในมิสซำ 
54. อาจอนุญาตให้ใช้ภาษาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมในบางส่วนของมิสซาที่ถวายโดยมีสัตบุรุษ
มาร่วม เฉพาะอยา่งย่ิงในบทอ่านและบทภาวนาของมวลชน และตามสภาพทอ้งถิ่น ยงัใช้ไดใ้นส่วนที่
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เป็นของสัตบุรุษตามข้อ 36 ของธรรมนูญน้ี อย่างไรก็ดี ควรพยายามให้สัตบุรุษสวดหรือขบัร้องบท
ประจ ามิสซาในภาษาละตินตอนที่เป็นของสัตบุรุษพร้อมกนัไดด้ว้ย 
 

ถา้ที่ใดเห็นสมควรใช้ภาษาทอ้งถิ่นในมิสซาอยา่งกวา้งขวางกว่าน้ี ก็ให้ถือตามกฎที่บญัญตัิไวใ้นขอ้ 40 
ของธรรมนูญน้ี 
 

กำรรับศีลมหำสนิทในรูปปรำกฏท้ังสอง 
55. สภาสังคายนาส่งเสริมอย่างย่ิงให้สัตบุรุษมีส่วนร่วมในมิสซาอย่างสมบูรณ์ย่ิงขึ้น โดยรับพระ
วรกายขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ที่ไดเ้สกในมิสซาเดียวกนัเมื่อพระสงฆรั์บศีลแลว้  แมว่้าขอ้ก าหนดทางค า
สอนของสภาสังคายนาที่เมืองเตรนท์ยงัมีผลบังคับ40 ในกรณีที่สันตะส านักก าหนดไวแ้ละตามค า
ตดัสินของพระสังฆราช อาจอนุญาตให้บรรพชิต นักบวชตลอดจนฆราวาส รับศีลมหาสนิทในรูป
ปรากฏทั้งสองได ้เช่น ผูบ้วชใหม่ในมิสซาที่เขารับศีลบวช ผูป้ฏิญาณถวายตนในมิสซาที่เขาปฏิญาณ
ตน และผูรั้บศีลลา้งบาปในมิสซาที่ต่อจากพิธีลา้งบาป 

 

เอกภำพของมิสซำ 
56. สองภาคที่ประกอบเป็นมิสซา คือ ภาควจนพิธีกรรมและภาคพิธีขอบพระคุณ มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งแน่นแฟ้นจนท าให้ทั้งสองภาครวมเป็นการถวายคารวกิจเดียวกนั ดงันั้น สภาสังคายนาศกัด์ิสิทธ์ิ
จึงเตือนผู้อภิบาลสัตบุรุษอย่างแข็งขันให้เอาใจใส่สอนสัตบุรุษว่า ต้องร่วมพิธีมิสซาแต่ต้นจนจบ 
เฉพาะอยา่งย่ิงในวนัอาทิตยแ์ละวนัฉลองบงัคบั 
 

กำรถวำยสหบูชำ 
57. (วรรค1) การถวายสหบูชามิสซาซ่ึงเป็นการแสดงเอกภาพของสังฆภาพอย่างเหมาะสมนั้น ยงัคง
ปฏิบัติอยู่ในพระศาสนจักรทั้ งตะวนัออกและตะวันตกจนถึงทุกวนัน้ี ดังนั้น สภาสังคายนา จึง
เห็นสมควรที่จะขยายสิทธิให้กวา้งขึ้นที่จะถวายสหบูชามิสซาในกรณีต่อไปน้ี 
1)  
ก . ในวนัพฤหัสบดีศกัด์ิสิทธ์ิ ทั้งในมิสซาเสกน ้ามนัคริสมาและในมิสซาเวลาเยน็ 
ข. ในมิสซาเมื่อมีการประชุมสภาสังคายนา การประชุมสภาพระสังฆราชและสมชัชาของสังฆมณฑล 
ค.ในมิสซาแต่งตั้งเจา้อธิการอาราม 
 
2) นอกจากนั้น ยงัถวายสหบูชาไดต้ามค าอนุญาตของสมณะประมุขทอ้งถิ่นซ่ึงมีหนา้ที่พิจารณาตดัสิน
ความเหมาะสม 
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ก.ในมิสซาประจ าอารามและในมิสซาเอกของวดัต่างๆ เมื่อประโยชน์ของสัตบุรุษไม่ต้องการให้
พระสงฆท์ุกคนที่อยูท่ี่นัน่แยกกนัถวายมิสซา 
ข.ในมิสซาที่มีการประชุมทุกรูปแบบของพระสงฆ์ ไม่ว่าพระสงฆ์สังกัดสังฆมณฑล หรือที่เป็น
นกับวช 
(วรรค 2)  1) เป็นหนา้ที่ของพระสังฆราชที่จะออกขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการถวายสหบูชามิสซาในสังฆ
มณฑลของตน 
2) อยา่งไรก็ตาม พระสงฆท์ุกองคย์งัคงมีสิทธิที่จะถวายมิสซาเป็นการส่วนตวัเสมอ แต่ไม่ใช่ในเวลา
เดียวกนั ในวดัเดียวกนั และในวนัพฤหัสบดีศกัด์ิสิทธ์ิ 

58. ให้แต่งจารีตพิธีใหม่ส าหรับการถวายสหบูชามิสซา และให้แทรกไวใ้นหนงัสือจารีตพิธีของ

พระสังฆราชและในหนงัสือมิสซาจารีตโรมนั 

 

บทที่ 3 : ศีลศักด์ิสิทธิ์อ่ืน ๆ และส่ิงคล้ายศีล 

ธรรมชำติของศีลศักดิ์สิทธ์ิ 
59. ศีลศกัด์ิสิทธ์ิมีไวเ้พ่ือบนัดาลความศกัด์ิสิทธ์ิแก่มนุษย ์เพ่ือเสริมสร้างพระกายของพระคริสตเจ้า
และเพ่ือถวายคารวกิจแด่พระเจา้ ในฐานะที่เป็นเคร่ืองหมายยงัมีจุดประสงค์เพ่ือให้การส่ังสอนอบรม
ดว้ย ผูรั้บศีลตอ้งมีความเช่ืออยู่ก่อนแลว้ แต่ถอ้ยค าและจารีตพิธีของศีลศกัด์ิสิทธ์ิก็ยงัหล่อเลี้ยง เสริม
พลงัและแสดงความเช่ือให้ปรากฏดว้ย เพราะเหตุน้ี ศีลศกัด์ิสิทธ์ิจึงไดช่ื้อว่า “ศีลแห่งความเช่ือ” ศีล
ศกัด์ิสิทธ์ิประทานพระหรรษทานก็จริง แต่การประกอบพิธีศีลศกัด์ิสิทธ์ิยงัจดัเตรียมสัตบุรุษอยา่งดีให้
รับพระหรรษทานอยา่งมีประสิทธิผล เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจา้อยา่งเหมาะสม และปฏิบตัิความรัก  
ดงันั้น จึงส าคญัอยา่งย่ิงยวดที่สัตบุรุษจะตอ้งเขา้ใจเคร่ืองหมายของศีลศกัด์ิสิทธ์ิโดยง่าย และเอาใจใส่
ไปรับศีลศกัด์ิสิทธ์ิบ่อย ๆ เพราะศีลศกัด์ิสิทธ์ิตั้งขึ้นไวก้็เพ่ือหล่อเลี้ยงชีวิตคริสตชน 
 
60. พระศาสนจกัรมารดาศกัด์ิสิทธ์ิยงัตั้งส่ิงคลา้ยศีลไวด้ว้ย ส่ิงคลา้ยศีล คือ เคร่ืองหมายศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึง
คลา้ยกบัศีลศกัด์ิสิทธ์ิ แสดงและประสาทผล โดยเฉพาะผลฝ่ายจิต โดยอาศยัการวอนขอของพระศาสน
จกัร ส่ิงคลา้ยศีลน้ีเตรียมมนุษยใ์ห้พร้อมที่จะรับผลส าคญัของศีลศกัด์ิสิทธ์ิ และท าให้สถานการณ์ต่างๆ 
ของชีวิตไดรั้บความศกัด์ิสิทธ์ิดว้ย 
 
61. ดงันั้น พิธีกรรมของศีลศักด์ิสิทธ์ิและส่ิงคล้ายศีลจึงบังเกิดผลให้เหตุการณ์เกือบทุกอย่างในชีวิต
ของสัตบุรุษที่เตรียมตวัอยา่งดีไดรั้บความศกัด์ิสิทธ์ิอาศยัพระหรรษทานซ่ึงหลัง่ไหลออกมาจากพระ
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ธรรมล ้าลึกปัสกาเก่ียวกบัพระทรมาน การส้ินพระชนม์ และการกลบัคืนพระชนมชีพของพระคริสต
เจา้   พระธรรมล ้ าลึกน้ีเป็นบ่อเกิดและประสิทธิผลของศีลศกัด์ิสิทธ์ิและส่ิงคล้ายศีลทุกประการ จึง
แทบไม่มีการใช้วสัดุใดๆ อยา่งถูกตอ้ง ที่ไม่อาจน าความศกัด์ิสิทธ์ิให้แก่มนุษยแ์ละถวายสรรเสริญแด่
พระเจา้ได ้

กำรปรับปรุงพิธีประกอบศีลศักดิสิ์ทธ์ิและส่ิงคล้ำยศีล 
62. ในช่วงเวลาที่ผ่านมา รายละเอียดบางประการของพิธีไดแ้ทรกเขา้ไปในการประกอบศีลศกัด์ิสิทธ์ิ
และส่ิงคล้ายศีล ท าให้คนในสมัยน้ีเขา้ใจลักษณะและจุดหมายของศีลศักด์ิสิทธ์ิและส่ิงคลา้ยศีลได้
นอ้ยลง จึงจ าเป็นตอ้งปรับปรุงบางส่ิงบางอยา่งให้เหมาะสมกบัสภาพในสมยัของเรา สภาสังคายนาจึง
ก าหนดให้ปรับปรุงแกไ้ขพิธีต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

ภำษำที่ใช้ 
63. หลายคร้ังในการประกอบพิธีศีลศกัด์ิสิทธ์ิและส่ิงคลา้ยศีล การใชภ้าษาทอ้งถิ่นอาจมีประโยชน์มาก
ส าหรับสัตบุรุษ จึงควรใชภ้าษาทอ้งถิ่นให้มากขึ้น ตามกฎเกณฑต่์อไปน้ี 
 
( ก ) ในการประกอบพิธีศีลศกัด์ิสิทธ์ิและส่ิงคลา้ยศีล อนุญาตให้ใช้ภาษาทอ้งถิ่นไดต้ามที่ก  าหนดไว้
ในขอ้ 36  
 

( ข ) ให้ผูม้ีอ  านาจปกครองท้องถิ่นตามที่กล่าวไวใ้นข้อ 22  วรรค2ของธรรมนูญฉบับน้ี จดัเตรียม
หนงัสือจารีตพิธีเฉพาะของแต่ละแห่งตามหนงัสือจารีตพิธีโรมนัที่ออกใหม่โดยเร็วที่สุด ให้สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของแต่ละทอ้งถิ่นรวมทั้งในเร่ืองภาษาดว้ย  หนงัสือเฉพาะทอ้งถิ่นเหล่าน้ีจะใชไ้ดเ้มื่อ
สันตะส านักไดต้รวจรับรองแลว้  ในการแต่งหนังสือพิธีต่างๆ หรือประมวลพิธีพิเศษเหล่าน้ี  อย่าละ
เวน้ที่จะพิมพค์ าอธิบายส าหรับพิธีต่างๆ ไวข้า้งหนา้เช่นเดียวกบัในหนงัสือจารีตพิธีโรมนั ไม่ว่าจะเป็น
ค าอธิบายจะเก่ียวกบัการอภิบาลสัตบุรุษหรือเก่ียวกบักฎพิธี หรือเป็นค าอธิบายที่มีความส าคญัพิเศษ
ดา้นสังคม  

กระบวนกำรรับคริสตชนใหม่ 
64.ให้ร้ือฟ้ืนกระบวนการรับผูใ้หญ่เขา้เป็นคริสตชน ซ่ึงแบ่งเป็นหลายขั้นตอน และจะตอ้งปฎิบติัตาม
ค าวินิจฉัยของสมณะประมุขทอ้งถิ่นโดยวิธีน้ี ควรก าหนดช่วงเวลาเรียนค าสอนและอบรมอยา่ง
เหมาะสม ให้มีการประกอบพิธีศกัด์ิสิทธ์ิเป็นขั้นตอน เพ่ือจะเป็นเวลาที่ค่อยๆ น าความศกัด์ิสิทธ์ิมาให้ 
 

กำรปรับปรุงพิธีประกอบศีลล้ำงบำป 
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65. ในดินแดนมิสซัง นอกจากพิธีเฉพาะที่เคยใช้ตามธรรมประเพณี คริสตชนแลว้ ยงัอนุญาตให้น า
องค์ประกอบบางประการที่เป็นประเพณีเขา้สู่ความเป็นผูใ้หญ่ของทอ้งถิ่นมาใช้ ถา้ปรับให้สอดคลอ้ง
กบัจารีตพิธีของคริสตชนได ้ตามที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ 37-40  ของธรรมนูญฉบบัน้ี  
 

66. ให้ปรับปรุงแกไ้ขจารีตพิธีประกอบศีลลา้งบาปผูใ้หญ่ทั้งสองแบบคือแบบธรรมดาและแบบสง่า 
โดยค านึงถึงการร้ือฟ้ืนกระบวนรับผูใ้หญ่เขา้เป็นคริสตชน ให้เพ่ิมมิสซาเฉพาะ “ส าหรับการประกอบ
พิธีศีลลา้งบาป” ไวใ้นหนงัสือมิสซาโรมนัดว้ย 
 
67. ให้ปรับปรุงแกไ้ขจารีตพิธีส าหรับศีลลา้งบาปเด็กเล็กๆ   ให้สอดคลอ้งกบัสภาพจริงของเด็กอ่อน 
นอกจากนั้น บทบาทและหนา้ที่ของบิดามารดาและพ่อแม่อุปถมัภ ์จะตอ้งปรากฏชดัในจารีตพิธีดว้ย 
 
68. จารีตพิธีศีลลา้งบาปควรมีหลายแบบ ซ่ึงสมณะประมุขทอ้งถิ่นจะพิจารณาให้ใชไ้ดใ้นกรณีที่มีผูรั้บ
ศีลลา้งบาปเป็นจ านวนมาก นอกจากนั้น ให้จดัท าจารีตพิธีแบบส้ันไวส้ าหรับใชใ้นดินแดนมิสซงัโดย
ผูส้อนค าสอนและสัตบุรุษทัว่ไป ในกรณีลา้งบาปผูใ้กลจ้ะตาย และไม่มีพระสงฆห์รือสังฆานุกร 
 
69. แทนที่จะเรียกพิธีตามที่เคยใช้ว่า “พิธีเพ่ิมเติมทดแทนจารีตพิธีที่ละเวน้ไว ้ไม่ไดป้ระกอบส าหรับ
เด็กที่ไดรั้บศีลลา้งบาปแลว้”  ให้จดัท าจารีตพิธีใหม่ ซ่ึงบอกชดัเจนและเหมาะสมกว่าว่า เมื่อเด็กไดรั้บ
ศีลลา้งบาปโดยใชจ้ารีตพิธีแบบส้ัน เขาก็ไดเ้ขา้อยูใ่นพระศาสนจกัรแลว้ 
 

เช่นเดียวกนั ให้จดัท าจารีตพิธีใหม่ส าหรับผูท้ี่ไดรั้บศีลลา้งบาปอย่างถูกตอ้ง แลว้เขา้มาเป็นคาทอลิก 
เพ่ือพิธีน้ีจะแสดงว่าเขาเขา้มามีความสนิทสัมพนัธ์กบัพระศาสนจกัรอยา่งสมบูรณ์ 
 
70. นอกเทศกาลปัสกา อาจเสกน ้ าส าหรับลา้งบาปไดใ้นเวลาประกอบพิธีศีลลา้งบาป โดยใชสู้ตรแบบ
ส้ันที่ไดรั้บการรับรองแลว้ 

กำรปรับปรุงแก้ไขพิธีศีลก ำลัง 
71. ให้ปรับปรุงแก้ไขจารีตพิ ธีศีลก าลังด้วย เพ่ือแสดงให้ เห็นชัด ย่ิงขึ้ น ว่า ศีลศัก ด์ิสิท ธ์ิ น้ีมี
ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบักระบวนการรับผูใ้หญ่เป็นคริสตชน ดงันั้น ก่อนรับศีลก าลงัจึงควรอยา่งย่ิงให้
ร้ือฟ้ืนค าปฏิญาณที่เคยให้ไวเ้มื่อรับศีลลา้งบาป 
ถา้เห็นสมควร อาจประกอบพิธีศีลก าลงัไดใ้นระหว่างมิสซา แต่ถา้จะประกอบศีลก าลงันอกมิสซา ให้
เตรียมสูตรที่จะตอ้งใชเ้ป็นบทน าส าหรับศีลน้ีไวด้ว้ย 
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กำรปรับปรุงแก้ไขพิธีศีลอภัยบำป 
72. ให้ปรับปรุงแก้ไขจารีตพิธีและสูตรของศีลอภัยบาป เพ่ือแสดงลักษณะและผลของศีลน้ีอย่าง
ชดัเจนย่ิงขึ้น 

 

ศีลเจิมคนไข้ 
73. “ศีลทาสุดทา้ย” หรือที่ถูกกว่านั้นควรเรียกว่า “ศีลเจิมคนไข”้ ไม่เป็นเพียงศีลส าหรับผูท้ี่ใกลจ้ะตาย
เท่านั้น ดงันั้น เวลาเหมาะที่จะรับศีลน้ีจึงเร่ิมตั้งแต่สัตบุรุษอยูใ่นอนัตรายจะตายเพราะความเจ็บป่วย
หรือเพราะวยัชรา  
 
74. นอกจากพิธีของศีลเจิมคนไขแ้ละศีลเสบียงที่แยกจากกนั ให้จดัท าจารีตพิธีใหม่อีกแบบหน่ึงที่มี
ความต่อเน่ืองกนั ให้คนไขรั้บศีลอภยับาปก่อน แลว้จึงรับศีลเจิม และศีลเสบียง 
 
75. ให้ปรับจ านวนการเจิมน ้ามนัศีลศกัด์ิสิทธ์ิกบัสถานการณ์ ให้ปรับปรุงแกไ้ขบทภาวนาส าหรับพิธี
เจิมคนไขใ้ห้เหมาะกบัสภาพของผูป่้วยที่รับศีลน้ี 

กำรปรับปรุงแก้ไขพิธีศีลบวช 
76. ให้ปรับปรุงแกไ้ขพิธีศีลบวชขั้นต่างๆ ทั้งจารีตพิธีและตวับทที่ใช้ ค าตกัเตือนของพระสังฆราช 
เมื่อเร่ิมประกอบศีลบวชพระสงฆห์รือพระสังฆราช จะกล่าวเป็นภาษาทอ้งถิ่นก็ได ้
 
ในการบวชพระสังฆราช อนุญาตให้พระสังฆราชทุกองคท์ี่ร่วมพิธีบวชปกมือได ้
 

กำรปรับปรุงแก้ไขพิธีศีลสมรส 
77. ให้ปรับปรุงแกไ้ขพิธีศีลสมรสซ่ึงมีอยู่ในหนังสือจารีตพิธีโรมนั และท าให้สมบูรณ์ เพื่อแสดงให้
เห็นพระหรรษทานของศีลศกัด์ิสิทธ์ิน้ีชดัเจนย่ิงขึ้น และเนน้ถึงหนา้ที่ของคู่บ่าวสาว 
“ถา้ในการประกอบพิธีศีลสมรส ทอ้งถิ่นใดเคยใชป้ระเพณีและจารีตพิธีอื่นที่น่ายกยอ่ง สภาสังคายนา
น้ีก็ปรารถนาอย่างย่ิงให้รักษาประเพณีและจารีตพิธีเหล่านั้นไว”้ 41(สภาสังคายนาเมืองเตรนท์ สมัย
ประชุมที่ 24) 

นอกจากน้ี สมณะผูม้ีอ  านาจปกครองท้องถิ่นตามที่กล่าวในข้อ 22 วรรค 2 ของสังฆธรรมนูญน้ี มี
อ  านาจตามข้อ 63 ที่จะจัดท าจารีตพิธีเฉพาะของตน ให้เข้ากับประเพณีท้องถิ่นและประชาชน โดย
รักษากฎให้พระสงฆป์ระธานในพิธี ตอ้งถามและรับความสมคัรใจของคู่สมรส 
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78. โดยปกติให้ประกอบพิธีศีลสมรสในระหว่างมิสซา หลงัจากอ่าน พระวรสารและเทศน์แลว้ ก่อน
จะสวด “บทภาวนาของมวลชน” ให้แกไ้ขบทภาวนาอวยพรเจา้สาว เพื่อเน้นให้เห็นว่าคู่บ่าวสาวมี
หนา้ที่เสมอกนัที่จะตอ้งซ่ือสัตยต่์อกนั บทภาวนาน้ีใชภ้าษาทอ้งถิ่นได ้
 

ถา้ประกอบพิธีศีลสมรสนอกมิสซา ให้อ่านบทจดหมายและพระวรสารของมิสซาส าหรับคู่บ่าวสาว
เมื่อเร่ิมพิธี และตอ้งอวยพรคู่บ่าวสาวทุกคร้ัง 
 

กำรปรับปรุงแก้ไขส่ิงคล้ำยศีล 
79. ให้ปรับปรุงแกไ้ขส่ิงคลา้ยศีล โดยค านึงถึงหลกัการพ้ืนฐานให้สัตบุรุษมีส่วนร่วมโดยรู้ตวั แข็งขนั
และเขา้ใจง่าย และตอ้งค านึงถึงความตอ้งการในสมยัของเราดว้ย ในการปรับปรุงแกไ้ขหนงัสือจารีต
พิธีต่างๆ ตามขอ้ 63. จะเพ่ิมส่ิงคลา้ยศีลใหม่ขึ้นอีกก็ไดถ้า้จ าเป็น 
 

บทภาวนาอวยพรที่สงวนไวส้ าหรับพระสังฆราชและสมณะประมุขทอ้งถิ่น ควรมีจ านวนนอ้ย   
 

ควรจดัให้มีส่ิงคลา้ยศีลบางประการที่ฆราวาสซ่ึงมีคุณสมบติัเหมาะสมอาจประกอบได ้อยา่งนอ้ยใน
บางกรณีและตามการวินิจฉัยของสมณะประมุขทอ้งถิ่น 

 

กำรปฏิญำณตนเป็นนักบวช 
80. ให้ปรับปรุงแกไ้ขจารีตพิธีถวายตนของหญิงพรหมจารี ตามที่มีอยู่แลว้ในหนังสือจารีตพิธีโรมัน

ของพระสังฆราช 
 

นอกจากนั้น ให้จดัเตรียมจารีตพิธีการปฏิญาณตนและการร้ือฟ้ืนการปฏิญาณตนของนกับวช จารีตพิธี
น้ีตอ้งมีเน้ือหาเป็นหน่ึงเดียว เรียบง่าย และสง่างาม ผูป้ฏิญาณตนหรือร้ือฟ้ืนการปฏิญาณในมิสซา
จะตอ้งใชจ้ารีตพิธีน้ี นอกจากจะไดรั้บสิทธิพิเศษเป็นอยา่งอื่น  
การปฏิญาณตนเป็นนกับวช ควรประกอบในมิสซา 
 
กำรปรับปรุงจำรีตพิธีปลงศพ 
81. จารีตพิธีปลงศพ จะตอ้งแสดงให้เห็นลกัษณะธรรมล ้าลึกปัสกาของความตายแบบคริสตชนอยา่ง
เด่นชดัย่ิงขึ้น และจะตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและประเพณีของแต่ละทอ้งถิ่นย่ิงขึ้น แมใ้นการ
ใชสี้ของอาภรณ์ในพิธีกรรมดว้ย 
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82. ให้ปรับปรุงแกไ้ขจารีตพิธีปลงศพเด็กเล็ก  และให้มีมิสซาเฉพาะส าหรับพิธีน้ีดว้ย 

 

บทที่ 4 : พิธีกรรมท าวัตร (Officium Divinum) 

83. พระเยซูคริสตเจา้ พระมหาสมณะแห่งพนัธสัญญาใหม่นิรันดรทรงรับธรรมชาติมนุษย ์ทรงน าบท
เพลงที่ขบัร้องตลอดนิรันดรในสวรรคเ์ขา้มาในโลกถิ่นเนรเทศน้ี พระองค์ทรงรวมมนุษยท์ุกคนเขา้มา
สนิทกบัพระองค ์บนัดาลให้เขาร่วมขบัร้องสรรเสริญพระเจา้พร้อมกบัพระองคด์ว้ย 
 

พระองค์ยงัทรงปฏิบติัหน้าที่สมณะน้ีต่อไปในพระศาสนจกัร ซ่ึงสรรเสริญองค์พระผูเ้ป็นเจา้โดยไม่
หยุดหย่อน และวอนขอพระองค์เพ่ือความรอดพน้ของมนุษยท์ั้งโลก ไม่เพียงโดยประกอบพิธีบูชา
ขอบพระคุณเท่านั้น แต่ยงัใชวิ้ธีอื่นๆ อีกดว้ย โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการประกอบพิธีกรรมท าวตัร 

84. พิธีกรรมท าวตัรจดัตั้งขึ้นมาตามธรรมประเพณีคริสตชนตั้งแต่โบราณ เพ่ือถวายการสรรเสริญแด่
พระเจา้ ท าให้เวลาทั้งกลางวนักลางคืนศกัด์ิสิทธ์ิ ทุกคร้ังที่พระสงฆ์หรือผูอ้ื่นซ่ึงพระศาสนจกัรแต่งตั้ง
ให้ปฏิบติัหน้าที่น้ี หรือแมก้ระทัง่สัตบุรุษที่อธิษฐานภาวนาร่วมกบัพระสงฆ์ตามรูปแบบที่พระศาสน
จกัรรับรอง เขาก็เป็นเสียงของเจา้สาวซ่ึงสนทนากบัเจา้บ่าว  ย่ิงกว่านั้นยงัเป็นค าอธิษฐานภาวนาที่พระ
คริสตเจา้พร้อมกบัพระวรกายถวายแด่พระบิดาเจา้ 

85. ดงันั้น ทุกคนที่ปฏิบติัเช่นน้ี ก็ท าหน้าที่ของพระศาสนจกัร และยงัมีส่วนร่วมในศกัด์ิศรีสูงส่งของ
พระศาสนจกัรในฐานะเจา้สาวของพระคริสตเจา้ เพราะขณะที่สรรเสริญพระเจา้ เขาก็ยืนอยู่เฉพาะ 
พระบลัลงัก์ของพระเจา้ในนามของพระศาสนจกัรมารดา 

คุณค่ำด้ำนกำรอภิบำลของพิธีกรรมท ำวัตร 
86. พระสงฆ์ผูป้ฏิบติัหน้าที่อภิบาลสัตบุรุษ จะตอ้งถวายค าสรรเสริญเช่นน้ีดว้ยใจกระตือรือร้นย่ิงขึ้น 
ถา้เขาส านึกอย่างลึกซ้ึงจะต้องปฏิบัติตามค าเตือนของนักบุญเปาโลที่ว่า “จงอธิษฐานภาวนาอย่าง
สม ่าเสมอ” (1 ธส 5:17) เพราะองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เท่านั้นทรงบนัดาลให้ศาสนบริการของเขาพฒันาและ
มีประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น  ตามพระวาจาว่า “ถา้ไม่มีเรา ท่านก็ท าอะไรไม่ไดเ้ลย”  (ยน 15:5) ดงันั้น เมื่อ
บรรดาอัครสาวกแต่งตั้ งสังฆานุกร จึงกล่าวว่า “ส่วนเราจะอุทิศตนอธิษฐานภาวนาและประกาศ      
พระวาจา”  (กจ 6 :4)  

87. เพื่อให้พระสงฆ์หรือสมาชิกอื่นๆ ของพระศาสนจกัรปฏิบตัิหน้าที่ประกอบพิธีกรรมท าวตัรได้ดี
และสมบูรณ์ย่ิงขึ้นในสภาพแวดลอ้มปัจจุบนั สภาสังคายนาศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงปฏิบติังานฟ้ืนฟูพิธีกรรมที่สัน
ตะส านักไดเ้ร่ิมด้วยดีมาก่อนหน้านั้นแล้วต่อไป จึงเห็นว่าควรก าหนดเก่ียวกบัพิธีกรรมท าวตัรตาม
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จารีตโรมนั ดงัต่อไปน้ี 

ทบทวนล ำดับกำรท ำวัตรให้ตรงกับช่วงเวลำของวัน 
88. จุดหมายของพิธีกรรมท าวตัร คือ ท าให้ช่วงเวลาของแต่ละวนัศกัด์ิสิทธ์ิ  ดังนั้น จึงต้องทบทวน
ล าดบัการท าวตัรตามที่เคยปฏิบตัิมาให้ตรงกับช่วงเวลาจริงที่ตอ้งท าเท่าที่จะเป็นไปได ้โดยค านึงถึง
สภาพชีวิตในปัจจุบนั โดยเฉพาะอยา่งย่ิงสภาพชีวิตของผูป้ฏิบติังานประกาศข่าวดี 
 
กฎเกณฑ์ฟ้ืนฟูพิธีกรรมท ำวัตร 
89. ดงันั้น ในการฟ้ืนฟูพิธีกรรมท าวตัรให้ปฏิบติัตามกฎเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 

( ก ) ตามประเพณีน่าเคารพของพระศาสนจกัรสากล การท าวตัรเชา้ (เลาเดส) และการท าวตัรเยน็ (เวส
เปรัส) เป็นชัว่โมงหลกัของพิธีกรรมท าวตัรประจ าวนั จึงตอ้งถือว่า ชัว่โมงทั้งสองน้ีเป็นเวลาเอก และ
ตอ้งประกอบในเวลาเชา้และเยน็จริงๆ  
 

( ข ) ควรจดัให้พิธีกรรมท าวตัรค ่า (คอมเปลโตรีอุม) เหมาะกบัการจบของแต่ละวนั 
 

( ค ) ชั่วโมงที่เรียกว่า “มาตูตีนุม” ควรมีลักษณะเป็นการอธิษฐานภาวนาเวลากลางคืนส าหรับผู้ที่
ประกอบพิธีกรรมท าวตัรร่วมกนัในโบสถ์เหมือนแต่ก่อน แต่ก็ให้ปรับปรุงในรูปแบบที่จะใช้ภาวนา
ไดต้ลอดวนัไม่ว่าชัว่โมงใด และให้มีจ านวนเพลงสดุดีนอ้ยลง และให้มีบทอ่านยาวขึ้น 
 

( ง ) ให้ยกเลิกชัว่โมงที่เรียกว่า “ปรีมา”  
 

( จ ) ถา้มีพิธีกรรมท าวตัรร่วมกนัในโบสถ์ ยงัคงตอ้งรักษาชั่วโมงที่เรียกว่า      “แตร์ซีอา เซ็กสตา โน
นา” ไวต้่อไป ถา้ไม่สวดพร้อมกนัในโบสถ์ อนุญาตให้เลือกชั่วโมงใดชั่วโมงหน่ึงในจ านวนสามน้ี
แลว้แต่ว่าจะประกอบพิธีกรรมน้ีเวลาใด 
 

พิธีกรรมท ำวัตรเป็นบ่อเกิดควำมเล่ือมใสศรัทธำ 
90. พิธีกรรมท าวตัรในฐานะที่เป็นการอธิษฐานภาวนาทางการของพระศาสนจกัร เป็นบ่อเกิดความ
เลื่อมใสศรัทธาและเป็นอาหารหล่อเลี้ยงการภาวนาส่วนตวั ดงันั้น จึงขอเตือนบรรดาพระสงฆแ์ละทุก
คนที่มีส่วนประกอบพิธีกรรมท าวตัรให้ปฏิบติัเช่นน้ีโดยมีจิตใจสอดคลอ้งกบัเสียงที่เปล่งออกมา และ
เพ่ือจะปฏิบัติเช่นน้ีได้ดีขึ้น เขาควรศึกษาพิธีกรรมและพระคัมภีร์โดยเฉพาะอย่างย่ิงเพลงสดุดีให้มี
ความรู้ดีย่ิงขึ้น  
 

ในการฟ้ืนฟูพิธีกรรม พิธีกรรมท าวตัรตามจารีตโรมันซ่ึงเป็นขุมทรัพย์ล ้ าค่ามายาวนานควรได้รับ    
การปรับปรุง เพ่ือทุกคนที่รับมอบหมายให้ประกอบพิธีน้ีจะไดใ้ชอ้ยา่งกวา้งขวางและสะดวกย่ิงขึ้น 
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กำรจัดแบ่งเพลงสดุดี 
91. เพ่ือให้ล าดบัชัว่โมงท าวตัรตามที่เสนอไวใ้นขอ้ 89 ปฏิบตัิไดจ้ริง ควรจดัแบ่งเพลงสดุดีทั้ง 150 บท 
ไม่ใช่ส าหรับระยะเวลาเพียงสัปดาห์เดียว แต่ส าหรับระยะเวลาที่ยาวกว่านั้น 
งานปรับปรุงแกไ้ขเพลงสดุดีซ่ึงไดเ้ร่ิมมาอยา่งดีแลว้ควรท าต่อไปให้เสร็จเร็วที่สุด โดยค านึงถึงการใช้
ภาษาละตินอยา่งที่คริสตชนเคยใช้ในพิธีกรรมและบทขบัร้อง ตามธรรมประเพณีของพระศาสนจกัร
จารีตละติน 
 
กฎเกณฑ์ในกำรเลือกบทอ่ำน 
92. เก่ียวกบับทอ่าน ให้ปฏิบติัตามกฎต่อไปน้ี 
 

ก.ให้จดับทอ่านจากพระคมัภีร์อยา่งที่ว่าคริสตชนเขา้ถึงขุมทรัพยข์องพระวาจาไดอ้ยา่งกวา้งขวางและ
สะดวกย่ิงขึ้น 
 

ข.ให้เอาใจใส่มากขึ้นในการเลือกบทอ่านจากขอ้เขียนของบรรดาปิตาจารย ์นักปราชญ์ และนักเขียน
ของพระศาสนจกัร 
 

ค.ควรตรวจสอบเร่ืองราว “การรับทรมานของมรณสักขี” หรือ “ชีวประวตัิของนกับุญ” ให้ถูกตอ้งตรง
กบัความจริงทางประวตัิศาสตร์ 
 

กำรปรับปรุงแก้ไขบทเพลงสรรเสริญ  
93. ควรปรับปรุงแก้ไขบทเพลงสรรเสริญ (Hymns) ให้ตรงกับต้นฉบับดั้ งเดิมเท่าที่จะเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ โดยตัดหรือเปลี่ยนแปลงขอ้ความ ที่มีลักษณะเป็นนิยาย หรือไม่เหมาะกบัความเลื่อมใส
ศรัทธาแบบ คริสตชน ควรรับบทเพลงสรรเสริญอื่นที่พบไดใ้นประมวลบทเพลงสรรเสริญต่างๆ มาใช้
ดว้ยตามความเหมาะสม 
 
94. การประกอบพิธีกรรมท าวตัรชั่วโมงต่างๆ ควรปฏิบัติให้ตรงกับเวลาที่ก  าหนดไวส้ าหรับแต่ละ
ชั่วโมงเท่าที่จะท าได้ เพ่ือท าให้วนัเวลาศักด์ิสิทธ์ิ และเพ่ือให้พิธีกรรมท าวตัรเกิดผลฝ่ายจิตใจอย่าง
แทจ้ริง 
 

ผู้มีหน้ำท่ีต้องประกอบพิธีกรรมท ำวัตร 
95. หมู่คณะซ่ึงมีหน้าท่ีต้องประกอบพิธีกรรมท าวตัรพร้อมกนัในโบสถ์ นอกจากมิสซา
ประจ าหมู่คณะแลว้ ยงัตอ้งท าวตัรพร้อมกนัทุกวนัอีกดว้ย คือ 
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ก.บุคคลเหล่าน้ีตอ้งประกอบพิธีกรรมท าวตัรทั้งหมด คือ คณะนักบวชสงฆ์ประจ าโบสถ ์
(Orders of Canons) นักพรตชายหญิงท่ีอยู่ประจ าในอาราม รวมทั้งนักบวชอ่ืนๆ ท่ีมีสิทธิ
หรือขอ้บงัคบัตามธรรมนูญตอ้งประกอบพิธีกรรมท าวตัรพร้อมกนัในโบสถ์ 
 

ข.บุคคลเหล่าน้ีตอ้งประกอบพิธีกรรมท าวตัรบางส่วน ท่ีประมวลกฎหมายของพระศาสน
จกัรหรือกฎพิเศษบงัคบั คือ คณะสงฆ์ประจ าอาสนวิหารหรือประจ าวดัอ่ืนๆ (Cathedral or 
Collegiate Chapters) 
 

ค.สมาชิกทุกคนของหมู่คณะท่ีกล่าวมาน้ีซ่ึงไดร้ับศีลบวช หรือปฏิญาณตนอย่างสง่าแล้ว 
ยกเวน้ผูท้ าหน้าท่ีนอกเขตพรต (lay brothers) ต้องประกอบพิธีกรรมท าวตัรเป็นส่วนตวั
ตามชัว่โมงท่ีกฎพระศาสนจกัรก าหนดไว ้ถา้ไม่ประกอบพิธีพร้อมกนัในโบสถ ์
 
96. พระสังฆราช พระสงฆ์และสังฆานุกรที่ไม่มีหน้าที่ต้องประกอบพิธีกรรมท าวตัรพร้อมกันใน
โบสถ์ ตอ้งประกอบพิธีกรรมท าวตัรทั้งหมดทุกวนั เป็นส่วนตวัหรือร่วมกบัผูอ้ื่น ตามที่บญัญัติไวใ้น
ขอ้ 89 
 
97. ควรให้หนังสือพิธีกรรมก าหนดรายละเอียดเก่ียวกับการประกอบพิธีกรรมอื่นแทนการประกอบ
พิธีกรรมท าวตัรไวต้ามความเหมาะสม  
 

ในกรณีพิเศษและมีเหตุผลสมควร สมณะประมุขท้องถิ่นอาจยกเวน้ให้ผูใ้ต้บังคับบัญชาไม่ต้อง
ประกอบพิธีกรรมท าวตัรบางส่วนหรือทั้งหมด รวมทั้งเปลี่ยนให้ประกอบกิจการอื่นแทนก็ได ้

98. สมาชิกของสถาบันที่มุ่งหาความดีพร้อม ถา้ประกอบพิธีกรรมท าวตัรเพียงส่วนใดส่วนหน่ึงตาม
ธรรมนูญ ก็นบัไดว่้าเขาปฏิบตัิการอธิษฐานภาวนาทางการของพระศาสนจกัรดว้ย 
ในท านองเดียวกัน ถ้าเขาประกอบพิธีกรรมท าวตัรแบบย่อ (short office) ตามที่ธรรมนูญของคณะ
ก าหนด เขาก็ปฏิบติัการอธิษฐานภาวนาทางการของพระศาสนจกัรดว้ย  แต่บทท าวตัรนั้นตอ้งแต่งตาม
รูปแบบของพิธีกรรมท าวตัร และไดก้ารรับรองอยา่งถูกตอ้งแลว้ 

กำรประกอบพิธีกรรมท ำวัตรร่วมกัน 
99. การประกอบพิธีกรรมท าวตัรเป็นเสียงของพระศาสนจกัร คือเป็นเสียงของพระกายทิพยท์ั้งหมดซ่ึง
ถวายสรรเสริญพระเจ้าอย่างเป็นทางการ จึงสมควรที่ผู ้ได้รับศีลบวชซ่ึงไม่จ าเป็นต้องประกอบ
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พิธีกรรมท าวัตรพร้อมกันในโบสถ์ และโดยเฉพาะพระสงฆ์ที่อยู่ด้วยกันหรือม าประชุมกัน จะ
ประกอบพิธีกรรมท าวตัรอยา่งนอ้ยส่วนหน่ึงร่วมกนั 
 

ทุกคนที่มีหน้าที่ประกอบพิธีกรรมท าวตัรพร้อมกันในโบสถ์หรือที่อื่น ควรปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายน้ีอยา่งดีที่สุด มีความเลื่อมใสศรัทธาภายใน และมีอากปักิริยาภายนอกอยา่งเหมาะสม 
 

ย่ิงกว่านั้น ควรประกอบพิธีกรรมท าวตัรโดยขบัร้องตามความเหมาะสม ทั้งในการประกอบพิธีพร้อม
กนัในโบสถห์รือที่อื่น  

สัตบุรุษควรมีส่วนร่วมประกอบพิธีกรรมท ำวัตร 
100. ผูอ้ภิบาลสัตบุรุษควรเอาใจใส่ให้ประกอบพิธีกรรมท าวตัรชั่วโมงส าคญั โดยมีสัตบุรุษมาร่วมพิธี
ในโบสถ์ เฉพาะอยา่งย่ิงการท าวตัรเยน็ (เวสเปรัส) ในวนัอาทิตยแ์ละวนัสมโภช ควรแนะน าฆราวาส
ให้ประกอบพิธีกรรมท าวตัรพร้อมกบัพระสงฆ ์หรือร่วมกนัเป็นกลุ่ม หรือเป็นการส่วนตวั 

ภำษำของพิธีกรรมท ำวัตร 
101 (1) ตามธรรมประเพณียาวนานของจารีตละติน ควรรักษาภาษาละตินไวใ้นการประกอบพิธีกรรม

ท าวตัรของผูไ้ดรั้บศีลบวช ถึงกระนั้น สมณะประมุขอาจอนุญาตให้ใชค้ าแปลเป็นภาษาทอ้งถิ่นทีไ่ด้

จดัท าขึ้นตามกฎขอ้ 36  เป็นรายบุคคลส าหรับพระสงฆบ์างคนที่การใชภ้าษาละตินเป็นอุปสรรคใหญ่

ในการประกอบพิธีกรรมท าวตัรไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

( 2 )  ผูม้ีอ  านาจปกครองอาจอนุญาตให้ใชภ้าษาทอ้งถิ่นในการประกอบพิธีกรรมท าวตัร ส าหรับ

นกับวชหญิงและสมาชิกสถาบนัที่มุ่งหาความดีพร้อม ทั้งชายที่ไม่ไดรั้บศีลบวชและหญิง แมจ้ะ

ประกอบพิธีในโบสถ ์แต่ค าแปลนั้นตอ้งเป็นค าแปลที่ไดรั้บการรับรองแลว้ 
 

( 3 ) ผูไ้ดรั้บศีลบวชที่มีหนา้ที่ตอ้งประกอบพิธีกรรมท าวตัร ถา้ประกอบพิธีเป็นภาษาถิ่นร่วมกบั

สัตบุรุษ หรือกบับุคคลที่อา้งไวใ้นขอ้ (2) ขา้งบนน้ี ก็ถือว่าไดป้ฎิบติัหนา้ที่ของตนแลว้ แต่ค าแปลนั้น

จะตอ้งเป็นค าแปลที่ไดรั้บการรับรอง 

บทที่ 5 : ปีพิธีกรรม 

ควำมหมำยของปีพิธีกรรม 
102. พระศาสนจกัรมารดาศกัด์ิสิทธ์ิถือว่าตนมีหนา้ที่จะตอ้งเฉลิมฉลองระลึกถึงงานช่วยมนุษยใ์ห้รอด
พน้ของพระคริสตเจา้ ผูเ้ป็นทรงเป็นเสมือนเจา้บ่าวของตน  ในวนัที่ก  าหนดไวร้ะหว่างปี  ดังนั้น ทุก
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สัปดาห์ในวนัที่เรียกว่า “วนัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” พระศาสนจกัรจึงร าลึกถึงการกลบัคืนพระชนมชีพ
ของพระคริสตเจา้ ซ่ึงพระศาสนจกัรยงัเฉลิมฉลองพร้อมกบัการทรงรับทรมานของพระองค์อีกปีละ
คร้ังในวนัสมโภชปัสกา 
 

พระศาสนจักรยงัน าพระธรรมล ้ าลึกของพระคริสตเจ้ามาตีแผ่ตลอดเวลาทั้ งปี ตั้งแต่การทรงรับ
ธรรมชาติมนุษยแ์ละการประสูติ จนถึงการเสด็จสู่สวรรค์ วนัเปนเตกอสเต และการที่เรารอคอยด้วย
ความหวงัให้องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เสด็จกลบัมา 
 

พระศาสนจักรระลึกถึงพระธรรมล ้าลึกการไถ่กู ้เช่นน้ี เพ่ือเปิดให้ผูม้ีความเช่ือได้รับผลกิจการช่วย
มนุษย์ให้รอดพ้นและพระบารมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าซ่ึงเป็นเสมือนขุมทรัพย์ล ้ าค่า และท าให้
ขุมทรัพยเ์หล่าน้ีเป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ เขาจะไดรั้บสัมผสัและรับพระหรรษทานที่ช่วยให้รอดพน้อย่าง
เต็มเป่ียม 

103. ในการเฉลิมฉลองพระธรรมล ้าลึกต่างๆ ของพระคริสตเจา้ตามล าดบัประจ าปีเช่นน้ี พระศาสน
จกัรยงัแสดงความเคารพนับถือดว้ยความรักเป็นพิเศษต่อพระนางมารียผู์ไ้ดรั้บพระพร พระมารดาของ
พระเจา้ พระนางทรงร่วมงานไถ่กูด้ว้ยความสัมพนัธ์อย่างแน่นแฟ้นกับพระบุตร พระศาสนจกัรช่ืนชม
และเทิดทูนพระนางมารีย ์เป็นผลงานประเสริฐสุดของการไถ่กู ้เพ่งมองพระนางดว้ยความยินดี ใน
ฐานะที่ทรงเป็นรูปแบบบริสุทธ์ิย่ิงของสภาพที่พระศาสนจกัรปรารถนาและหวงัจะเป็นอยา่งสมบูรณ์
ดว้ยเช่นเดียวกนั 

104. นอกจากนั้น ตลอดปี พระศาสนจกัรยงัก าหนดวนัระลึกถึงบรรดามรณสักขีและผูศ้กัด์ิสิทธ์ิอื่นๆ 
ซ่ึงไดบ้รรลุถึงความดีพร้อมอาศยัพระหรรษทานหลากหลายของพระเจา้ และบดัน้ีไดรั้บความรอดพน้
นิรันดร อยู่ในสวรรค์ขับร้องสรรเสริญพระองค์ และอธิษฐานภาวนาแทนเรา ในวนัฉลองบรรดา
นักบุญ พระศาสนจกัรประกาศพระธรรมล ้าลึกปัสกาในผูศ้กัด์ิสิทธ์ิเหล่าน้ีซ่ึงได้ร่วมรับทรมานและ
ร่วมพระสิริรุ่งโรจน์กับพระคริสตเจ้า พระศาสนจกัรเสนอแบบฉบับของท่านเหล่าน้ีแก่บรรดาผูม้ี
ความเช่ือ เพื่อดึงดูดทุกคนไปพบพระบิดาเจา้โดยทางพระคริสตเจา้ พระศาสนจกัรยงัวอนขอพระพร
จากพระเจา้อาศยับุญกุศลของท่านเหล่าน้ีดว้ย  

105. ในที่สุด พระศาสนจกัรยงัอบรมผูม้ีความเช่ือในเทศกาลต่างๆ ประจ าปี ตามประเพณีที่เคยปฏิบตัิ
มา ให้บรรลุความสมบูรณ์ย่ิงขึ้นโดยกิจศรัทธาทั้งฝ่ายจิตและฝ่ายกาย ดว้ยการส่ังสอน การอธิษฐาน
ภาวนา การท ากิจชดเชยบาปและกิจเมตตา ดงันั้น สภาสังคายนา จึงเห็นควรก าหนดดงัต่อไปน้ี 
 
ควำมส ำคัญของวันอำทิตย์ 
106. ตามธรรมประเพณีที่ สืบเน่ืองมาจากอัครสาวก และมีต้นก าเนิดจากวนัที่พระคริสตเจ้าทรง
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กลบัคืนพระชนมชีพ พระศาสนจกัรเฉลิมฉลองพระธรรมล ้าลึกปัสกาทุกวนัที่แปด ซ่ึงเรียกไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งว่า     “วนัขององค์พระผูเ้ป็นเจา้” หรือ “วนัพระ” ในวนันั้น ผูม้ีความเช่ือในพระคริสตเจา้ตอ้ง
มาชุมนุมกันเพื่อฟังพระวาจาของพระเจา้ และร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ระลึกถึงพระทรมาน การ
กลบัคืนพระชนมชีพและพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเยซูองค์พระผูเ้ป็นเจา้ และขอบพระคุณพระเจา้ผูท้รง
บนัดาล “ให้เราบงัเกิดใหม่และมีความหวงัที่จะมีชีวิตอาศยัการ กลบัคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริ
สตเจา้จากบรรดาผูต้าย” (1 ปต 1:3) ดงันั้น วนัอาทิตยจึ์งเป็นวนัฉลองส าคญัที่สุดที่ตอ้งเสนอแนะและ
สอนให้สัตบุรุษมีความเลื่อมใสศรัทธา ท าให้เป็นวนัแห่งความยินดีและเป็นวนัพกัผ่อนจากการงาน 
การฉลองอื่นๆ ถา้ไม่ส าคญัอยา่งย่ิงแลว้ ก็ไม่ควรจดัฉลองแทนวนัอาทิตย ์เพราะวนัอาทิตยเ์ป็นพ้ืนฐาน
และแก่นแทข้องปีพิธีกรรมทั้งหมด  

 
กำรปรับปรุงแก้ไขปีพิธีกรรม 
107. ปีพิธีกรรมควรไดรั้บการแกไ้ขปรับปรุงใหม่โดยยงัรักษาและร้ือฟ้ืนขนบธรรมเนียมและระเบียบ
ที่ เคยปฏิบัติมาในเทศกาลศักด์ิสิทธ์ิต่างๆ ให้เหมาะกับสภาพในสมัยของเรา พร้อมกับรักษา
ลกัษณะเฉพาะดั้งเดิมของเทศกาลต่างๆ ไว ้เพ่ือหล่อเลี้ยงความศรัทธาของสัตบุรุษในการเฉลิมฉลอง
ธรรมล ้าลึกเร่ืองการไถ่กูโ้ดยพระคริสตเจา้ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในการเฉลิมฉลองธรรมล ้าลึกปัสกา ถา้
จ าเป็นตอ้งปรับปรุงพิธีกรรมตามสภาพของทอ้งถิ่นก็ให้ปฏิบตัิตามกฎที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ 39 และ 40 

108. ก่อนอื่นหมด ควรแนะน าจิตใจของผูม้ีความเช่ือให้คิดถึงวนัฉลองขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ ซ่ึงเป็น
วนัที่เฉลิมฉลองพระธรรมล ้าลึกแห่งความรอดพน้ในช่วงเวลาแต่ละปี ดงันั้น วนัฉลองตามเทศกาล 
(proper of the time) จึงตอ้งนับว่าส าคญักว่าวนัฉลองของบรดานกับุญ เพ่ือเฉลิมฉลองพระธรรมล ้าลึก
แห่งความรอดพน้ไดค้รบถว้นอยา่งเหมาะสม 
 

เทศกำลมหำพรต 
109. ลกัษณะสองประการของเทศกาลมหาพรต คือ  เตือนให้ระลึกถึงศีลลา้งบาปหรือเตรียมตวัรับศีล
ลา้งบาป และเชิญชวนให้กลบัใจชดเชยบาป  เทศกาลมหาพรตเชิญชวนสัตบุรุษให้ตั้งใจฟังพระวาจา
ของพระเจา้และอธิษฐานภาวนาเพ่ือเตรียมจิตใจเฉลิมฉลองพระธรรมล ้าลึกปัสกา  ทั้งในพิธีกรรมเอง
และในการอธิบายพิธีกรรมในค าสอน ให้อธิบายช้ีลกัษณะสองประการน้ีให้เด่นชดัย่ิงขึ้น ดงันั้น  
 

ก.ให้ใช้องค์ประกอบของศีลล้างบาปในพิธีกรรมของเทศกาลมหาพรตให้มากย่ิงขึ้ น และถ้า
เห็นสมควรให้ร้ือฟ้ืนองคป์ระกอบอื่นๆ จากธรรมประเพณีที่เคยใชก้นัมาดว้ย 
 

ข.ในท านองเดียวกนั ให้ใช้องค์ประกอบของการกลบัใจชดเชยบาป ในการสอนค าสอนควรเน้นให้
สัตบุรุษมีจิตส านึกถึงทั้งผลของบาปต่อสังคมและลักษณะเฉพาะของการกลับใจชดเชยบาป โดย
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เกลียดบาปที่ท าเคืองพระทยัพระเจา้ และไม่ควรละเลยที่จะกล่าวถึงบทบาทของพระศาสนจกัรในการ
กลบัใจและเชิญชวนให้สัตบุรุษภาวนาเพื่อคนบาป 
 
110. การกลบัใจชดเชยบาปในเทศกาลมหาพรต ตอ้งมีลกัษณะทั้งภายในเป็นส่วนตวั และภายนอกเป็น
ส่วนรวมในสังคมดว้ย ควรส่งเสริมกิจการแสดงการกลบัใจชดเชยบาปให้เหมาะสมกบัสมยัของเราให้
สอดคลอ้งกบัสภาพของทอ้งถิ่นและความเป็นอยู่ของผูม้ีความเช่ือ สมณะผูม้ีอ  านาจปกครองทอ้งถิ่น
ควรส่งเสริมการปฏิบติัเช่นน้ี ตามที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ 22  
 

อยา่งไรก็ตาม ให้ทุกแห่งรักษาการจ าศีลอดอาหารปัสกาอยา่งเลื่อมใสศรัทธาในวนัศุกร์ที่พระคริสตเจา้
ทรงรับทรมานและส้ินพระชนม ์และควรจ าศีลอดอาหารในวนัเสาร์ศกัด์ิสิทธ์ิดว้ยถา้ท าได ้ทั้งน้ีเพ่ือเรา
จะได้เฉลิมฉลองความยินดีแห่งการกลับคืนพระชนมชีพขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ด้วยจิตใจสูงส่งและ
แจ่มใส 
 
กำรฉลองนักบุญ 
111. ตามธรรมประเพณี พระศาสนจกัรเคยฉลองบรรดานกับุญและเคารพพระธาตุแทแ้ละรูปภาพของ
นกับุญ วนัฉลองนกับุญเป็นการประกาศพระราชกิจน่าพิศวงของพระคริสตเจา้ที่ทรงกระท าในบรรดา
ผูรั้บใชข้องพระองคแ์ละเป็นการเสนอแบบฉบบัเหมาะสมให้บรรดาผูม้ีความเช่ือปฏิบตัิตาม 
 

วนัฉลองบรรดานกับุญไม่ควรมีความส าคญัเหนือวนัฉลองที่ระลึกถึงธรรมล ้าลึกแห่งความรอดพน้ วนั
ฉลองนกับุญหลายวนัน่าจะจดัเฉพาะในพระศาสนจกัรทอ้งถิ่น ภายในประเทศหรือคณะนกับวช  ส่วน
พระศาสนจกัรสากลควรฉลองเพียงแต่นกับุญที่มีความส าคญัส าหรับพระศาสนจกัรสากลอยา่งแทจ้ริง
เท่านั้น 
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บทที่ 6 :  ดนตรีศาสนา  
  

112. การใชด้นตรีเป็นประเพณีท่ีปฏิบติัสืบต่อกนัมาในพระศาสนจกัรสากล 
นบัว่าเป็นขมุทรัพยล์  ้าค่าสุดจะประมาณได ้เป็นส่ิงประเสริฐเลิศย่ิงกว่าศิลปะ
ใดๆ ท่ีเป็นเช่นนั้น  เหตุผลส าคญัก็คือ เมื่อท านองเขา้กบัเน้ือร้อง ดนตรีก็เป็น
ส่วนท่ีจ าเป็นท าให้พิธีกรรมครบถว้น  
 
อนัท่ีจริง บทเพลงศาสนาเป็นส่ิงท่ีทั้งพระคมัภีร์42 และปิตาจารยต์ลอดจนพระ
สันตะปาปาไดเ้ทิดทูนยกย่องมาแลว้ เมือ่ไม่นานมาน้ี พระสันตะปาปาหลายองค ์
โดยเฉพาะพระสันตะปาปาปีโอท่ี 10 ไดท้รงอธิบายอยา่งแจ่มแจง้ย่ิงขึ้นว่า ดนตรี
ศาสนามีบทบาทส าคญัอยา่งไรในการรับใชพ้ระเจา้ 
 
ดงันั้น ย่ิงดนตรีศาสนามีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบักิจพิธีกรรมมากเพียงใด ก็ย่ิง
เป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิมากขึ้นเพียงนั้น เพราะดนตรีศาสนาส่งเสริมความเป็นน ้าหน่ึง
ใจเดียวกนั ท าให้การอธิษฐานภาวนามีอรรถรสมากขึ้น หรือท าให้จารีตพิธีสง่า
งามย่ิงขึ้น แต่พระศาสนจกัรส่งเสริมศิลปะแททุ้กแบบอนัมีลกัษณะท่ีพึงมี และ
รับเขา้มาใชค้ารวกิจต่อพระเจา้ 
 
ดงันั้น สภาสังคายนาเพ่ือถือตามกฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัของประเพณีและวินยั
ของพระศาสนจกัรกบัค านึงจุดหมายของดนตรีศาสนา ไดแ้ก่พระสิริรุ่งโรจน์
ของพระเจา้และความศกัด์ิสิทธ์ิของสัตบุรุษ จึงบญัญติัดงัต่อไปน้ี 
 
113. คารวกิจในพิธีกรรมจะมีลกัษณะสง่างามชวนศรัทธาย่ิงขน้ หากประกอบ

 



33 

 

พิธีกรรมท าวตัรดว้ยการขบัร้องอย่างสง่า โดยมีผูช่้วยประกอบพิธี และมีสัตบรุุษ
มาร่วมดว้ย 
 
ส่วนภาษาท่ีตอ้งใชน้ั้น ให้ปฏิบติัตามกฎในขอ้ 36 ส าหรับมิสซาให้ปฏิบติัตาม
กฎในขอ้ 54 ส าหรับศีลศกัด์ิสิทธ์ิให้ปฏิบติัตามกฎในขอ้ 63  ส าหรับพิธีกรรมท า
วตัรให้ปฏิบติัตามกฎในขอ้ 101 
 
114. ดนตรีศาสนาเปรียบเหมือนขมุทรัพยล์  ้าค่า จึงตอ้งบ ารุงรักษาดว้ยความเอา
ใจใส่อยา่งดีท่ีสุด คณะนกัขบัร้องตอ้งไดรั้บความดูแลส่งเสริมอย่างสม ่าเสมอ 
โดยเฉพาะคณะนกัขบัร้องประจ าอาสนวิหาร พระสังฆราช และผูอ้ภิบาล
สตับุรุษจะตอ้งเอาใจใส่กวดขนัให้ทุกคร้ังท่ีมีการประกอบพิธีโดยมีบทขบัร้อง
สัตบุรุษทั้งหมดท่ีมาชุมนุมจะตอ้งมีส่วนร่วมดว้ยอยา่งแขง็ขนัตามขอ้ 28 และ 30  
 
115. ตอ้งถือว่า การสอนและการหดัดนตรีในสามเณราลยั ทั้งในและนอก
สถานท่ีรวมทั้งบา้นอบรมของนกับวชชายและหญิงตลอดจนในสถาบนัและ
โรงเรียนคาทอลิกอ่ืนๆ เป็นเร่ืองส าคญัอยา่งย่ิงยวด เพ่ือให้การอบรมท่ีกล่าวน้ี
ส าเร็จ จะตอ้งเอาใจใส่ฝึกหดัครูอยา่งดี และตั้งให้มีหนา้ท่ีสอนดนตรีศาสนา  
 
นอกจากนั้น ขอก าชบัให้ตั้งสถาบนัสอนดนตรีศกัด์ิสิทธ์ิชั้นสูงขึ้น ในเมื่อ
สามารถจะท าได ้
 
นกัดนตรีและนกัขบัร้อง โดยเฉพาะเด็กชาย ควรจะไดรั้บการอบรมดา้น
พิธีกรรมอย่างจริงจงัดว้ย 
 
116. พระศาสนจกัรถือว่า การขบัร้องแบบเกรโกเรียนเหมาะสมกบัพิธีกรรม
แบบโรมนัย่ิงนกั ดงันั้นในพิธีกรรม ตอ้งถือว่าการขบัร้องแบบเกรโกเรียนเป็น



34 

 

เอก นอกจากว่าการขบัร้องแบบอ่ืนจะดีกว่าในดา้นอ่ืน 
 
ดนตรีศาสนาประเภทอ่ืน โดยเฉพาะเพลงและประสานเสียง หาไดถู้กกีดกนัมใิห้
ใชใ้นพิธีกรรมไม่ ขอแต่ให้ดนตรีประเภทนั้นเขา้กบัจิตตารมณ์ของกิจพิธีกรรม
ตามขอ้ 30 
 
117. ให้พิมพห์นงัสือบทเพลงเกรโกเรียนฉบบัท่ีเป็นมาตรฐานให้เสร็จ นอกนั้น 
หนงัสือท่ีพิมพอ์อกแลว้ตั้งแต่คราวฟ้ืนฟูดนตรีศาสนาโดยนกับุญพระ
สันตะปาปาปีโอท่ี 10 ก็ให้เตรียมพิมพใ์หม่ แต่ตอ้งตรวจตราให้ดีย่ิงขึ้น 
อน่ึง ควรพิมพห์นงัสือเล่มหน่ึง ท่ีมีท านองง่ายๆ ส าหรับใชใ้นวดัเลก็ๆ  
 
118. ให้ใชวิ้ธีอนัฉลาดส่งเสริมการร้องเพลงศรัทธาของสัตบุรุษ เวลาปฏิบติักิจ
ศรัทธาหรือเวลามีการประกอบพิธีกรรมเขาจะไดร้้องเพลงถูกตอ้งตามกฎเกณฑ์
และขอ้บงัคบัของจารีต 
 
119. ในบางประเทศ โดยเฉพาะในประเทศมิสซงั ชนบางชาติมีดนตรีของตนเอง 
และใชด้นตรีนั้นในชีวิตดา้นศาสนาและสังคมมาก เมื่อเป็นเช่นน้ี เราตอ้งยกย่อง
และให้ความส าคญัแก่ดนตรีท่ีกล่าวน้ี และน าดนตรีของตนมาใชใ้นพิธีกรรม
ตามสมควร ส าหรับอบรมเขาให้มีทศันคติท่ีดีดา้นศาสนา และดดัแปลงคารวกิจ
ให้เขา้กบัความสามารถอนัดีเด่นประจ าชาติของเขา ดงักล่าวไวใ้นขอ้ 39 และ 40  
 
ดงันั้น เวลาอบรมธรรมฑูตทางดนตรี จงกวดขนัให้เขาสามารถส่งเสริมดนตรีใน
ประเพณีของชนชาติเหล่าน้ี ทั้งท่ีโรงเรียนและในพิธีกรรมศกัด์ิสิทธ์ิ เท่าท่ี
สามารถจะท าได ้
 
120. ในพระศาสนจกัรละติน ควรอยา่งย่ิงท่ีจะใชอ้อร์แกนแบบท่อเสียง เพราะ
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เป็นเคร่ืองดนตรีแต่ดั้งเดิมมีเสียงไพเราะสามารถท าให้จารีตของพระศาสนจกัรมี
ความสง่าเพ่ิมขึ้นอย่างน่าพิศวง กบัสามารถยกจิตใจขึ้นไปยงัพระเจา้และส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิ  
 
ส่วนเคร่ืองดนตรีอ่ืน ให้อยูใ่นดุลพินิจของเจา้หน้าท่ีประจ าทอ้งถิ่นตามขอ้ 22 (2) 
36 และ 40 ท่ีจะอนุญาตให้ใชใ้นพิธีกรรม ในการอนุญาตนั้นให้พิจารณาว่า
เคร่ืองดนตรีนั้นจะเหมาะหรือสามารถดดัแปลงให้เหมาะส าหรับใชใ้นคารวกิจ
และสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิกบัส่งเสริมความศรัทธาของสัตบุรุษอย่างแทจ้ริงได้
หรือไม่ 
 
121. นกัดนตรีท่ีด่ืมด ่าดว้ยจิตตารมณ์แบบคริสตชน จะตอ้งเขา้ใจว่าตนมีหนา้ท่ี
ตอ้งส่งเสริมดนตรีศกัด์ิสิทธ์ิและเพ่ิมขมุทรัพยท์างดนตรีให้มากขึ้น 
 
ให้นกัดนตรีแต่งท านองเพลงซ่ึงมีลกัษณะของดนตรีศาสนาแท ้และมิใช่แต่ให้
นกัขบัร้องคณะใหญ่ขบัร้องไดเ้ท่านั้นแต่ให้นกัขบัร้องคณะเลก็ๆ ขบัใชไ้ดด้ว้ย 
และส าหรับให้ประชาสัตบุรุษทั้งหมดมีส่วนร่วมอยา่งแขง็ขนัดว้ย 
เน้ือเพลงศาสนาจะตอ้งมีเน้ือความถูกตอ้งกบัพระธรรมค าสอนคาทอลิก และ
ทางท่ีดีควรเอามาจากพระคมัภีร์หรือจากแหล่งขอ้มูลทางพิธีกรรม 

 

บทที่ 7 :  ศิลปะศักด์ิสิทธิ์กับเคร่ืองใช้ในคารวะกิจ 

  
 
 122. เป็นการถูกตอ้งอยา่งย่ิงท่ีนบัวิจิตรศิลป์เขา้ในบรรดางานท่ีสูงสุดของ
ปัญญามนุษย ์แต่โดยเฉพาะอย่างย่ิง ตอ้งนบัศิลปะดา้นศาสนากบัศิลปะ
ศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงเป็นยอดของศิลปะดา้นศาสนาอีกทีหน่ึง ศิลปะทั้งสองอยา่งน้ี 



36 

 

โดยธรรมชาติของมนัเอง ก็มุ่งจะแสดงความงามวิจิตรอนัหาเขตมิไดข้อง
พระเจา้ออกมาดว้ยกิจการของมนุษย ์ศิลปะทั้งสองอย่างน้ีย่ิงมุ่งเฉพาะเพ่ือ
ชกัจูงมนุษยใ์ห้หนัไปหาพระเจา้ไดม้ากเพียงไรก็ย่ิงลุจุดหมายท่ีจะ
สรรเสริญและถวายพระเกียรติแด่พระองค ์ 
 
เพราะเหตุน้ี พระศาสนจกัร จึงเป็นมิตรกบัวิจิตรศิลป์เสมอ  และเอาวิจิตร
ศิลป์มาช่วยเสมอมิไดข้าด โดยเฉพาะเพ่ือให้วตัถุท่ีสงวนไวใ้ชใ้นคารวกิจ
เป็นท่ีเหมาะสมกลมกลืนและสวยงาม จะไดเ้ป็นเคร่ืองหมายและ
สัญลกัษณ์ถึงส่ิงเหนือธรรมชาติ พระศาสนจกัรอบรมศิลปินเพ่ือ
จุดประสงคน้ี์  ท่ีจริงพระศาสนจกัรยงัถือว่ามีสิทธิท่ีจะตดัสินวิจิตรศิลป์
เสมอ วินิจฉยัว่างานของบรรดาศิลปินอนัไหนเขา้ไดก้บัความเช่ือ ความ
ศรัทธา และกฎท่ีถือกนัมาเป็นประเพณี และเหมาะท่ีจะน าไปใชใ้นศาสนา
ไดห้รือไม่  
 
พระศาสนจกัรเคยเอาใจใส่กวดขนัเป็นพิเศษ ให้เคร่ืองใชใ้นศาสนา
สวยงามสมท่ีจะช่วยท าให้คารวกิจมีความสง่างาม พระศาสนจกัรจึงยอม
ให้มีการเปลี่ยนแปลงวตัถุ รูปทรงและการตกแต่ง ท่ีเกิดจากความกา้วหนา้
ทางวิชาการตามยคุสมยั  
 
ดว้ยเหตุน้ี  บรรดาปิตาจารยจึ์งตั้งกฎในเร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 
123. พระศาสนจกัรไม่เคยถือว่าศิลปะแบบใดเป็นของตนเองโดยเฉพาะ 
พระศาสนจกัรยอมรับศิลปะต่างๆ ของทุกยคุมาใชต้ามลกัษณะและสภาพ
ของชนชาติต่างๆ ดว้ย ดงัน้ีในระยะเวลาหลายศตวรรษท่ีผา่นพน้มาจึงมี
ศิลปกรรมเกิดขึ้นมากมาย  ซ่ึงตอ้งรักษาไวอ้ยา่งดีท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
ศิลปะในสมยัของเราซ่ึงมาจากชนทุกชาติทุกถิ่น ควรจะมีเสรีภาพท่ีจะ
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แสดงฝีมือในพระศาสนจกัรเหมือนกนั ขอแต่ให้ศลิปะนั้นประดบัประดา
อาคารศาสนาและจารีตศกัด์ิสิทธ์ิต่าง ๆ ดว้ยความเคารพและให้เกียรติ
เท่าท่ีควร ดงัน้ีก็สามารถจะร่วมเสียงกบับุคคลส าคญัๆ ท่ีไดข้บัร้องถวาย
เกียรติแด่พระศาสนาคาทอลิกในศตวรรษท่ีแลว้ๆ มา  
 
124. ประมุขทอ้งท่ี เมื่อสนบัสนุนและส่งเสริมศิลปะท่ีศกัด์ิสิทธ์ิจริงๆ 
จะตอ้งเพ่งเลง็ถึงความงดงามแบบท่ียกจิตใจให้สูงขึ้น  ย่ิงกว่าจะเพ่งเลง็ถึง
ความโอ่อ่าหรูหราแต่อยา่งเดียว ให้ใชห้ลกัการน้ีส าหรับเคร่ืองแต่งตวัและ
อาภรณ์ศกัด์ิสิทธ์ิดว้ย  
 
ศิลปกรรมท่ีเขา้กนัไม่ไดก้บัความเช่ือ ศลีธรรม ตลอดจนความศรัทธาของ
คริสตชน หรือแสลงต่อความรู้สึกเลื่อมใสในศาสนาอยา่งแทจ้ริง เพราะ
รูปต ่าชา้ก็ดี หรือเพราะศิลปะไม่มีค่ายงัอ่อนไม่ถึงขั้น หรือเพราะเป็น
ศิลปะหลอกลวงก็ดี พระสังฆราชจะตอ้งเอาใจใส่ก าจดัออกจากบรรดา
พระเคหะของพระเจา้และสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิอ่ืน ๆ  
 
ในการสร้างอาคารสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ จะตอ้งระวงัอย่างกวดขนัให้อาคาร
สถานท่ีเหล่านั้นเหมาะส าหรับประกอบกิจพิธีกรรมและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของสัตบุรุษอยา่งแขง็ขนั 
 
125. ธรรมเนียมเอารูปศกัด์ิสิทธ์ิมาประดิษฐานให้สัตบุรุษเคารพในวดั
จะตอ้งรักษาไวต้่อไป แต่ตอ้งมีจ านวนพอสมควรและตั้งตามต าแหน่งสูง
ต ่าให้ถูกตอ้ง เพื่อไม่ให้สัตบุรุษรู้สึกสับสนและเกิดความความศรัทธาอนั
ไม่สู้จะถูกตอ้งนกั 
 
126. ส าหรับวินิจฉยัศิลปกรรม ประมุขทอ้งท่ีจะตอ้งฟังความเห็นของ
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คณะกรรมการศิลปะศกัด์ิสิทธ์ิของสังฆมณฑล และในบางกรณีก็ตอ้งฟัง
ความเห็นของคนอ่ืนท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญตลอดจนกรรมการท่ีกล่าวถึงในขอ้ 
44, 45, 46  
 
ประมุขทอ้งท่ีจะตอ้งเฝ้าระวงัอยา่งกวดขนัมิให้เคร่ืองใชศ้กัด์ิสิทธ์ิหรือของ
มีค่าตกเป็นของคนอื่นหรือกระจดักระจายหายสูญไปเพราะเป็น
เคร่ืองประดบัพระเคหะของพระเจา้ 
 
127. ให้พระสังฆราชเอาใจใส่ศิลปินอยา่งพิเศษ และอบรมเขาให้มีจิตตา
รมณ์ศิลปะศกัด์ิสิทธ์ิและพิธีกรรม พระสังฆราชอาจจะให้การอบรมเอง 
หรืออาศยัพระสงฆท่ี์มีความสามารถความเช่ียวชาญและรักศิลปะ 
 
นอกจากนั้น ขอก าชบัให้ตั้งโรงเรียนหรือวิทยาลยัสอนศิลปะศกัด์ิสิทธ์ิ 
เพ่ืออบรมศิลปินในถิ่นท่ีตอ้งการ 
 
แต่ศิลปินทุกคน ท่ีอยากใชค้วามสามารถของตนในการเทิดพระสิริ
รุ่งโรจน์ของพระเจา้ในพระศาสนจกัร จะตอ้งส าเหนียกไวเ้สมอว่า งาน
ของเขาเป็นการเอาอย่างพระผูส้ร้างก็ว่าได ้เขาผลิตผลงานส าหรับใชใ้น
คารวกิจคาทอลิกส าหรับยกจิตใจของสัตบุรุษให้สูงขึ้น ส่งเสริมความ
ศรัทธาของเขา และอบรมเขาในดา้นศาสนา  
 
128. กฎหมายและขอ้บงัคบัของพระศาสนจกัรเก่ียวกบัการท าวตัถุท่ีใชใ้น
คารวกิจ เฉพาะอย่างย่ิงท่ีเก่ียวกบัการสร้างอาคารศกัด์ิสิทธ์ิอยา่งเหมาะสม
และถูกตอ้ง รูปแท่นและการสร้างแท่น แบบตูศ้ีล และตั้งตูศ้ีลไวใ้น
สถานท่ีน่าเคารพและปลอดภยั สถานท่ีตั้งและศกัด์ิศรีของท่ีประกอบพิธี
ลา้งบาป ตลอดจนการตั้งรูปศกัด์ิสิทธ์ิให้ถูกตอ้งตามระเบียบ การตกแต่ง
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และการประดบัเหล่าน้ี จะตอ้งแกไ้ขปรับปรุงใหม่โดยเร็วท่ีสุด พร้อมกบั
หนงัสือพิธีกรรมต่าง ๆ ตามขอ้ 25 กฎใดท่ีเห็นว่าไม่สู้เขา้กบัพิธีกรรมท่ี
แกไ้ขใหม ่กใ็ห้เปลี่ยนหรือตดัออกเสีย กฎใดส่งเสริมพิธีกรรมท่ีแกไ้ข
ใหม่ ก็รักษาไวห้รือน ามาใช ้ 
 
ในเร่ืองน้ี เฉพาะอยา่งย่ิงเร่ืองเก่ียวกบัวตัถุและแบบของเคร่ืองใชศ้กัด์ิสิทธ์ิ
และเคร่ืองอาภรณ์ต่างๆ สภาสังฆราชประจ าทอ้งถิ่นท่ีมีอ านาจท่ีจะท าการ
ปรับปรุงให้เหมาะสมแก่ความตอ้งการและประเพณีทอ้งถิ่นตามขอ้ 22 
แห่งธรรมนูญน้ี 
 
129. ผูเ้ตรียมตวัเป็นพระสงฆ ์ ขณะก าลงัเรียนปรัชญาและเทววิทยา
จะตอ้งเรียนประวติัศาสตร์และการพฒันาของศิลปะศกัด์ิสิทธ์ิ  ตลอดจน
หลกัการอนัถูกตอ้งท่ีใชใ้นการผลิตงานศิลปกรรมศกัด์ิสิทธ์ิ ทั้งน้ีเพ่ือจะ
ไดรู้้จกัคุณค่าและรักษาอนุสาวรียท่ี์น่าเคารพของพระศาสนจกัรไว ้และ
สามารถจะให้ค าแนะน าอนัเหมาะสมแก่ศิลปินในการประกอบงาน
ศิลปกรรมของเขา  
 
130. เป็นการสมควรท่ีจะสงวนการใชเ้คร่ืองหมายยศของพระสังฆราชไว้
ส าหรับผูใ้หญ่ฝ่ายศาสนาท่ีมีต าแหน่งสังฆราชหรือมีอ านาจในการ
ปกครองเป็นพิเศษบางอย่าง  

 

ภาคผนวก 

ค าแถลงของสังคายนาวาติกัน ที่ 2 เกี่ยวกับการตรวจแก้ไขปฏิทิน   
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สังคายนาสากลวาติกนัท่ี 2  เห็นว่ามีบุคคลเป็นจ านวนมากปรารถนาจะ
ให้สมโภชปัสกาตกวนัอาทิตยว์นัหน่ึงเป็นการตายตวัและให้ปฏิทินเป็น
แบบเดียวไม่เปลี่ยนแปลง จึงไดพิ้จารณาผลท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใช้
ปฏิทินใหมแ่ลว้ และขอแถลงดงัต่อไปน้ี 
 
1.สังคายนาน้ีไม่ขดัขอ้งให้สมโภชปัสกาตกวนัอาทิตยว์นัหน่ึงเป็นการ
ตายตวัในปฏิทินเกรโกเรียน  แต่ตอ้งไดรั้บความยินยอมเห็นชอบของ
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัเร่ืองน้ี เฉพาะอยา่งย่ิงบรรดาพ่ีนอ้งท่ีมิไดเ้ป็นหน่ึง
เดียวกบัสันตะส านกั 
 
2.นอกจากนั้น สังคายนาน้ีขอแถลงว่า ไม่มีขอ้ขดัขอ้อนัใดต่อโครงการ
ท่ีมุ่งจะน าปฏิทินแบบถาวรมาใชใ้นสังคมบา้นเมือง 
 
แบบต่างๆ ท่ีคิดขึ้นเพ่ือท าปฏิทินถาวรและน ามาใชใ้นสังคมบา้นเมืองน้ี 
พระศาสนจกัรจะยอมรับแต่แบบท่ีให้สัปดาห์หน่ึงมีเจ็ดวนัรวมทั้งวนั
อาทิตยแ์ละไม่เอาวนัใดนอกสัปดาห์เขา้มาแทรก ทั้งน้ีเพ่ือให้มีสัปดาห์
ต่อเน่ืองกนัตามล าดบั  นอกจากจะมีเหตุผลส าคญัท่ีสุด ซ่ึงสันตะส านกั
จะวินิจฉยั 
 
ขอ้ความแต่ละขอ้ทั้งส้ินท่ีประกาศไวใ้นธรรมนูญฉบบัน้ีบรรดาปิตา
จารยไ์ดเ้ห็นชอบแลว้ทั้งนั้น อาศยัอ านาจของอคัรสาวก ซ่ึงเราไดม้อบ
จากพระคริสตเจา้ เราพร้อมกบับรรดาปิตาจารยท่ี์เคารพเหล่าน้ี ในพระ
จิตเจา้ จึงเห็นชอบก าหนดและตราไว ้และส่ิงใดท่ีสภาสังคายนาไดต้รา
ขึ้น เราก็สั่งให้ประกาศใชเ้พื่อเป็นเกียรติแด่พระเจา้ 
 
กรุงโรม -  ท่ีพระวิหารนกับุญเปโตร 
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วนัท่ี 4ธนัวาคม 1963 
เรา เปาโล สังฆราชแห่งพระศาสนจกัรคาทอลิก 

เชงิอรรถ 

[1] Secret of the ninth Sunday after Pentecost. 

[2] เทยีบ ฮบ 13:14 

[3] เทยีบ อฟ 2:21-22 

[4] เทยีบ อฟ 4:13 

[5] เทยีบ อสย 11:12 

[6]  เทยีบ ยน 11:52 

[7] เทยีบ ยน 10:16 

[8] เทยีบ อสย 61:1;  ลก 4:18 

[9] จดหมายของนักบุญอกิญาซิโอ ชาวอนัตโิอค ถงึชาวเอเฟซสั 7, 2 

[10] เทยีบ 1 ทธ 2:5 

[11] Sacramentarium Veronese (ed. Mohlberg), n. 1265; cf. also n. 1241, 1248. 

[12] บทน าขอบพระคุณ ส าหรบัเทศกาลปัสกา หนังสอืมสิซาจารตีโรมนั  

[13] Prayer before the second lesson for Holy Saturday, as it was in the Roman Missal before the 

restoration of Holy Week. 

[14] เทยีบ มก 16:15 

[15] เทยีบ กจ 26:18 

[16] เทยีบ รม 6:4; อฟ 2:6; คส 3:1; 2 ทธ 2:11 

[17] เทยีบ ยน 4:23 

[18] เทยีบ 1 คร 11:26 

[19] สงัคายนาแห่งเตรนท์, Session XIII, กฤษฎกีาเรื่องศลีมหาสนิท, c.5. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_en.html#_ftnref1
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_en.html#_ftnref2
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_en.html#_ftnref3
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_en.html#_ftnref4
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_en.html#_ftnref5
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_en.html#_ftnref6
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_en.html#_ftnref7
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_en.html#_ftnref8
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_en.html#_ftnref9
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_en.html#_ftnref10
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_en.html#_ftnref11
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_en.html#_ftnref12
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_en.html#_ftnref13
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_en.html#_ftnref14
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_en.html#_ftnref15
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_en.html#_ftnref16
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_en.html#_ftnref17
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_en.html#_ftnref18
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