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เปาโล พระสังฆราช
ผู้รับใช้ บรรดาผู้รับใช้ ของพระเจ้ า
พร้ อมกับบรรดาพระสั งฆราช ผู้ร่วมประชุมสภาสั งคายนาศักดิ์สิทธิ์
เพื่อใช้ เป็ นแนวปฏิบัติตลอดไป

สั งฆธรรมนูญว่าด้ วยพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์
(Sacrosanctum Concilium)
อารัมภบท
1. สภาสังคายนาศักดิ์ สิทธิ์ นี้ ต้ งั ใจจะทาให้ชีวิตคริ สตชนยิ่งวันยิ่งพัฒนาขึ้นในหมู่ผูม้ ีความเชื่ อ จะปรับปรุ ง
ธรรมเนี ยมปฏิบตั ิต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงได้ให้เข้ากับความจาเป็ นในสมัยของเรา ส่ งเสริ มทุกสิ่ งที่อาจช่วยให้
บรรดาผูม้ ีความเชื่อในพระคริ สตเจ้ามีเอกภาพ และเสริ มพลังทุกสิ่ งที่มีส่วนช่วยเชิญชวนมนุษย์ทุกคนให้เข้า
มาในครอบครัวพระศาสนจักร จึ งเห็ นว่ามีเหตุผลเป็ นพิเศษที่จะต้อ งเอาใจใส่ ปรับปรุ งแก้ไขและส่ งเสริ ม
พิธีกรรมให้เป็ นที่เข้าใจมากยิ่งขึ้น

พิธีกรรมในพระธรรมล้ำลึกของพระศำสนจักร
2. “งานไถ่กู้มนุษย์สาเร็ จลุล่วงไป” 1 อาศัยพิธีกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีกรรมจึ ง
เป็ นเครื่ องมือสาคัญที่ช่วยให้ผูม้ ีความเชื่อดาเนิ นชีวิตแสดงพระธรรมล้ าลึกของพระคริ สตเจ้าและธรรมชาติ
แท้จริ งของพระศาสนจักรแท้ให้ผูอ้ ื่นแลเห็น ลักษณะสาคัญยิ่งของพระศาสนจักรก็คือ มีท้ งั ลักษณะมนุษย์
และลักษณะ พระเจ้า ทั้งลักษณะแลเห็นได้และแลเห็นไม่ได้ ทั้งลักษณะทางานอย่างแข็งขัน และเพ่งพินิจ
บาเพ็ญภาวนา ลักษณะอยู่ในโลกแต่ยงั ก้าวเดินไปสู่ โลกหน้า พระศาสนจักรจึงมีลกั ษณะเหล่านี้ อย่างที่ว่า
ลักษณะมนุษย์มุ่งไปสู่ และขึ้นกับลักษณะพระเจ้า ลักษณะแลเห็ นได้มุ่งไปสู่ ลกั ษณะแลเห็นไม่ได้ ลักษณะ
ทางานมุ่งไปสู่ ลกั ษณะเพ่งพินิจบาเพ็ญภาวนา ลักษณะอยู่ในโลกปั จจุบันมุ่งไปสู่ นครอนาคตซึ่ งเรากาลัง
แสวงหาอยู่2 ดังนั้น ทุกวัน พิธีกรรมจึงเสริ มสร้างผูท้ ี่อยู่ภายในพระศาสนจักรให้เป็ นพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ใน
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องค์พ ระผู ้เป็ นเจ้า และให้ เป็ นที่ ป ระทับ ส าหรับ พระเจ้า ในพระจิ ต เจ้า 3 จนบรรลุ ถึ ง ความสมบู รณ์ ข อง
พระคริ สตเจ้า4 ในขณะเดียวกัน พิธีกรรมก็เสริ มพลังให้คริ สตชนเข้มแข็งเพื่อประกาศพระคริ สตเจ้า และ
ดังนี้ พิธีกรรมก็แสดงให้ผทู ้ ี่อยูภ่ ายนอกเห็นว่า พระศาสนจักรของเราเป็ นเครื่ องหมายที่ต้ งั ไว้ให้นานาชาติได้
แลเห็น5 ภายใต้เครื่ องหมายนี้บรรดาบุตรของพระเจ้าซึ่งกระจัดกระจายอยู่จะได้มารวมกัน6 จนกว่าจะมีแกะ
เพียงฝูงเดียวและผูเ้ ลี้ยงเพียงคนเดียว7

พิธีกรรมและจำรีตต่ ำงๆ
3. ดังนั้น สภาสังคายนาศักดิ์สิทธิ์ คิดที่จะส่งเสริ มและปรับปรุ งแก้ไขพิธีกรรม จึงเห็นว่าจาเป็ นต้องเตือนให้
ระลึกถึงหลักการและกาหนดกฎปฏิบตั ิดงั จะกล่าวต่อไป
ในบรรดาหลักการและกฎปฏิบตั ิเหล่านี้ บางข้อบังคับใช้ท้ งั ในจารี ตโรมันและจารี ตอื่นๆ อย่างไรก็ตาม กฎ
ปฏิบตั ิต่อไปนี้ตอ้ งเข้าใจว่าเกี่ยวข้องกับจารี ตโรมันเท่านั้น เว้นแต่ในกรณีที่ปรากฏชัดจากบริ บทว่าเกี่ยวข้อง
กับจารี ตอื่นๆ ด้วย

ศักดิ์ศรีของจำรีตที่พระศำสนจักรรับรอง
4. สุดท้ายนี้ สภาสังคายนาศักดิ์สิทธิ์นอบน้อมเชื่อฟังธรรมประเพณีอย่างซื่อสัตย์ ประกาศว่า พระศาสนจักร
มารดาศักดิ์สิทธิ์ ถือว่าจารี ตต่างๆ ที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อ งแล้ว มีสิทธิ และศักดิ์ศรี เท่าเทียมกันหมด
พระศาสนจักรต้องการจะรักษาและส่ งเสริ มทุ กวิถีทางให้จารี ตต่างๆ เหล่านั้นคงอยู่ต่อไป สภาสังคายนายัง
ปรารถนาว่าที่ใดจาเป็ นก็ให้พิจารณาทบทวนอย่างละเอียดรอบคอบโดยคานึ งถึงธรรมประเพณีที่ถูกต้อง เพื่อ
จะทาให้จารี ตเหล่านั้นมีพลังใหม่ เหมาะกับสภาพแวดล้อมและความต้องการในปัจจุบนั
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บทที่ 1
หลักการทั่วไปเพื่อปรับปรุงแก้ไขและส่ งเสริมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์
ตอน 1 . ธรรมชาติของพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์และความสาคัญในชีวิตของพระศาสนจักร
5. พระเจ้า “มีพระประสงค์ให้ทุกคนได้รับความรอดพ้นและรู้ ความจริ ง” (1 ทธ 2:4) และ “ ในอดี ต
พระเจ้าตรัสกับบรรพบุรุษของเราโดยทางประกาศก หลายวาระและหลายวิธี” (ฮบ1:1) เมื่อถึงเวลา
กาหนด พระองค์ทรงส่งพระบุตร คือพระวจนาตถ์ผทู ้ รงรับธรรมชาติมนุษย์และได้รับการเจิมจากพระ
จิตเจ้า ให้มาประกาศข่าวดีแก่คนยากจน ปลอบโยนคนที่มีใจชอกช้ า8 เป็ น “แพทย์รักษากายและใจ” 9
และเป็ นคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์10 ธรรมชาติมนุษย์ของพระบุตรซึ่ งร่ วมเป็ นหนึ่ งเดียวกับ
พระบุคคลของพระวจนาตถ์เป็ นเครื่ องมือนาความรอดพ้นมาให้เรา ดังนั้น ในพระคริ สตเจ้า “เราจึงได้
คืนดีกบั พระเจ้าอย่างสมบูรณ์ และได้รับความสามารถที่จะถวายคารวกิจแด่พระเจ้าอย่างเต็มเปี่ ยม”11
กิจการไถ่กูม้ นุษยชาติและการถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างสมบูรณ์น้ ี ได้เริ่ มต้นในพระราชกิจน่าพิศวง
ที่พระเจ้าทรงกระทาในหมู่ประชากรแห่ งพันธสัญญาเดิม และสาเร็ จไปโดยพระคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้า โดยเฉพาะอาศัยธรรมล้ าลึกปั สกา คือ การรับทรมาน การกลับคืนพระชนมชี พจากบรรดาผูต้ าย
และการเสด็จสู่สวรรค์อย่างรุ่ งโรจน์ โดยธรรมล้ าลึกนี้ “พระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อทาลายความตายของ
เรา และทรงกลับคืนพระชนมชีพเพื่อคืนชีวิตแก่เรา”12 เพราะพระศาสนจักรทั้งหมดซึ่ งเป็ นเครื่ องหมาย
และเครื่ องมือน่าพิศวงแห่งความรดพ้นเกิดจากด้านข้างพระวรกายของพระคริ สตเจ้าผูส้ ิ้นพระชนม์บน
ไม้กางเขน13

พิธีกรรมทำให้ งำนไถ่ก้โู ดยเฉพำะของพระศำสนจักรเป็ นปัจจุบัน
6. พระบิดาทรงส่ งพระคริ สตเจ้ามาฉันใด พระคริ สตเจ้าก็ทรงส่ งบรรดาอัครสาวกผูไ้ ด้รับพระจิตเจ้า
อย่างเต็มเปี่ ยมไปฉันนั้น ไม่เพียงเพื่อเขาทั้งหลายไปประกาศข่าวดีแก่มนุษย์ทุกคน14 ว่าพระบุตรของ
พระเจ้าได้สิ้นพระชนม์และกลับคืนพระชนมชี พเพื่อช่วยให้เราเป็ นอิสระพ้นจากอานาจของปี ศาจ 15
และจากความตาย น าเราเข้าสู่ พ ระอาณาจัก รของพระบิ ดาเท่ านั้น เขายังต้อ งท าให้ งานไถ่กู้ที่ เขา
ประกาศเป็ นจริ งโดยอาศัยการถวายบูชาและศีลศักดิ์สิทธิ์ซ่ ึงเป็ นหัวใจของชีวิตพิธีกรรมทั้งหมด ดังนั้น
อาศัยศีลล้างบาป มนุษย์ถูกสอดแทรกลงในพระธรรมล้ าลึกปัสกาของพระคริ สตเจ้า เขาตาย ถูกฝังและ
กลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์16 เขาได้รับจิตการเป็ นบุตรบุญธรรม ซึ่ งทาให้เขาร้องออกมาว่า “อับบา
พ่ อ จ๋ า” (รม8 : 15) และดังนี้ เขากลับ เป็ นผู ้น มัส การแท้ที่ พ ระบิ ด าเจ้า ทรงแสวงหา 17 ในท านอง
เดียวกัน ทุกครั้งที่เขารับประทานอาหารค่าขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เขาก็ประกาศการสิ้ นพระชนม์ของ
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พระองค์ จนกว่าจะเสด็จมา 18 ดังนั้นในวันเปนเตกอสเต เมื่อ พระศาสนจักรปรากฏแก่โลก “ผูท้ ี่รับ
ถ้อ ยคา” ของเปโตร “ได้รับศีลล้างบาป....เขาประชุ มกันอย่างสม่ าเสมอ ฟั งคาสอนของบรรดาอัคร
สาวก ร่ วมพิธีบิขนมปั งและอธิ ษฐานภาวนา เขาร่ วมกันสรรเสริ ญ พระเจ้าและได้รับความนิ ยมจาก
ประชาชนทุกคน” (กจ 2:41-42, 47) นับตั้งแต่น้ นั มา พระศาสนจักรไม่ได้ละเว้นที่จะมาชุมนุมกันเพื่อ
ประกอบพิธีเฉลิมฉลองธรรมล้ าลึกปัสกา โดยอ่าน “พระคัมภีร์ทุกข้อที่กล่าวถึงพระองค์” (ลก 24 :27)
ประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ ที่ทาให้ “การสิ้นพระชนม์ซ่ ึ งเป็ นชัยชนะและการฉลองชัยของพระองค์
กลับเป็ นปัจจุบนั ”19 ในเวลาเดียวกันก็เป็ นการขอบพระคุณ “พระเจ้าสาหรับของประทานที่อยูเ่ หนือคา
บรรยายทั้งปวง” (2 คร9:15) ในพระคริ สตเยซู “เพื่อ จะได้สรรเสริ ญพระสิ ริรุ่งโรจน์ของพระองค์ “
(อฟ 1 :12) เดชะอานุภาพของพระจิตเจ้า

พระคริสตเจ้ ำประทับอยู่ในพิธีกรรม
7. เพื่อทาให้งานยิ่งใหญ่น้ ี สาเร็ จ พระคริ สตเจ้าประทับอยู่เสมอในพระศาสนจักร โดยเฉพาะในการ
ประกอบพิธีกรรม พระองค์ประทับในพิธีบูชามิสซา ทั้งในตัวของผูป้ ระกอบพิธี เพราะ “เป็ นพระองค์
เอง ซึ่งแต่ก่อนนั้นทรงถวายพระองค์บนไม้กางเขน บัดนี้ ยังทรงถวายพระองค์อาศัยศาสนบริ การของ
พระสงฆ์” และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระองค์ประทับอยูภ่ ายใต้รูปปรากฏของศีลมหาสนิ ท พระองค์ยงั
ประทับอยู่ในศีลศักดิ์สิทธิ์ ต่างๆ ด้วยพระอานุ ภาพ จนกระทั่ง เมื่อ ผูใ้ ดประกอบพิธีศีลล้างบาป พระ
คริ สตเจ้าเองก็ทรงประกอบพิธีศีลล้างบาป21 พระองค์ประทับอยูใ่ นพระวาจา เพราะเป็ นพระองค์ที่ตรัส
เมื่ออ่านพระคัมภีร์ในพระศาสนจักร ในที่สุด พระองค์ยงั ประทับอยู่เมื่อพระศาสนจักรอธิษฐานภาวนา
และขับร้องเพลงสดุดี เพราะพระองค์ทรงสัญญาว่า “ที่ใดมีสองหรื อสามคนประชุมกันในนามของเรา
เราอยูท่ ี่นนั่ ในหมู่พวกเขา” (มธ18:20)
โดยแท้จริ งแล้ว พระคริ สตเจ้าทรงทาให้พระศาสนจักร เจ้าสาวสุ ดที่รักของพระองค์ มีส่วนร่ วมกับ
พระองค์เสมอในการประกอบพระราชกิจใหญ่ยิ่งนี้ ซึ่ งถวายพระสิ ริรุ่งโรจน์แด่พระเจ้าอย่างสมบูรณ์
และบันดาลความศักดิ์สิทธิ์แก่มนุษย์ พระศาสนจักรเรี ยกขานพระคริ สตเจ้าเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของ
ตน และอาศัยพระองค์ถวายคารวกิจแด่พระบิดานิรันดร
ดัง นั้น พิ ธีก รรมจึ งเรี ย กได้อ ย่างถู ก ต้อ งว่ าเป็ นการปฏิ บัติ ห น้ าที่ ส มณะของพระเยซู ค ริ ส ตเจ้า ใน
พิธีกรรม มนุษย์ได้รับความศักดิ์ สิทธิ์ อาศัยเครื่ องหมายที่ประสาทรับรู้แลเห็ นได้ และบังเกิ ดผลตาม
ความหมายเฉพาะของเครื่ องหมายแต่ละประการ ในพิธีกรรม พระกายทิพย์ของพระเยซู คริ สตเจ้า
กล่าวคือ พระองค์ผูท้ รงเป็ นศีรษะกับบรรดาคริ สตชนผูเ้ ป็ นประหนึ่ งส่ วนต่างๆ ของพระวรกาย เป็ นผู ้
ประกอบคารวกิจทางการร่ วมกันของพระวรกายทั้งหมด
ดังนั้น การประกอบพิธีกรรมทุกอย่าง ในฐานะที่เป็ นกิจการของพระคริ สตเจ้าผูท้ รงเป็ นสมณะ และ
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เป็ นกิจการของพระศาสนจักรซึ่งเป็ นพระวรกายของพระองค์ จึงเป็ นกิจการศักดิ์สิทธิ์อย่างเลอเลิศ ไม่
มีกิจการอื่นใดของพระศาสนจักรที่มีประสิ ทธิภาพเสมอเหมือนได้ ทั้งในความสาคัญและในคุณภาพ

พิธีกรรมบนแผ่ นดินและพิธีกรรมในสวรรค์
8. ในพิธีกรรมที่ประกอบบนแผ่นดินนี้ เรามีส่วนลิ้มรสล่วงหน้าพิธีกรรมในสวรรค์ซ่ ึ งประกอบอยูใ่ น
นครเยรู ซาเล็มศักดิ์สิทธิ์ ที่เรากาลังเดินทางมุ่งหน้าไปหา ในนครเยรู ซาเล็มนี้ พระคริ สตเจ้าประทับ ณ
เบื้องขวาของพระเจ้า ทรงเป็ นศาสนบริ กรในสถานศักดิ์สิทธิ์ ที่สุด และกระโจมแท้จริ ง22 เราขับร้อ ง
เพลงสรรเสริ ญพระสิ ริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า พร้อมกับพลโยธาในกองทัพสวรรค์ เมื่อระลึกถึงบรรดาผู ้
ศักดิ์สิทธิ์ที่เราหวังจะมีส่วนร่ วมความสุ ขพร้อมกับท่าน เรากาลังรอคอยพระเยซู คริ สต์ องค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าของเรา จนกว่าพระองค์ผทู ้ รงเป็ นชีวิตของเรา จะทรงสาแดงพระองค์ แล้วเราก็จะปรากฏพร้อมกับ
พระองค์ในพระสิ ริรุ่งโรจน์ดว้ ย23

พิธีกรรมไม่ ใช่ กิจกรรมทั้งหมดของพระศำสนจักร
9. กิ จ กรรมทั้งหมดของพระศาสนจัก รไม่ มี แ ต่ เพี ย งพิ ธี ก รรมเท่ า นั้น ก่ อ นที่ ม นุ ษ ย์จะเข้ามาร่ ว ม
พิธีกรรมได้ เขาจาเป็ นต้องได้รับเรี ยกให้มีความเชื่อและกลับใจก่อน “พวกเขาจะเรี ยกขานพระองค์ได้
อย่างไร ถ้าพวกเขาไม่เชื่อ ? จะเชื่อได้อย่างไรถ้าไม่เคยได้ยิน ? จะได้ยินได้อย่างไรถ้าไม่มีใครประกาศ
สอน? จะมีผปู ้ ระกาศสอนได้อย่างไรถ้าไม่มีใครส่งไป ?” (รม10:14 -15)
ดังนั้น พระศาสนจักร จึงประกาศข่าวดีเรื่ องความรอดพ้นแก่บรรดาผูย้ งั ไม่มีความเชื่อ เพื่อมนุ ษย์ทุก
คนจะได้รู้จกั พระเจ้าแท้เพียงพระองค์เดียวและผูท้ ี่พระองค์ทรงส่ งมาคือพระเยซูคริ สตเจ้า ดังนี้ เขาจะ
ได้กลับใจเปลี่ยนแปลงความประพฤติของตน 24 พระศาสนจักรยังต้องเทศน์สอนผูม้ ีความเชื่อแล้วให้
เชื่อและกลับใจต่อไปอีก ต้องเตรี ยมเขาให้พร้อมที่จะรับศีลศักดิ์สิทธิ์ สอนเขาให้ปฏิบตั ิตามคาสั่งทุก
ข้อที่พระคริ สตเจ้าประทานไว้25 เชิญชวนเขาให้ประกอบเมตตากิจ กิจศรัทธา และการแพร่ ธรรมทุก
อย่าง เพราะกิจกรรมเหล่านี้ ท้ งั หมดแสดงให้เห็ นชัดว่า แม้คริ สตชนผูม้ ีความเชื่อไม่เป็ นของโลกนี้
เขาต้องเป็ นแสงสว่างส่องโลก และถวายพระสิ ริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาต่อหน้ามวลมนุษย์

...แต่ เป็ นจุดยอดและบ่ อเกิดกิจกรรมเหล่ ำนั้น
10. ถึงกระนั้น พิธีกรรมก็เป็ นจุดยอดที่กิจกรรมของพระศาสนจักรมุ่งไปหา และในเวลาเดี ยวกันก็เป็ น
บ่อเกิดที่พลังทั้งหมดของพระศาสนจักรหลัง่ ไหลออกมา เพราะงานแพร่ ธรรมทุกชนิดมีจุดประสงค์ให้
ทุกคนที่มีความเชื่อ รับศีลล้างบาปเข้ามาเป็ นบุตรของพระเจ้าแล้ว จะได้มาชุมนุมกันในพระศาสนจักร
เพื่อสรรเสริ ญพระเจ้า มีส่วนร่ วมถวายบูชาและรับประทานอาหารมื้อค่าขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ในทานองเดียวกัน พิธีกรรมก็ส่งเสริ มให้ผูม้ ีความเชื่อ ซึ่ งได้รับการหล่อ เลี้ยงจากศีลศักดิ์ สิ ทธิ์ ปั สกา
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แล้วนั้นดาเนิ นชีวิต “เป็ นน้ าหนึ่ งใจเดียวกันในความเลื่อมใสศรัทธา”26 พิธีกรรมยังวอนขอให้คริ สต
ชน “ดาเนิ นชีวิตตามความเชื่อที่เขาได้รับมา”27 การรื้ อฟื้ นพันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ในพิธี
บูชาขอบพระคุณย่อมดึงดูดผูม้ ีความเชื่อให้มารับความรักที่เร่ งเร้าของพระคริ สตเจ้า และจุดไฟความ
รักในใจของเขา ดังนั้น พิธีกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพิธีบูชาขอบพระคุณ จึงเป็ นบ่อเกิดให้เราได้รับพระ
หรรษทาน และประสิ ทธิผลยิ่งใหญ่บนั ดาลความศักดิ์สิทธิ์แก่มนุษย์ เป็ นการถวายพระสิ ริรุ่งโรจน์แด่
พระเจ้าในองค์พระคริ สตเจ้า ซึ่งเป็ นจุดหมายที่กิจกรรมอื่นๆ ทั้งปวงของพระศาสนจักรมุ่งไปหา

ควำมจำเป็ นที่แต่ ละคนจะต้ องเตรียมตนให้ พร้ อม
11. ผูม้ ีความเชื่อจาเป็ นต้องเตรี ยมจิตใจอย่างเหมาะสมเมื่ อมาร่ วมพิธีกรรม เพื่อจะได้รับผลอย่างเต็ม
ประสิ ทธิ ภาพ จิ ตใจของเขาจะต้องสอดคล้อ งกับคาพูด เขาจะต้อ งร่ วมมือ กับ พระหรรษทานจาก
เบื้องบน เพื่อจะไม่รับพระหรรษทานนั้นโดยไม่เกิดผล28 ดังนั้น ผูอ้ ภิบาลจึงจาเป็ นต้องเอาใจใส่
ในการประกอบพิธีกรรม ไม่เพียงแต่ปฏิ บัติตามกฎเพื่อให้พิธีกรรมไม่เป็ นโมฆะหรื อถูกต้องเท่านั้น
แต่ยงั ต้องเอาใจใส่ ให้ผมู ้ ีความเชื่อมีส่วนร่ วมพิธีกรรมโดยมีความรู้ ร่ วมพิธีอย่างแข็งขัน เพื่อจะได้รับ
ผลจากพิธีกรรมนั้นด้วย

พิธีกรรมและกำรอธิษฐำนภำวนำส่ วนตัว
12. อย่างไรก็ตาม ชี วิตจิ ต ไม่จากัดอยู่เพี ยงในการร่ วมพิ ธีกรรมเท่ านั้น คริ ส ตชนได้รับเชิ ญ ให้
อธิษฐานภาวนาร่ วมกับพี่นอ้ งก็จริ ง แต่เขายังต้องเข้าไปในห้องของตนเพื่ออฐิษฐานภาวนาต่อพระบิดา
เป็ นการส่ วนตัวอีกด้วย29 ยิ่งกว่านั้น นักบุญเปาโลอัครสาวกยังสอนคริ สตชนว่าต้องอธิษฐานภาวนา
อย่างสม่าเสมอ30 ท่านอัครสาวกยังสอนเราอีกว่า เราต้องแบกพระทรมานของพระเยซูเจ้าไว้ในร่ างกาย
ของเราอยู่เสมอ เพื่อว่าชีวิตของพระเยซูเจ้าจะปรากฏในร่ างกายที่ตายได้ของเราด้วย 31 เพราะเหตุน้ ี ใน
พิธีบูชามิสซาเราจึงอธิ ษฐานภาวนาต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าให้ “ทรงรับเครื่ องบูชาฝ่ ายจิตเป็ นของถวาย
ทรงบันดาลให้ขา้ พเจ้าทั้งหลายเป็ นเครื่ องบูชานิรันดรสาหรับพระองค์ดว้ ย”32

พิธีกรรมและกิจศรัทธำต่ ำงๆ
13 .กิ จ ศรั ท ธาที่ ป ระชากรคริ ส ตชนนิ ยมปฏิ บัติ น้ ัน ควรได้รั บ การส่ ง เสริ ม อย่างมาก เพี ยงแต่ ต้อ ง
สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกาหนดของพระศาสนจักร เฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเป็ นกิจศรัทธาที่สันตะ
สานักกาหนดให้ทา
กิจศรัทธาต่างๆ ของพระศาสนจักรท้องถิ่นที่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของบรรดาพระสังฆราช ก็มีเกียรติ
และศักดิ์ศรี เฉพาะของตนด้วยเหมือนกัน ถ้าปฏิบัติตามประเพณี หรื อหนังสื อที่ได้รับอนุ มัติจากผูม้ ี
อานาจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
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ถึงกระนั้น ควรจัดกิจศรัทธาเหล่านี้ โดยคานึงถึงเทศกาลทางพิธีกรรม ให้สอดคล้องกับพิธีกรรม ได้รับ
อิทธิ พลจากพิธีกรรม และนาประชากรเข้าหาพิธีกรรม เพราะพิธีกรรมในตัวเองก็มีความสาคัญเหนื อ
กิจศรัทธาใดๆ อยูแ่ ล้ว

ตอน 2.

การส่ งเสริมให้ ศึกษาพิธีกรรมและมีส่วนร่ วมพิธีกรรมอย่ างแข็งขัน

14. พระศาสนจักรผูเ้ ป็ นมารดา ปรารถนาอย่างยิ่งที่บรรดาผูม้ ีความเชื่อจะได้รับการแนะนาให้มีส่วน
ร่ วมประกอบพิธีกรรมอย่างเต็มที่ โดยมีความรู้และอย่างแข็งขัน ธรรมชาติของพิธีกรรมเองก็เรี ยกร้อง
ให้ทาเช่นนี้ และประชากรคริ สตชนในฐานะที่เป็ น “ชาติที่ทรงเลือกสรรไว้ เป็ นสมณราชตระกูล เป็ น
ชนชาติศกั ดิ์สิทธิ์ เป็ นประชากรที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ พิเศษของพระเจ้า” (1 ปต 2:9 เทียบ 2:4-5) ก็มีสิทธิ
และหน้าที่อาศัยศีลล้างบาปที่จะทาเช่นนี้ การปรับปรุ งแก้ไขและส่ งเสริ มพิธีกรรมต้องมีจุดประสงค์
ก่อนอื่นหมด ที่จะให้ประชากรทั้งหมดร่ วมพิธีกรรมอย่างเต็มที่และอย่างแข็งขัน เพราะพิธีกรรมเป็ น
บ่อ เกิ ดแรกและจาเป็ นที่ผูม้ ีความเชื่ อ จะตักตวงชี วิตจิ ตแบบคริ สตชนอย่างแท้จริ ง ดังนั้น บรรดาผู ้
อภิบาลจึงต้องพยายามสุ ดความสามารถในงานอภิบาลทั้งหมด ที่จะให้ผูม้ ีความเชื่อ ได้รับการอบรม
อย่างเหมาะสม
กระนั้นก็ดี จุดประสงค์น้ ีจะบรรลุถึงไม่ได้ถา้ บรรดาผูอ้ ภิบาลเองไม่เป็ นคนแรกที่มุ่งมัน่ จะซึมซับจิตตา
รมณ์และพลังของพิธีกรรม และกลับเป็ นครู สอนผูอ้ ื่นในเรื่ องนี้ จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะให้ความสาคัญ
อัน ดับแรกแก่การอบรมเรื่ อ งพิธีกรรมสาหรับบรรดาบรรพชิ ต ดังนั้น สภาสังคายนาจึ งกาหนดข้อ
ปฏิบตั ิไว้ดงั ต่อไปนี้

อำจำรย์สอนพิธีกรรม
15. ผูไ้ ด้รับมอบหมายให้สอนพิธีกรรมในสามเณราลัย สานักศึกษาของนักบวช และคณะเทววิทยา
ของมหาวิทยาลัย ต้อ งได้รับการอบรมเป็ นพิเศษในวิชานี้ เพื่อ จะได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างดี ใน
สถาบันที่ได้รับมอบหมายให้สอน

กำรสอนพิธีกรรม
16. วิชาพิธีกรรมในสามเณราลัยและในสานักศึกษาของนักบวชต้องถือว่าเป็ นวิชาหนึ่ งในกลุ่มวิชาที่
จาเป็ นและมีความสาคัญเป็ นอันดับแรก ส่วนในคณะเทววิทยาของมหาวิทยาลัย ต้องถือว่าเป็ นวิชาเอก
วิชาหนึ่ง ที่จะต้องสอนทั้งในด้านเทววิทยาและประวัติศาสตร์ ทั้งด้านชีวิตจิต ด้านการอภิบาลและด้าน
กฎหมาย ยิ่งกว่านั้น อาจารย์ที่สอนวิชาอื่นๆ โดยเฉพาะเทววิทยาด้านพระสัจธรรม พระคัมภีร์ เทว
วิ ท ยาด้า นชี วิ ต จิ ต และการอภิ บ าล ต้อ งพยายามอธิ บ ายพระธรรมล้ าลึ ก ของพระคริ ส ตเจ้า และ
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ประวัติศาสตร์แห่ งความรอดพ้นตามทัศนะเฉพาะของแต่ละวิชา ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิชาที่
ตนสอนกับพิธีกรรม และดังนี้เอกภาพของการอบรมพระสงฆ์จะปรากฏแจ้งชัด

กำรอบรมบรรพชิตด้ ำนพิธีกรรม
17. ในสามเณราลัยและบ้านนักบวช บรรดาบรรพชิตจะต้องได้รับการอบรมด้านพิธีกรรมในชีวิตจิต
ดังนั้น เขาจะต้องได้รับความรู้อย่างเหมาะสมให้เข้าใจจารี ตพิธีเป็ นอย่างดี และร่ วมพิธีกรรมอย่างสุ ด
จิตใจ เขาจะต้อ งประกอบพิธีเฉลิมฉลองธรรมล้ าลึกศักดิ์ สิท ธิ์ และปฏิบัติกิจศรัทธาอื่นๆ ที่ซึมซับ
จิตตารมณ์ของพิธีกรรม ยิ่งกว่านั้น เขาต้องเรี ยนรู้ที่จะปฏิบตั ิตามกฎพิธีกรรม เพื่อชีวิตในสามเณราลัย
และสถาบันนักบวชจะได้ซึมซับจิตตารมณ์พิธีกรรมอย่างลึกซึ้ง

ควำมช่ วยเหลือสำหรับพระสงฆ์
18. บรรดาพระสงฆ์ท้ งั ที่สังกัดสังฆมณฑลและในสถาบันนักบวช ซึ่ งทางานในสวนองุ่นของพระเจ้า
แล้ว ต้อ งได้รั บ ความช่ ว ยเหลื อด้ว ยวิ ธีก ารเหมาะสมทุ กอย่างเพื่ อ จะได้เข้าใจความหมายของพิ ธี
ศักดิ์สิทธิ์ ที่เขาประกอบให้สมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้น เพื่อจะได้ดาเนิ นชีวิตตามพิธีกรรมและถ่ายทอดชีวิตนี้ แก่
บรรดาผูม้ ีความเชื่อที่เขาได้รับมอบหมายให้ดูแล

กำรอบรมด้ ำนพิธีกรรมแก่บรรดำผู้มีควำมเชื่อ
19. บรรดาผูอ้ ภิบาลต้องมีความกระตือรื อร้นและพากเพียรที่จะให้การอบรมด้านพิธีกรรมแก่ผมู ้ ีความ
เชื่อ เพื่อเขาจะร่ วมพิธีกรรมได้อย่างแข็งขันทั้งในด้านจิตใจและภายนอก โดยคานึ งถึงอายุ สภาพความ
เป็ นอยู่ วิถีชีวิต และระดับความรู้ทางศาสนาของผูไ้ ด้รับการอบรม ถ้าบรรดาผูอ้ ภิบาลทาเช่นนี้ได้ เขาก็
จะปฏิบัติหน้าที่สาคัญยิ่งประการหนึ่ งให้สาเร็ จในฐานะเป็ นผูแ้ จกจ่ายธรรมล้ าลึกของพระเจ้าอย่าง
ซื่อสัตย์ ในเรื่ องนี้เขาจะต้องนาประชากรที่เขาอภิบาลดูแล ไม่ใช่ดว้ ยคาพูดเท่านั้น แต่โดยแบบอย่างที่
ดีดว้ ย

พิธีกรรมและโสตทัศนูปกรณ์
20. การถ่ายทอดพิธีศกั ดิ์สิทธิ์ ทางวิทยุและโทรทัศน์ โดยเฉพาะพิธีมิสซา ต้องทาด้วยความรอบคอบ
และมีเกียรติ โดยมีผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่ งได้รับการแต่ งตั้งจากพระสังฆราชให้ทาหน้าที่น้ ี คอยแนะนาและ
ควบคุม

ตอน 3. การปรับปรุงแก้ไขพิธีกรรม
21. เพื่อประชากรคริ สตชนจะได้รับพระหรรษทานอย่างอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นจากพิธีกรรม พระศาสน
จัก ร มารดาศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ มี ค วามประสงค์ที่ จ ะปรั บ ปรุ งแก้ไ ขพิ ธี ก รรมทั่วไปอย่า งจริ ง จัง พิ ธี ก รรม
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ประกอบด้วยส่วนที่พระเจ้าทรงกาหนดจึงเปลี่ยนแปลงไม่ได้ และประกอบด้วยส่ วนที่เปลี่ยนแปลงได้
ส่ ว นนี้ เมื่ อ เวลาล่ ว งไปอาจหรื อ ต้อ งเปลี่ ยนแปลง ถ้า บังเอิ ญ มี อ งค์ ป ระกอบที่ ไ ม่ ส อดคล้อ งกับ
ธรรมชาติของพิธีกรรมหรื อไม่เหมาะสมอีกต่อไป สอดแทรกเข้ามา
ในการปรั บ ปรุ งแก้ไ ขนี้ จ าเป็ นต้อ งจัด ตัว บทและจารี ต พิ ธีใ หม่ เพื่ อ ให้ แสดงความหมายของสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ ให้ปรากฏชัดยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชากรคริ สตชนเข้าใจความหมายได้ง่ายและสมบูรณ์เท่าที่จะ
เป็ นได้ เขาจะได้ร่วมพิธีอย่างแข็งขันเต็มเปี่ ยมร่ วมกัน
ดังนั้น สภาสังคายนา จึงกาหนดกฎเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้

( ก ) กฎเกณฑ์ ทั่วไป
กำรจัดกำรเรื่องพิธีกรรมเป็ นสิทธิของผู้ปกครองพระศำสนจักร
22. 1 ) การออกกฎข้อ บังคับ เกี่ ยวกับ พิธีก รรมเป็ นอ านาจของพระศาสนจักรเท่ านั้น กล่ าวคือ เป็ น
อานาจของสันตะสานัก และเป็ นอานาจของพระสังฆราชตามที่กฎหมายกาหนด
2 ) โดยอานาจตามกฎหมาย การออกข้อบังคับสาหรับพิธีกรรมในบางเรื่ องที่เจาะจง ยังขึ้นอยู่กับ
สภาพระสังฆราชที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามเขตต่างๆ โดยชอบด้วยกฎหมาย
3 ) ดังนั้น บุคคลอื่น แม้พระสงฆ์ จะเพิ่ม ตัดออก หรื อ เปลี่ยนแปลงสิ่ งใดในพิธีกรรมตามอาเภอใจ
ตนเองไม่ได้เลย

ธรรมประเพณีที่ดีงำมและควำมก้ำวหน้ ำอันชอบธรรม
23. เพื่อ รักษาธรรมประเพณี ที่ดีงามไว้ และเพื่อเปิ ดทางสาหรับความก้าวหน้าอันชอบธรรม จะต้อ ง
ตรวจสอบแต่ละส่ วนของพิธีกรรมที่จะต้องแก้ไขนั้นอย่างละเอียดถี่ถว้ นก่อนเสมอ ในด้านเทววิทยา
ประวัติ ศาสตร์ และการอภิบ าล นอกจากนั้นจะต้อ งค านึ งถึงทั้งกฎทั่วไปเกี่ ยวกับโครงสร้ างและ
เจตนารมณ์ของพิธีกรรม รวมทั้งประสบการณ์ที่ได้มาจากการฟื้ นฟูพิธีกรรมที่เพิ่งทาไปแล้ว และจาก
อนุญาตพิเศษที่สันตะสานักออกให้แก่หลายๆ พื้นที่ ในที่สุด อย่าให้มีการริ เริ่ มใดๆ นอกจากว่าการ
ริ เริ่ ม เหล่านี้ จ ะเป็ นประโยชน์ แท้จริ งแน่ น อนแก่พ ระศาสนจัก ร ในกรณี เช่ น นี้ จะต้อ งเอาใจใส่ ให้
รู ปแบบใหม่ๆ นี้พฒั นาขึ้นมาอย่างกลมกลืนจากรู ปแบบที่มีอยูแ่ ล้ว
ยังต้อ งเอาใจใส่ ห ลีกเลี่ยงเท่ าที่ จะท าได้ มิ ให้ จารี ตต่าง ๆ ที่ใช้ในเขต ใกล้เคียงนั้นแตกต่างกัน มาก
เกินไป
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พระคัมภีร์และพิธีกรรม
24. พระคัมภีร์มีความสาคัญอย่างยิ่งในการประกอบพิธีกรรม เพราะพระคัมภีร์เป็ นที่มาของบทอ่านที่
อ่านและอธิ บายในบทเทศน์ และของเพลงสดุดีที่ใช้ขบั ร้อง. คาอธิ ษฐานภาวนา บทวอนขอ และบท
เพลงสรรเสริ ญในพิธีกรรม ล้วนได้รับแรงบันดาลใจและเจตนารมณ์จากพระคัมภีร์ท้ งั สิ้ น กิจกรรม
และสัญลักษณ์ ต่างๆ ในพิธีกรรมก็ได้รับความหมายมาจากพระคัมภีร์ด้วย ดังนั้น เพื่อ ส่ งเสริ มการ
ปรับปรุ งแก้ไข ความก้าวหน้า และการดัดแปลงพิธีกรรม จาเป็ นต้องส่ งเสริ มให้มีความรักซาบซึ้ งและ
แข็งขันต่อพระคัมภีร์ ซึ่ งธรรมประเพณี น่าเคารพของจารี ตทั้งตะวันออกและตะวันตกเป็ นพยานยืนยัน
อยูแ่ ล้ว

กำรตรวจชำระหนังสือพิธีกรรม
25. หนังสื อ พิธีกรรมจะต้องได้รับ การตรวจชาระโดยเร็ วที่ สุด โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ หลังจากปรึ กษากับ
บรรดาพระสังฆราชท้องถิ่นต่างๆ ทัว่ โลกแล้ว

( ข ) กฎเกณฑ์ จากลักษณะของพิธีกรรมที่เป็ นกิจการมีลาดับขั้นและเป็ นกิจการของทุกคน
ที่ร่วมพิธี
26. พิธีกรรมไม่ใช่กิจการของแต่ละคนเป็ นส่ วนตัว แต่เป็ นการเฉลิมฉลองของพระศาสนจักร ซึ่ งเป็ น
“เครื่ องหมายแสดงเอกภาพ” กล่าวคือ ประชากรศักดิ์สิทธิ์ ที่รวมกันเป็ นหนึ่งเดียว และอยูใ่ ต้ปกครอง
ของบรรดาพระสังฆราช33
ดังนั้น พิธีกรรมจึงเป็ นกิจกรรมของพระศาสนจักรทั้งหมดที่รวมกันเป็ นพระกายทิพย์ แสดงให้เห็ น
และก่อให้เกิดพระกายนี้ แต่สมาชิกแต่ละคนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้โดยวิธีการ สถานภาพ หน้าที่ และ
การมีส่วนร่ วมอย่างแข็งขันในรู ปแบบต่างๆ

ควรประกอบพิธีกรรมร่ วมกันดีกว่ ำประกอบส่ วนตัว
27. ทุกครั้งที่พิธีต่างๆ ตามลักษณะเฉพาะของแต่ละพิธี เรี ยกร้องให้มีการเฉลิมฉลองส่ วนรวม โดยที่
สัตบุรุษทุกคนมีส่วนร่ วมอย่างแข็งขัน จึงต้องย้าเท่าที่ทาได้ว่า การฉลองแบบนี้ ดีกว่าการเฉลิมฉลอง
เป็ นเอกเทศซึ่งเป็ นกิจกรรมส่วนตัว
ควรปฏิบตั ิเช่นนี้โดยเฉพาะเมื่อประกอบพิธีมิสซา แม้ว่าทุกมิสซาในตัวเองมีลกั ษณะเป็ นส่วนรวมของ
สังคมอยูแ่ ล้วก็ตาม และควรปฏิบตั ิเช่นนี้เมื่อโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ดว้ ย
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กำรประกอบพิธีกรรมอย่ำงมีศักดิ์ศรี
28. ในพิธีกรรม แต่ละคน ทั้งศาสนบริ กรและสัตบุรุษผูม้ ีหน้าที่ ต้องทาเฉพาะหน้าที่น้ นั ทั้งหมดซึ่งเป็ น
ของตน ตามลักษณะของพิธีและตามกฎของพิธีกรรม

กำรอบรมให้ มีจิตตำรมณ์ พิธีกรรม
29. ผูช้ ่ วยพิธี ผูอ้ ่าน ผูอ้ ธิ บายพิธี และคณะนักขับร้อง ต่างมีส่วนในพิธีกรรมอย่างแท้จริ ง ดังนั้น เขา
ควรทาหน้าที่ของตนด้วยความเลื่อมใสศรัทธาอย่างจริ งใจและด้วยความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย สม
กับศาสนบริ การยิ่งใหญ่เช่นนี้ และสมกับที่ประชากรของพระเจ้ามีสิทธิที่จะเรี ยกร้องให้เขาปฎิบตั ิ
ดังนั้น บุคคลเหล่านี้ ตอ้ งได้รับการอบรมให้มีจิตตารมณ์ของพิธีกรรมตามส่วนที่เหมาะกับตน และเขา
ต้องได้รับการอบรมให้ทาหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องตามกฎและมีระเบียบ

กำรมีส่วนร่ วมพิธีกรรมอย่ำงแข็งขัน
30. เพื่อส่ งเสริ มการมีร่วมพิธีกรรมอย่างแข็งขัน ควรเอาใจใส่ให้สัตบุรุษมีส่วนในการร้องรับ การตอบ
การขับร้องเพลงสดุดี บท สร้อย บทเพลงสรรเสริ ญต่างๆ รวมทั้งกิจการ อากัปกิริยาและอิริยาบถของ
ร่ างกาย ให้ทุกคนเงียบสงบด้วยความเคารพในเวลาที่เหมาะสมด้วย
31. ในการตรวจชาระหนังสื อพิธีกรรม ให้เอาใจใส่ กวดขันให้มีกฎจารี ตกาหนดบทบาทของสัตบุรุษ
ไว้ดว้ ย

พิธีกรรมและสถำนะทำงสังคม
32. ในพิธีกรรมต้องไม่มีการให้เกียรติแก่บุคคลใดเป็ นพิเศษตามสถานภาพส่ วนตัวหรื อในสังคม ทั้ง
ในการประกอบพิธีและในการตกแต่งอย่างสง่างามภายนอก เว้นแต่ในกรณี ความแตกต่างตามบทบาท
หน้าที่ ในพิ ธีก รรมและจากขั้น ต่ างๆ ของศี ล บวช รวมทั้งเกี ยรติ ที่ ก ฎพิ ธี ก รรมกาหนดไว้ส าหรั บ
เจ้าหน้าที่บา้ นเมือง

( ค ) กฎเกณฑ์ ที่ต้งั ขึน้ ตามลักษณะของพิธีกรรมในด้ านการอบรมและการอภิบาล
33. แม้พิธีกรรมเป็ นการนมัสการพระเดชานุภาพของพระเจ้าโดยเฉพาะ แต่ก็ยงั มีคุณค่ายิ่งใหญ่ในการ
อบรมประชากรผูม้ ีความเชื่ออีกด้วย34 ในพิธีกรรม พระเจ้าตรัสกับประชากรของพระองค์ พระคริ สต
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เจ้ายังทรงประกาศข่าวดี ประชากรก็ยงั ตอบพระเจ้าด้วยการขับร้องและอธิษฐานภาวนา
ยิ่งกว่านั้น คาอธิษฐานภาวนาที่พระสงฆ์ผูเ้ ป็ นประธานของผูช้ ุมนุมในฐานะที่เป็ นองค์พระคริ สตเจ้า
ทูลถวายแด่พระเจ้านั้น กล่าวในนามของประชากรศักดิ์สิทธิ์ท้งั หมด และในนามของผูท้ ี่ร่วมชุมนุมทุก
คน ในที่สุด เครื่ องหมายที่แลเห็ นได้ซ่ ึ งพิธีกรรมใช้เพื่อหมายถึงสิ่ งที่แลเห็ นไม่ไ ด้ของพระเจ้านั้น ก็
เป็ นเครื่ องหมายที่พระคริ สตเจ้าทรงเลือกหรื อพระศาสนจักรเลือก ดังนั้น มิใช่เฉพาะเมื่อเราอ่าน “สิ่ งที่
เขียนไว้สาหรับสั่งสอนเรา” (รม 15:4) เท่ านั้น แต่เมื่อ พระศาสนจักรอธิ ษฐานภาวนา ขับ ร้อ ง หรื อ
ประกอบกิจกรรม ความเชื่อของบรรดาผูท้ ี่มาร่ วมพิธีก็ได้รับการหล่อเลี้ยง จิตใจของเขาถูกยกขึ้นไปหา
พระเจ้าเพื่อถวายคารวกิจฝ่ ายจิต และได้รับพระหรรษทานของพระองค์อย่างอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ดังนั้น เมื่อจะปรับปรุ งแก้ไขพิธีกรรม ให้ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ทวั่ ไปดังต่อไปนี้

จำรีตพิธีต้องสง่ ำงำมและเรียบง่ ำย
34. จารี ตพิธีตอ้ งมีลกั ษณะสง่างามและเรี ยบง่าย น่าเลื่อมใสและกระทัดรัด ชัดเจนและไม่ซ้ าซากโดย
ไร้ ประโยชน์ จารี ตพิ ธีจะต้อ งปรับให้เหมาะกับความเข้าใจของสัตบุรุษ และโดยทั่วไปไม่ต้อ งการ
คาอธิบายมากนัก

พระคัมภีร์ กำรเทศน์ อธิบำยพระคัมภีร์และกำรสอนเรื่ องพิธีกรรม
35. เพื่อให้ขอ้ ความและจารี ตพิธีปรากฏชัดว่ามีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด
1) ในการประกอบพิธีกรรมจะต้องรื้ อฟื้ นให้มีการอ่านพระคัมภีร์มากขึ้น มีความหลากหลายและ
สอดคล้องกับโอกาสมากยิ่งขึ้น
2) เนื่ อ งด้วยการเทศน์ เป็ นส่ วนหนึ่ งของพิธีก รรม คาอธิ บายพิธีกรรมจึ งต้อ งก าหนดว่าเวลาใด
เหมาะที่สุดสาหรับการเทศน์ เท่าที่พิธีกรรมจะอานวย การเทศน์เป็ นศาสนบริ การที่จะต้องปฏิบตั ิอย่าง
ถูก ต้อ งและซื่ อ สั ตย์ที่ สุ ด นอกจากนั้น เนื้ อ หาค าเทศน์ ส่ว นใหญ่ จะต้อ งเอามาจากพระคัม ภีร์ และ
พิธีกรรม เป็ นการประกาศพระราชกิจน่าพิศวงของพระเจ้าในประวัติศาสตร์แห่ งความรอดพ้น คือพระ
ธรรมล้ าลึกของพระคริ สตเจ้า ซึ่ งยังเป็ นปั จจุบนั และทางานในตัวเราอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
ประกอบพิธีกรรม
3) ควรใช้วิธีการต่างๆ ให้การอบรมสัตบุรุษเกี่ยวกับพิธีกรรมโดยเฉพาะ และถ้าจาเป็ น พระสงฆ์
หรื อศาสนบริ กรที่มีความรู้อาจให้คาอธิบายสั้น ๆ ในเวลาที่เหมาะสมระหว่างการประกอบพิธีก็ได้ แต่
จะต้องใช้ถอ้ ยคาที่กาหนดไว้แล้วหรื อที่คล้ายกัน
4) ควรสนับสนุนให้มีวจนพิธีกรรม ในพิธีเตรี ยมฉลองวันสมโภช ในวันธรรมดาบางวันของเทศกาล
เตรี ยมรับเสด็จพระคริ สตเจ้าและมหาพรต ในวันอาทิตย์และวันฉลองต่างๆ ควรใช้พิธีน้ ี โดยเฉพาะใน
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สถานที่ ที่ ไ ม่ มี พ ระสงฆ์ ในกรณี เช่ น นี้ ให้ สั งฆานุ ก รหรื อ ผู ้ไ ด้รับ อ านาจจากพระสั ง ฆราช เป็ น
ประธานวจนพิธีกรรม

ภำษำละตินและภำษำท้ องถิ่นในพิธีกรรม
36. 1) ให้รักษาการใช้ภาษาละตินไว้ในจารี ตละติน เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับสิ ทธิพิเศษเป็ นอย่างอื่น
2) ถึงกระนั้น ทั้งในมิสซา ในการประกอบศีลศักดิ์สิทธิ์ และในส่ วนอื่นของพิธีกรรม หลายครั้ง
การใช้ภาษาท้อ งถิ่นอาจมีประโยชน์มากแก่ประชาชน ดังนั้น จึงอนุญาตให้ใช้ภาษาท้อ งถิ่นได้อ ย่าง
กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในบทอ่านและคาตักเตือน ในบทภาวนาและบทขับร้องบางบท ทั้งนี้ โดย
ปฏิบตั ิตามกฎซึ่งจะบัญญัติเกี่ยวกับเรื่ องนี้ในบทต่อไป เป็ นเรื่ อง ๆ
3) ในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เหล่า นี้ เป็ นหน้าที่ของผูม้ ีอ านาจปกครองพระศาสนจักรท้อ งถิ่น
ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 22 # 2 ที่จะกาหนดว่าจะใช้ภาษาท้องถิ่นหรื อไม่ และจะใช้มากน้อยเพียงไร โดย
ปรึ กษาพระสังฆราชของสังฆมณฑลใกล้เคียงที่ใช้ภาษาเดี ยวกันถ้าจาเป็ น ข้อ ตกลงดังกล่าวจะต้อ ง
ได้รับความเห็นชอบ หรื อการรับรองจากสันตะสานักเสี ยก่อน
4) คาแปลตัวบทภาษาละตินเป็ นภาษาท้อ งถิ่นสาหรับใช้ในพิธีกรรม ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ผูม้ ีอานาจปกครองพระศาสนจักรท้องถิน่ ตามที่กล่าวไว้แล้วข้างบนนี้

(ง) กฎเกณฑ์ สาหรับปรับปรุงพิธีกรรมให้ เข้ ากับวัฒนธรรมและประเพณีของชนชาติต่าง ๆ
37. ในเรื่ อ งที่ ไ ม่ เกี่ ย วกับ ความเชื่ อ หรื อ คุ ณ ประโยชน์ ส่ ว นรวมของทั้ง ชุ ม ชน พระศาสนจัก รไม่
ปรารถนาที่ จะวางข้อ บังคับให้ ป ฎิ บัติ แบบเดี ยวกัน อย่างเคร่ งครัด แม้ในเรื่ อ งพิ ธีกรรม ยิ่งกว่านั้น
พระศาสนจักรยังเคารพและส่งเสริ มคุณลักษณะและพรสวรรค์เฉพาะของเชื้อชาติและประชากรต่างๆ
สิ่ งใดในขนบธรรมเนี ยมของชนชาติเหล่านี้ที่ไม่ยึดติดกับการถือนอกรี ตหรื อความหลงผิดอย่างแยกไม่
ออก พระศาสนจักรก็ยินดี ให้คุณ ค่า และถ้าทาได้ ยังช่วยบารุ งรักษาไว้เป็ นอย่างดี ด้วย ยิ่งกว่านั้น
บางครั้งพระศาสนจักรยังรับเข้ามาใช้ในพิธีกรรม ถ้าขนบ ธรรมเนี ยมนั้นประสานกลมกลืนกับจิตตา
รมณ์แท้จริ งของพิธีกรรม
38. เมื่อมีการตรวจชาระหนังสื อพิธีกรรม อนุญาตให้มีความหลากหลายอันชอบธรรมในการปรับปรุ ง
ให้เหมาะกับ ชุม ชน ท้อ งถิ่นและประชากรต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดิ นแดนมิสซัง โดยยังรักษา
เอกภาพแท้จริ งของจารี ตโรมันไว้ ควรคานึงถึงหลักการนี้ในการจัดวางโครงสร้างของจารี ตพิธีและใน
การกาหนดคาแนะนาการประกอบพิธีดว้ ย
39. ภายในขอบเขตที่ มีกาหนดไว้ในหนังสื อ พิธีกรรมฉบับ มาตรฐาน ให้ เป็ นหน้าที่ของผูม้ ีอานาจ
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ปกครองพระศาสนจัก รท้อ งถิ่ น ตามที่ ก ล่ าวถึ ง ในข้อ 22 # 2 ที่ จ ะก าหนดขอบเขตการปรั บ ปรุ ง
โดยเฉพาะการประกอบศีล ศักดิ์ สิ ทธิ์ สิ่ งคล้ายศีล การแห่ ภาษาที่ ใช้ในพิธีกรรม ดนตรี และศิล ปะ
ศักดิ์สิทธิ์ ทั้งนี้ โดยปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์พ้นื ฐานที่กาหนดไว้ในธรรมนูญนี้

กำรปรับปรุงพิธีกรรมอย่ำงค่อยเป็ นค่อยไป
40. เนื่ องจากในบางสถานที่และบางสถานการณ์ จาเป็ นเร่ งด่วนกว่าปกติที่จะต้ องปรับปรุ งพิธีกรรม
อย่างกว้างขวาง ซึ่งทาให้เกิดความยุง่ ยากมากขึ้น จึงขอให้ปฎิบตั ิดงั นี้
1) ผูม้ ีอานาจปกครองพระศาสนจักรท้องถิ่นที่ตามที่กล่าวไว้ ข้อ 22 # 2 จะต้องพิจารณาอย่างเอาใจ
ใส่และรอบคอบ ดูว่ามีสิ่งใดในประเพณี และวัฒนธรรมของชนแต่ละชาติ ที่จะนามาใช้ในคารวกิจต่อ
พระเจ้าได้บา้ ง การปรับปรุ งใด ๆ ที่เห็นว่ามีประโยชน์หรื อจาเป็ น จะต้องเสนอให้สันตะสานักอนุมตั ิ
เห็นชอบก่อน จึงจะใช้ได้
2) เพื่ อ ให้ ก ารปรั บ ปรุ ง นี้ ด าเนิ น ไปด้ว ยความรอบคอบเท่ า ที่ ค วร สั น ตะส านั ก จึ ง ให้ อ านาจแก่
ผูป้ กครองพระศาสนจักรท้องถิ่น ที่จะอนุญาตและควบคุมการทดลองเบื้องต้นถ้าจาเป็ น ในบางกลุ่มที่
มีความพร้อม ภายในระยะเวลาที่กาหนดก็ได้
3) เนื่ องจากว่า การปรับปรุ งกฎพิธีกรรมมักประสบความยุ่งยากพิเศษหลายประการ โดยเฉพาะใน
ดินแดนมิสซัง ดังนั้น จึงต้องมีการปรึ กษาบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่ องนี้เพื่อกาหนดกฎเกณฑ์เรื่ อง
พิธีกรรม

ตอน 4 .

การส่ งเสริมให้ พิธีกรรมมีบทบาทยิ่งขึน้ ในสั งฆมณฑลและในเขตวัด

41. ต้องถือว่าพระสังฆราชเป็ นมหาสมณะปกครองประชากรของตน จึงกล่าวได้ว่าชีวิตของผูม้ ีความ
เชื่อในพระคริ สตเจ้าสื บเนื่องมาจากพระสังฆราชและขึ้นอยูก่ บั ท่าน
ดังนั้น ทุกคนต้องให้ความเคารพอย่างสู งต่อ กิจกรรมต่างๆ เกี่ ยวกับพิธีกรรมของสังฆมณฑล ซึ่ งมี
พระสังฆราชเป็ นศูนย์กลาง เฉพาะอย่างยิ่งในอาสนวิหาร ทุกคนต้องตระหนักว่าพระศาสนจักรแสดง
ตนเด่นชัด เมื่อประชากรศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหมดของพระเจ้ามาร่ วมพิธีกรรมอย่างเต็มที่และแข็งขันในการ
ประกอบพิธีกรรมต่างๆ โดยเฉพาะในพิธีบูชาขอบพระคุณหนึ่ งเดียว ในการภาวนาอธิ ษฐานหนึ่งเดียว
ณ พระแท่นบูชาหนึ่งเดียว ที่พระสังฆราชเป็ นประธาน โดยมีคณะสงฆ์และผูช้ ่วยอื่นๆ ร่ วมพิธีดว้ ย35

บทบำทของพิธีกรรมในเขตวัด
42. เนื่องด้วยพระสังฆราชไม่อาจเป็ นประธานในพิธีกรรมด้วยตนเองสาหรับประชากรทั้งหมด ทุก
เวลาและทุกแห่งในสังฆมณฑลได้ พระสังฆราชจึงต้องจัดตั้งชุมชนของผูม้ ีความเชื่อขึ้นหลายกลุ่ม
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กลุ่มที่สาคัญที่สุดก็คือชุมชนวัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามท้องที่ต่าง ๆ และอยูใ่ ต้ปกครองของผูอ้ ภิบาลซึ่งทา
หน้าที่แทนพระสังฆราช กล่าวได้ว่าเขตวัดเหล่านี้เป็ นผูแ้ ทนและแสดงถึงพระศาสนจักรที่แลเห็นได้
ซึ่งตั้งอยูท่ วั่ โลก
ดังนั้น จาเป็ นต้องส่ งเสริ มให้พิธีกรรมมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในเขตวัดรวมทั้งส่ งเสริ มให้ความสัมพันธ์
กับพระสังฆราชเพิ่มขึ้นทั้งในความคิดและการปฏิบตั ิของสัตบุรุษและคณะสงฆ์ และยังต้องพยายาม
ส่ งเสริ มให้สัตบุรุษในเขตวัดนั้นมีความรู้สึกลึกซึ้ งยิ่งขึ้นว่าเป็ นชุมชนเดี ยวกัน เฉพาะอย่างยิ่งในการ
ร่ วมพิธีมิสซาวันอาทิตย์

ตอน 5

การส่ งเสริมการอภิบาลสัตบุรุษในด้านพิธีกรรม

43. เป็ นการถู ก ต้อ งที่ จะถื อ ว่ า ความกระตื อ รื อ ร้ น ในการส่ งเสริ ม และฟื้ นฟู พิ ธี ก รรมเป็ นเสมื อ น
เครื่ อ งหมายแสดงว่าพระเจ้าทรงพระทัยเอื้อ อาทรต่อสมัยของเรา และเป็ นเสมือนว่าพระจิ ตเจ้าทรง
ทางานในพระศาสนจักร ความกระตือรื อร้นนี้ประทับตราคุณลักษณะเฉพาะแก่ชีวิตพระศาสนจักร แก่
วิธีคิดและปฏิบตั ิกิจกรรมทั้งหมดทางศาสนาในสมัยปัจจุบนั ด้วย
ดังนั้น เพื่อ ส่ งเสริ มการอภิบาลสัตบุรุษในด้านพิธีกรรมให้มีชีวิตชี วายิ่งขึ้นในพระศาสนจักร สภา
สังคายนาจึงบัญญัติไว้ดงั ต่อไปนี้

คณะกรรมำธิกำรพิธีกรรมระดับชำติ
44. ควรอย่า งยิ่ ง ที่ ผู ้มี อ านาจปกครองพระศาสนจัก รท้อ งถิ่ น ตามที่ ก ล่ าวในข้อ 22 # 2 จะแต่ งตั้ง
คณะกรรมาธิ การพิธีกรรมขึ้นโดยมี ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านวิชาพิ ธีกรรม ดนตรี ศิลปะศักดิ์ สิ ทธิ์ และการ
อภิบาลสัต บุรุษคอยช่ วยเหลือ ให้ คณะกรรมาธิ การนี้ รับ ความช่ วยเหลือ เท่ าที่ จะท าได้จากสถาบัน
พิธีกรรมด้านอภิบาล ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องนี้ รวมทั้งฆราวาสด้วยถ้าเห็นสมควร
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมาธิ การนี้ โดยมีผูม้ ีอ านาจปกครองพระศาสนจักรท้อ งถิ่นที่กล่าวแล้ว
ข้างต้นคอยแนะนา คือ ควบคุมแนะนาการอภิบาลในด้านพิธีกรรมในเขตปกครอง รวมทั้งส่ งเสริ ม
การศึกษาและการทดลองที่จาเป็ น ทุกครั้งที่มีการปรับปรุ งซึ่งจะต้องเสนอให้สันตะสานักพิจารณา

คณะกรรมกำรพิธีกรรมระดับสังฆมณฑล
45. ด้วยเหตุผ ลเดี ยวกัน ทุ กสั งฆมณฑลจะต้อ งมี คณะกรรมการพิ ธีก รรม โดยมี พระสังฆราชคอย
ควบคุมแนะนา เพื่อส่งเสริ มการอภิบาลด้านพิธีกรรม
บางครั้ง อาจเป็ นการสมควรที่หลายสังฆมณฑล จะตั้งคณะกรรมการคณะเดียวเพื่อส่งเสริ มการอภิบาล
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ด้านพิธีกรรมโดยทางานร่ วมกัน

คณะกรรมกำรอื่นๆ
46. นอกจากคณะกรรมการพิ ธี กรรมแล้ว เท่ าที่ ท าได้ ทุ กสั งฆมณฑลควรมี ค ณะกรรมการดนตรี
ศักดิ์สิทธิ์ และศิลปะศักดิ์สิทธิ์
จาเป็ นที่ ค ณะกรรมการทั้ง สามจะต้อ งท างานร่ ว มกัน อย่างใกล้ชิ ด ยิ่ ง กว่ า นั้น บ่ อ ยครั้ ง อาจรวม
คณะกรรมการทั้งสามเป็ นคณะเดียวเท่านั้น

บทที่ 2 : พระธรรมลา้ ลึกเรื่ องศีลมหาสนิท
พิธีบชู ำขอบพระคุณและธรรมล้ำลึกปัสกำ
47. ในการเลี้ ยงอาหารค่ามื้ อ สุ ด ท้าย คืน ที่ ท รงถู ก ทรยศ พระผูไ้ ถ่ข องเราทรงตั้งศี ล มหาสนิ ท เป็ น
สักการบูชาถวายพระกายและพระโลหิ ตของพระองค์ เพื่อให้การถวายบูชาบนไม้กางเขนเป็ นปัจจุบนั
ทุกยุคทุกสมัยจนกว่าจะเสด็จกลับมา และเพื่อมอบอนุสรณ์การสิ้นพระชนม์และการ กลับคืนพระชนม
ชี พ ไว้แ ก่ พ ระศาสนจัก รผู ้เป็ นเจ้าสาวที่ รัก ยิ่ง ของพระองค์ เป็ นศี ล ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ แสดงความรั ก เป็ น
เครื่ องหมายแห่ งเอกภาพ เป็ นสายสัมพันธ์แห่ งความรักเมตตา 36 เป็ นงานเลี้ยงปั สกา ซึ่ งคริ สตชนรับ
พระคริ สตเจ้าเป็ นอาหาร ทาให้จิตใจเปี่ ยมด้วยพระหรรษทาน และได้รับประกัน ว่าเราจะได้รับสิ ริ
รุ่ งโรจน์ในอนาคต37

กำรมีส่วนร่ วมอย่ำงแข็งขันของสัตบุรุษในพิธีมิสซำ
48. ดังนั้น พระศาสนจักรจึงเอาใจใส่อย่างจริ งจังให้สัตบุรุษมีส่วนร่ วมธรรมล้ าลึกแห่งความเชื่อนี้ มิใช่
เหมือนคนแปลกหน้า หรื อผูช้ มอย่างเงียบ ๆ แต่ปรารถนาให้สัตบุรุษเข้าใจจารี ตพิธีและบทภาวนาเป็ น
อย่างดี จะได้ร่วมกิจกรรมศักดิ์สิทธิ์ อย่างรู้สานึก อย่างเลื่อมใสศรัทธาและแข็งขัน ได้รับการอบรมจาก
พระวาจาของพระเจ้า และเลี้ยงชีวิตด้วยพระกายขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ขอบพระคุณพระเจ้า โดยถวาย
เครื่ องบูชาไร้มลทิน มิใช่ดว้ ยมือของพระสงฆ์เท่านั้น แต่พร้อมกับพระสงฆ์ดว้ ย เขาจะได้เรี ยนรู้ที่จะ
ถวายตนแด่พระเจ้า และอาศัยพระคริ สตเจ้าผูเ้ ป็ นคนกลาง38 เขาจะได้กา้ วหน้ายิ่งวันยิ่งมากขึ้นในความ
เป็ นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าและระหว่างกัน เพื่อในที่สุดพระเจ้าจะได้ทรงเป็ นทุกสิ่ งในทุกคน
49. ดังนั้น เพื่อให้การถวายบูชามิสซาเกิดผลในด้านอภิบาลอย่างเต็มเปี่ ยมแม้ในรู ปแบบของพิธี สภา
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สังคายนาศักดิ์สิทธิ์จึงตั้งกฎต่อไปนี้ โดยคานึงถึงมิสซาซึ่งถวายโดยมีสัตบุรุษมาร่ วม เฉพาะอย่างยิ่งใน
วันอาทิตย์ และวันฉลองบังคับ

กำรตรวจชำระบทประจำมิสซำ
50. ให้ตรวจชาระบทประจามิสซา เพื่อ ให้เห็ นชัดยิ่งขึ้นว่า แต่ละภาคในมิสซามีล ักษณะเฉพาะและ
เกี่ยวข้องกันอย่างไร เพื่อให้สัตบุรุษมีส่วนร่ วมอย่างเลื่อมใสศรัทธาและแข็งขันได้ง่ายขึ้น
โดยเหตุน้ ี จารี ตพิธีต่าง ๆ จะต้องเรี ยบง่ายขึ้น แต่ยงั รักษาสาระสาคัญไว้อ ย่างเคร่ งครัด จารี ตพิธีใดที่
ซ้ าซ้อนหรื อเพิ่มเติมโดยไม่สู้จะมีประโยชน์นักในช่วงเวลาที่ผ่านมา ก็ให้ตดั ทิ้งเสี ย ส่ วนจารี ตพิธีใดที่
สูญหายไปในช่วงเวลาที่ผ่านมา ก็ให้ร้ื อฟื้ นขึ้นมาใหม่ตามธรรมประเพณี ของบรรดาปิ ตาจารย์ เท่าที่
เห็นว่าสมควรหรื อจาเป็ น

ใช้ พระคัมภีร์ให้ มำกขึ้น
51. เพื่อ ให้สัตบุรุษได้รับการหล่อ เลี้ยงจากพระวาจาของพระเจ้ามากยิ่งขึ้น จาเป็ นต้อ งเปิ ดขุมทรัพย์
ของพระคัมภีร์ให้กว้างยิ่งขึ้นเพื่อประชากรจะได้รับฟังเนื้อหาส่วนใหญ่ของพระคัมภีร์ภายในจานวนปี
ที่กาหนด

กำรเทศน์ อธิบำยพระคัมภีร์
52. สภาสังคายนาส่ งเสริ มอย่างยิ่งให้เทศน์อ ธิ บายพระคัมภีร์เป็ นส่ วนหนึ่ งของพิธีกรรม การเทศน์น้ ี
จะต้องใช้ตัวบทพระคัม ภีร์อธิ บายธรรมล้ าลึกแห่ งความเชื่ อ และกฎชี วิตคริ สตชนตลอดปี พิธีกรรม
ดังนั้น อย่าได้ละเว้นการเทศน์อธิบายพระคัมภีร์เช่นนี้ในมิสซาวันอาทิตย์ และวันฉลองบังคับ ที่ถวาย
ร่ วมกับสัตบุรุษ นอกจากมีเหตุขดั ข้องที่สาคัญกว่า

บทภำวนำของมวลชน
53 . ให้ร้ื อฟื้ น “บทภาวนาส่ วนรวม” หรื อที่เรี ยกว่า “บทภาวนาของมวลชน” หลังพระวรสารและการ
เทศน์ข้ ึนมาใหม่ เฉพาะอย่างยิ่งในวันอาทิตย์หรื อในวันฉลองบังคับ เพื่อประชาสัตบุรุษจะได้มีส่วน
ร่ วมอธิ ษ ฐานภาวนาสาหรับ พระศาสนจัก ร ผู ้มี อานาจปกครองบ้านเมื อ ง ผู ้มี ความต้อ งการต่ างๆ
ตลอดจนมนุษย์ทุกคนและความรอดพ้นของโลกทั้งโลก 39

ภำษำท้ องถิ่นและละตินในมิสซำ
54. อาจอนุ ญ าตให้ ใช้ภ าษาท้อ งถิ่น ได้อ ย่างเหมาะสมในบางส่ ว นของมิ สซาที่ถ วายโดยมี สัต บุรุ ษ
มาร่ วม เฉพาะอย่างยิ่งในบทอ่านและบทภาวนาของมวลชน และตามสภาพท้องถิ่น ยังใช้ได้ในส่ วนที่
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เป็ นของสัตบุรุษตามข้อ 36 ของธรรมนูญนี้ อย่างไรก็ดี ควรพยายามให้สัตบุรุษสวดหรื อ ขับร้องบท
ประจามิสซาในภาษาละตินตอนที่เป็ นของสัตบุรุษพร้อมกันได้ดว้ ย
ถ้าที่ใดเห็นสมควรใช้ภาษาท้องถิ่นในมิสซาอย่างกว้างขวางกว่านี้ ก็ให้ถือตามกฎที่บญ
ั ญัติไว้ในข้อ 40
ของธรรมนูญนี้

กำรรับศีลมหำสนิทในรูปปรำกฏทั้งสอง
55. สภาสังคายนาส่ งเสริ ม อย่างยิ่งให้ สัตบุ รุษมี ส่วนร่ วมในมิส ซาอย่างสมบู รณ์ ยิ่งขึ้น โดยรับพระ
วรกายขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าที่ได้เสกในมิสซาเดียวกันเมื่อพระสงฆ์รับศีลแล้ว แม้ว่าข้อกาหนดทางคา
สอนของสภาสังคายนาที่ เมืองเตรนท์ยงั มีผลบังคับ 40 ในกรณี ที่ สันตะสานักกาหนดไว้และตามค า
ตัดสิ นของพระสังฆราช อาจอนุ ญาตให้บรรพชิ ต นักบวชตลอดจนฆราวาส รับศีลมหาสนิ ทในรู ป
ปรากฏทั้งสองได้ เช่น ผูบ้ วชใหม่ในมิสซาที่เขารับศีลบวช ผูป้ ฏิญาณถวายตนในมิสซาที่เขาปฏิญาณ
ตน และผูร้ ับศีลล้างบาปในมิสซาที่ต่อจากพิธีลา้ งบาป

เอกภำพของมิสซำ
56. สองภาคที่ประกอบเป็ นมิสซา คือ ภาควจนพิธีกรรมและภาคพิธีขอบพระคุณ มีความสัมพันธ์กนั
อย่างแน่นแฟ้นจนทาให้ท้ งั สองภาครวมเป็ นการถวายคารวกิจเดียวกัน ดังนั้น สภาสังคายนาศักดิ์สิทธิ์
จึงเตือ นผู ้อ ภิบ าลสัตบุ รุษอย่างแข็ งขันให้ เอาใจใส่ ส อนสัตบุ รุษว่า ต้อ งร่ วมพิธีมิ สซาแต่ต้น จนจบ
เฉพาะอย่างยิ่งในวันอาทิตย์และวันฉลองบังคับ

กำรถวำยสหบูชำ
57. (วรรค1) การถวายสหบูชามิสซาซึ่ งเป็ นการแสดงเอกภาพของสังฆภาพอย่างเหมาะสมนั้น ยังคง
ปฏิ บัติ อ ยู่ในพระศาสนจัก รทั้ง ตะวัน ออกและตะวัน ตกจนถึ ง ทุ ก วัน นี้ ดัง นั้น สภาสั งคายนา จึ ง
เห็นสมควรที่จะขยายสิ ทธิให้กว้างขึ้นที่จะถวายสหบูชามิสซาในกรณีต่อไปนี้
1)
ก . ในวันพฤหัสบดีศกั ดิ์สิทธิ์ ทั้งในมิสซาเสกน้ ามันคริ สมาและในมิสซาเวลาเย็น
ข. ในมิสซาเมื่อมีการประชุมสภาสังคายนา การประชุมสภาพระสังฆราชและสมัชชาของสังฆมณฑล
ค.ในมิสซาแต่งตั้งเจ้าอธิการอาราม
2) นอกจากนั้น ยังถวายสหบูชาได้ตามคาอนุญาตของสมณะประมุขท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่พิจารณาตัดสิ น
ความเหมาะสม
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ก.ในมิส ซาประจาอารามและในมิส ซาเอกของวัด ต่างๆ เมื่อ ประโยชน์ข องสัตบุ รุษไม่ ต้อ งการให้
พระสงฆ์ทุกคนที่อยูท่ ี่นนั่ แยกกันถวายมิสซา
ข.ในมิส ซาที่ มีก ารประชุ ม ทุก รู ป แบบของพระสงฆ์ ไม่ว่าพระสงฆ์สังกัด สั งฆมณฑล หรื อ ที่ เป็ น
นักบวช
(วรรค 2) 1) เป็ นหน้าที่ของพระสังฆราชที่จะออกข้อกาหนดเกี่ยวกับการถวายสหบูชามิสซาในสังฆ
มณฑลของตน
2) อย่างไรก็ตาม พระสงฆ์ทุกองค์ยงั คงมีสิทธิที่จะถวายมิสซาเป็ นการส่วนตัวเสมอ แต่ไม่ใช่ในเวลา
เดียวกัน ในวัดเดียวกัน และในวันพฤหัสบดีศกั ดิ์สิทธิ์
58. ให้แต่งจารี ตพิธีใหม่สาหรับการถวายสหบูชามิสซา และให้แทรกไว้ในหนังสื อจารี ตพิธีของ
พระสังฆราชและในหนังสื อมิสซาจารี ตโรมัน

บทที่ 3 : ศีลศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ และสิ่งคล้ายศีล
ธรรมชำติของศีลศักดิ์สิทธิ์
59. ศีล ศักดิ์ สิทธิ์ มีไว้เพื่อ บันดาลความศักดิ์สิทธิ์ แก่มนุษย์ เพื่อเสริ มสร้ างพระกายของพระคริ สตเจ้า
และเพื่อถวายคารวกิจแด่พระเจ้า ในฐานะที่เป็ นเครื่ องหมายยังมีจุดประสงค์เพื่อให้การสั่งสอนอบรม
ด้วย ผูร้ ับศีลต้องมีความเชื่ออยู่ก่อนแล้ว แต่ถอ้ ยคาและจารี ตพิธีของศีลศักดิ์สิทธิ์ ก็ยงั หล่อเลี้ยง เสริ ม
พลังและแสดงความเชื่อให้ปรากฏด้วย เพราะเหตุน้ ี ศีล ศักดิ์สิทธิ์ จึ งได้ชื่อ ว่า “ศีลแห่ งความเชื่ อ” ศีล
ศักดิ์สิทธิ์ประทานพระหรรษทานก็จริ ง แต่การประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ยงั จัดเตรี ยมสัตบุรุษอย่างดีให้
รับพระหรรษทานอย่างมีประสิ ทธิผล เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างเหมาะสม และปฏิบตั ิความรัก
ดังนั้น จึงสาคัญอย่างยิ่งยวดที่สัตบุรุษจะต้องเข้าใจเครื่ องหมายของศีลศักดิ์สิทธิ์โดยง่าย และเอาใจใส่
ไปรับศีลศักดิ์สิทธิ์บ่อย ๆ เพราะศีลศักดิ์สิทธิ์ต้งั ขึ้นไว้ก็เพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตคริ สตชน
60. พระศาสนจักรมารดาศักดิ์สิทธิ์ ยงั ตั้งสิ่ งคล้ายศีลไว้ดว้ ย สิ่ งคล้ายศีล คือ เครื่ องหมายศักดิ์ สิ ทธิ์ ซึ่ ง
คล้ายกับศีลศักดิ์สิทธิ์ แสดงและประสาทผล โดยเฉพาะผลฝ่ ายจิต โดยอาศัยการวอนขอของพระศาสน
จักร สิ่ งคล้ายศีลนี้ เตรี ยมมนุษย์ให้พร้อมที่จะรับผลสาคัญของศีลศักดิ์สิทธิ์ และทาให้สถานการณ์ต่างๆ
ของชีวิตได้รับความศักดิ์สิทธิ์ดว้ ย
61. ดังนั้น พิธีกรรมของศีลศักดิ์สิทธิ์ และสิ่ งคล้ายศีลจึงบังเกิ ดผลให้เหตุการณ์เกือบทุกอย่างในชีวิต
ของสัตบุรุษที่เตรี ยมตัวอย่างดีได้รับความศักดิ์สิทธิ์ อาศัยพระหรรษทานซึ่ งหลัง่ ไหลออกมาจากพระ
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ธรรมล้ าลึกปั สกาเกี่ยวกับพระทรมาน การสิ้ นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริ สต
เจ้า พระธรรมล้ าลึกนี้ เป็ นบ่อ เกิ ดและประสิ ทธิ ผลของศีล ศักดิ์สิทธิ์ และสิ่ งคล้ายศีลทุกประการ จึ ง
แทบไม่มีการใช้วสั ดุใดๆ อย่างถูกต้อง ที่ไม่อาจนาความศักดิ์สิทธิ์ ให้แก่มนุษย์และถวายสรรเสริ ญแด่
พระเจ้าได้

กำรปรับปรุงพิธีประกอบศีลศักดิ์สิทธิ์และสิ่งคล้ ำยศีล
62. ในช่วงเวลาที่ผ่านมา รายละเอียดบางประการของพิธีได้แทรกเข้าไปในการประกอบศีลศักดิ์สิทธิ์
และสิ่ งคล้ายศีล ทาให้คนในสมัยนี้ เข้าใจลักษณะและจุดหมายของศีล ศักดิ์ สิ ทธิ์ และสิ่ งคล้ายศีล ได้
น้อยลง จึงจาเป็ นต้องปรับปรุ งบางสิ่ งบางอย่างให้เหมาะสมกับสภาพในสมัยของเรา สภาสังคายนาจึง
กาหนดให้ปรับปรุ งแก้ไขพิธีต่างๆ ดังต่อไปนี้

ภำษำที่ใช้
63. หลายครั้งในการประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์และสิ่ งคล้ายศีล การใช้ภาษาท้องถิ่นอาจมีประโยชน์มาก
สาหรับสัตบุรุษ จึงควรใช้ภาษาท้องถิ่นให้มากขึ้น ตามกฎเกณฑ์ต่อไปนี้
( ก ) ในการประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ และสิ่ งคล้ายศีล อนุญาตให้ใช้ภาษาท้องถิ่นได้ตามที่กาหนดไว้
ในข้อ 36
( ข ) ให้ ผูม้ ีอ านาจปกครองท้อ งถิ่น ตามที่กล่ าวไว้ในข้อ 22 วรรค2ของธรรมนู ญ ฉบับนี้ จัดเตรี ยม
หนังสื อจารี ตพิธีเฉพาะของแต่ละแห่งตามหนังสื อจารี ตพิธีโรมันที่ออกใหม่โดยเร็วที่สุด ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นรวมทั้งในเรื่ องภาษาด้วย หนังสื อเฉพาะท้องถิ่นเหล่านี้จะใช้ได้เมื่อ
สันตะสานักได้ตรวจรับรองแล้ว ในการแต่งหนังสื อพิธีต่างๆ หรื อประมวลพิธีพิเศษเหล่านี้ อย่าละ
เว้นที่จะพิมพ์คาอธิ บายสาหรับพิธีต่างๆ ไว้ขา้ งหน้าเช่นเดียวกับในหนังสื อจารี ตพิธีโรมัน ไม่ว่าจะเป็ น
คาอธิ บายจะเกี่ยวกับการอภิบาลสัตบุรุษหรื อเกี่ยวกับกฎพิธี หรื อเป็ นคาอธิ บายที่มีความสาคัญพิเศษ
ด้านสังคม

กระบวนกำรรับคริสตชนใหม่
64.ให้ร้ื อฟื้ นกระบวนการรับผูใ้ หญ่เข้าเป็ นคริ สตชน ซึ่งแบ่งเป็ นหลายขั้นตอน และจะต้องปฎิบตั ติ าม
คาวินิจฉัยของสมณะประมุขท้องถิ่นโดยวิธีน้ ี ควรกาหนดช่วงเวลาเรี ยนคาสอนและอบรมอย่าง
เหมาะสม ให้มีการประกอบพิธีศกั ดิ์สิทธิ์เป็ นขั้นตอน เพื่อจะเป็ นเวลาที่ค่อยๆ นาความศักดิ์สิทธิ์มาให้

กำรปรับปรุงพิธีประกอบศีลล้ ำงบำป
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65. ในดินแดนมิสซัง นอกจากพิธีเฉพาะที่เคยใช้ตามธรรมประเพณี คริ สตชนแล้ว ยังอนุญาตให้นา
องค์ประกอบบางประการที่เป็ นประเพณี เข้าสู่ความเป็ นผูใ้ หญ่ของท้องถิ่นมาใช้ ถ้าปรับให้สอดคล้อง
กับจารี ตพิธีของคริ สตชนได้ ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 37-40 ของธรรมนูญฉบับนี้
66. ให้ปรับปรุ งแก้ไขจารี ตพิธีประกอบศีลล้างบาปผูใ้ หญ่ท้ งั สองแบบคือ แบบธรรมดาและแบบสง่า
โดยคานึ งถึงการรื้ อฟื้ นกระบวนรับผูใ้ หญ่เข้าเป็ นคริ สตชน ให้เพิ่มมิสซาเฉพาะ “สาหรับการประกอบ
พิธีศีลล้างบาป” ไว้ในหนังสื อมิสซาโรมันด้วย
67. ให้ปรับปรุ งแก้ไขจารี ตพิธีสาหรับศีลล้างบาปเด็กเล็กๆ ให้สอดคล้องกับสภาพจริ งของเด็กอ่อน
นอกจากนั้น บทบาทและหน้าที่ของบิดามารดาและพ่อแม่อุปถัมภ์ จะต้องปรากฏชัดในจารี ตพิธีดว้ ย
68. จารี ตพิธีศีลล้างบาปควรมีหลายแบบ ซึ่ งสมณะประมุขท้อ งถิ่นจะพิจารณาให้ใช้ได้ในกรณี ที่มีผรู ้ ับ
ศีลล้างบาปเป็ นจานวนมาก นอกจากนั้น ให้จดั ทาจารี ตพิธีแบบสั้นไว้สาหรับใช้ในดินแดนมิสซังโดย
ผูส้ อนคาสอนและสัตบุรุษทัว่ ไป ในกรณีลา้ งบาปผูใ้ กล้จะตาย และไม่มีพระสงฆ์หรื อสังฆานุกร
69. แทนที่จะเรี ยกพิธีตามที่เคยใช้ว่า “พิธีเพิ่มเติมทดแทนจารี ตพิธีที่ละเว้นไว้ ไม่ได้ประกอบสาหรับ
เด็กที่ได้รับศีลล้างบาปแล้ว” ให้จดั ทาจารี ตพิธีใหม่ ซึ่งบอกชัดเจนและเหมาะสมกว่าว่า เมื่อเด็กได้รับ
ศีลล้างบาปโดยใช้จารี ตพิธีแบบสั้น เขาก็ได้เข้าอยูใ่ นพระศาสนจักรแล้ว
เช่นเดียวกัน ให้จดั ทาจารี ตพิธีใหม่สาหรับผูท้ ี่ได้รับศีลล้างบาปอย่างถูกต้อง แล้วเข้ามาเป็ นคาทอลิก
เพื่อพิธีน้ ีจะแสดงว่าเขาเข้ามามีความสนิทสัมพันธ์กบั พระศาสนจักรอย่างสมบูรณ์
70. นอกเทศกาลปั สกา อาจเสกน้ าสาหรับล้างบาปได้ในเวลาประกอบพิธีศีลล้างบาป โดยใช้สูตรแบบ
สั้นที่ได้รับการรับรองแล้ว

กำรปรับปรุงแก้ไขพิธีศีลกำลัง
71. ให้ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขจารี ตพิ ธี ศี ล ก าลั ง ด้ ว ย เพื่ อ แสดงให้ เห็ น ชั ด ยิ่ ง ขึ้ นว่ า ศี ล ศั ก ดิ์ สิ ทธิ์ นี้ มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกระบวนการรับผูใ้ หญ่เป็ นคริ สตชน ดังนั้น ก่อนรับศีลกาลังจึงควรอย่างยิ่งให้
รื้ อฟื้ นคาปฏิญาณที่เคยให้ไว้เมื่อรับศีลล้างบาป
ถ้าเห็นสมควร อาจประกอบพิธีศีลกาลังได้ในระหว่างมิสซา แต่ถา้ จะประกอบศีลกาลังนอกมิสซา ให้
เตรี ยมสูตรที่จะต้องใช้เป็ นบทนาสาหรับศีลนี้ไว้ดว้ ย
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กำรปรับปรุงแก้ไขพิธีศีลอภัยบำป
72. ให้ ป รับปรุ งแก้ไ ขจารี ต พิธี และสู ตรของศีล อภัยบาป เพื่ อ แสดงลัก ษณะและผลของศีล นี้ อ ย่าง
ชัดเจนยิ่งขึ้น

ศีลเจิมคนไข้
73. “ศีลทาสุดท้าย” หรื อที่ถูกกว่านั้นควรเรี ยกว่า “ศีลเจิมคนไข้” ไม่เป็ นเพียงศีลสาหรับผูท้ ี่ใกล้จะตาย
เท่านั้น ดังนั้น เวลาเหมาะที่จะรับศีลนี้จึงเริ่ มตั้งแต่สัตบุรุษอยูใ่ นอันตรายจะตายเพราะความเจ็บป่ วย
หรื อเพราะวัยชรา
74. นอกจากพิธีของศีลเจิมคนไข้และศีลเสบียงที่แยกจากกัน ให้จดั ทาจารี ตพิธีใหม่อีกแบบหนึ่งที่มี
ความต่อเนื่องกัน ให้คนไข้รับศีลอภัยบาปก่อน แล้วจึงรับศีลเจิม และศีลเสบียง
75. ให้ปรับจานวนการเจิมน้ ามันศีลศักดิ์สิทธิ์กบั สถานการณ์ ให้ปรับปรุ งแก้ไขบทภาวนาสาหรับพิธี
เจิมคนไข้ให้เหมาะกับสภาพของผูป้ ่ วยที่รับศีลนี้

กำรปรับปรุงแก้ไขพิธีศีลบวช
76. ให้ปรับปรุ งแก้ไ ขพิธีศีลบวชขั้นต่างๆ ทั้งจารี ตพิธีและตัวบทที่ใช้ คาตักเตือ นของพระสังฆราช
เมื่อเริ่ มประกอบศีลบวชพระสงฆ์หรื อพระสังฆราช จะกล่าวเป็ นภาษาท้องถิน่ ก็ได้
ในการบวชพระสังฆราช อนุญาตให้พระสังฆราชทุกองค์ที่ร่วมพิธีบวชปกมือได้

กำรปรับปรุงแก้ไขพิธีศีลสมรส
77. ให้ปรับปรุ งแก้ไขพิธีศีลสมรสซึ่ งมีอยู่ในหนังสื อจารี ตพิธีโรมัน และทาให้สมบูรณ์ เพื่อแสดงให้
เห็นพระหรรษทานของศีลศักดิ์สิทธิ์น้ ีชดั เจนยิ่งขึ้น และเน้นถึงหน้าที่ของคู่บ่าวสาว
“ถ้าในการประกอบพิธีศีลสมรส ท้องถิ่นใดเคยใช้ประเพณี และจารี ตพิธีอื่นที่น่ายกย่อง สภาสังคายนา
นี้ ก็ปรารถนาอย่างยิ่งให้รักษาประเพณี และจารี ตพิธีเหล่านั้นไว้” 41(สภาสังคายนาเมืองเตรนท์ สมัย
ประชุมที่ 24)
นอกจากนี้ สมณะผูม้ ีอ านาจปกครองท้อ งถิ่นตามที่ กล่าวในข้อ 22 วรรค 2 ของสังฆธรรมนู ญนี้ มี
อานาจตามข้อ 63 ที่จะจัดทาจารี ตพิธีเฉพาะของตน ให้เข้ากับประเพณี ท้อ งถิ่นและประชาชน โดย
รักษากฎให้พระสงฆ์ประธานในพิธี ต้องถามและรับความสมัครใจของคู่สมรส
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78. โดยปกติให้ประกอบพิธีศีลสมรสในระหว่างมิสซา หลังจากอ่าน พระวรสารและเทศน์แล้ว ก่อน
จะสวด “บทภาวนาของมวลชน” ให้แก้ไขบทภาวนาอวยพรเจ้าสาว เพื่อ เน้นให้เห็ นว่าคู่บ่าวสาวมี
หน้าที่เสมอกันที่จะต้องซื่อสัตย์ต่อกัน บทภาวนานี้ใช้ภาษาท้องถิ่นได้
ถ้าประกอบพิธีศีลสมรสนอกมิสซา ให้อ่านบทจดหมายและพระวรสารของมิสซาสาหรับคู่บ่าวสาว
เมื่อเริ่ มพิธี และต้องอวยพรคู่บ่าวสาวทุกครั้ง

กำรปรับปรุงแก้ไขสิ่งคล้ ำยศีล
79. ให้ปรับปรุ งแก้ไขสิ่ งคล้ายศีล โดยคานึงถึงหลักการพื้นฐานให้สัตบุรุษมีส่วนร่ วมโดยรู้ตวั แข็งขัน
และเข้าใจง่าย และต้องคานึงถึงความต้องการในสมัยของเราด้วย ในการปรับปรุ งแก้ไขหนังสื อจารี ต
พิธีต่างๆ ตามข้อ 63. จะเพิ่มสิ่ งคล้ายศีลใหม่ข้ นึ อีกก็ได้ถา้ จาเป็ น
บทภาวนาอวยพรที่สงวนไว้สาหรับพระสังฆราชและสมณะประมุขท้องถิ่น ควรมีจานวนน้อย
ควรจัดให้มีสิ่งคล้ายศีลบางประการที่ฆราวาสซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมอาจประกอบได้ อย่างน้อยใน
บางกรณีและตามการวินิจฉัยของสมณะประมุขท้องถิ่น

กำรปฏิญำณตนเป็ นนักบวช
80. ให้ปรับปรุ งแก้ไขจารี ตพิธีถวายตนของหญิงพรหมจารี ตามที่มีอยู่แล้วในหนังสื อ จารี ตพิธีโรมัน
ของพระสังฆราช
นอกจากนั้น ให้จดั เตรี ยมจารี ตพิธีการปฏิญาณตนและการรื้ อฟื้ นการปฏิญาณตนของนักบวช จารี ตพิธี
นี้ตอ้ งมีเนื้อหาเป็ นหนึ่งเดียว เรี ยบง่าย และสง่างาม ผูป้ ฏิญาณตนหรื อรื้ อฟื้ นการปฏิญาณในมิสซา
จะต้องใช้จารี ตพิธีน้ ี นอกจากจะได้รับสิ ทธิพิเศษเป็ นอย่างอื่น
การปฏิญาณตนเป็ นนักบวช ควรประกอบในมิสซา

กำรปรับปรุงจำรีตพิธีปลงศพ
81. จารี ตพิธีปลงศพ จะต้องแสดงให้เห็นลักษณะธรรมล้ าลึกปัสกาของความตายแบบคริ สตชนอย่าง
เด่นชัดยิ่งขึ้น และจะต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและประเพณีของแต่ละท้องถิ่นยิ่งขึ้น แม้ในการ
ใช้สีของอาภรณ์ในพิธีกรรมด้วย
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82. ให้ปรับปรุ งแก้ไขจารี ตพิธีปลงศพเด็กเล็ก และให้มีมิสซาเฉพาะสาหรับพิธีน้ ีดว้ ย

บทที่ 4 : พิธีกรรมทาวัตร (Officium Divinum)
83. พระเยซูคริ สตเจ้า พระมหาสมณะแห่งพันธสัญญาใหม่นิรันดรทรงรับธรรมชาติมนุษย์ ทรงนาบท
เพลงที่ขบั ร้องตลอดนิรันดรในสวรรค์เข้ามาในโลกถิ่นเนรเทศนี้ พระองค์ทรงรวมมนุษย์ทุกคนเข้ามา
สนิทกับพระองค์ บันดาลให้เขาร่ วมขับร้องสรรเสริ ญพระเจ้าพร้อมกับพระองค์ดว้ ย
พระองค์ยงั ทรงปฏิบตั ิหน้าที่สมณะนี้ ต่อไปในพระศาสนจักร ซึ่ งสรรเสริ ญองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าโดยไม่
หยุดหย่อ น และวอนขอพระองค์เพื่อ ความรอดพ้นของมนุ ษย์ท้ งั โลก ไม่เพียงโดยประกอบพิธีบูชา
ขอบพระคุณเท่านั้น แต่ยงั ใช้วิธีอื่นๆ อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกอบพิธีกรรมทาวัตร
84. พิธีกรรมทาวัตรจัดตั้งขึ้นมาตามธรรมประเพณี คริ สตชนตั้งแต่โบราณ เพื่อถวายการสรรเสริ ญแด่
พระเจ้า ทาให้เวลาทั้งกลางวันกลางคืนศักดิ์สิทธิ์ ทุกครั้งที่พระสงฆ์หรื อผูอ้ ื่นซึ่ งพระศาสนจักรแต่งตั้ง
ให้ปฏิบตั ิหน้าที่น้ ี หรื อแม้กระทัง่ สัตบุรุษที่อธิ ษฐานภาวนาร่ วมกับพระสงฆ์ตามรู ปแบบที่พระศาสน
จักรรับรอง เขาก็เป็ นเสี ยงของเจ้าสาวซึ่งสนทนากับเจ้าบ่าว ยิ่งกว่านั้นยังเป็ นคาอธิษฐานภาวนาที่พระ
คริ สตเจ้าพร้อมกับพระวรกายถวายแด่พระบิดาเจ้า
85. ดังนั้น ทุกคนที่ปฏิบตั ิเช่นนี้ ก็ทาหน้าที่ของพระศาสนจักร และยังมีส่วนร่ วมในศักดิ์ศรี สูงส่ งของ
พระศาสนจักรในฐานะเจ้าสาวของพระคริ สตเจ้า เพราะขณะที่สรรเสริ ญพระเจ้า เขาก็ยืนอยู่เฉพาะ
พระบัลลังก์ของพระเจ้าในนามของพระศาสนจักรมารดา

คุณค่ำด้ ำนกำรอภิบำลของพิธีกรรมทำวัตร
86. พระสงฆ์ผปู ้ ฏิบตั ิหน้าที่อภิบาลสัตบุรุษ จะต้องถวายคาสรรเสริ ญเช่นนี้ ดว้ ยใจกระตือรื อร้นยิ่งขึ้น
ถ้าเขาสานึ กอย่างลึกซึ้ งจะต้องปฏิบัติตามคาเตือ นของนักบุ ญเปาโลที่ว่า “จงอธิ ษฐานภาวนาอย่าง
สม่าเสมอ” (1 ธส 5:17) เพราะองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเท่านั้นทรงบันดาลให้ศาสนบริ การของเขาพัฒนาและ
มีประสิ ทธิผลมากยิ่งขึ้น ตามพระวาจาว่า “ถ้าไม่มีเรา ท่านก็ทาอะไรไม่ได้เลย” (ยน 15:5) ดังนั้น เมื่อ
บรรดาอัครสาวกแต่ งตั้งสั งฆานุ กร จึ งกล่ าวว่า “ส่ ว นเราจะอุ ทิศ ตนอธิ ษ ฐานภาวนาและประกาศ
พระวาจา” (กจ 6 :4)
87. เพื่อให้พระสงฆ์หรื อสมาชิกอื่นๆ ของพระศาสนจักรปฏิบตั ิหน้าที่ประกอบพิธีกรรมทาวัตรได้ดี
และสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในสภาพแวดล้อมปัจจุบนั สภาสังคายนาศักดิ์สิทธิ์ซ่ ึ งปฏิบตั ิงานฟื้ นฟูพิธีกรรมที่สัน
ตะสานักได้เริ่ ม ด้วยดี มาก่อ นหน้านั้นแล้วต่อ ไป จึงเห็ นว่าควรกาหนดเกี่ ยวกับพิธีกรรมทาวัตรตาม
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จารี ตโรมัน ดังต่อไปนี้

ทบทวนลำดับกำรทำวัตรให้ ตรงกับช่ วงเวลำของวัน
88. จุดหมายของพิธีกรรมทาวัตร คือ ทาให้ ช่วงเวลาของแต่ละวัน ศักดิ์ สิทธิ์ ดังนั้น จึงต้องทบทวน
ลาดับการทาวัตรตามที่เคยปฏิบตั ิมาให้ตรงกับช่วงเวลาจริ งที่ตอ้ งทาเท่าที่จะเป็ นไปได้ โดยคานึ งถึง
สภาพชีวิตในปัจจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพชีวิตของผูป้ ฏิบตั ิงานประกาศข่าวดี

กฎเกณฑ์ ฟื้นฟูพิธีกรรมทำวัตร
89. ดังนั้น ในการฟื้ นฟูพิธีกรรมทาวัตรให้ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
( ก ) ตามประเพณีน่าเคารพของพระศาสนจักรสากล การทาวัตรเช้า (เลาเดส) และการทาวัตรเย็น (เวส
เปรัส) เป็ นชัว่ โมงหลักของพิธีกรรมทาวัตรประจาวัน จึงต้องถือว่า ชัว่ โมงทั้งสองนี้ เป็ นเวลาเอก และ
ต้องประกอบในเวลาเช้าและเย็นจริ งๆ
( ข ) ควรจัดให้พิธีกรรมทาวัตรค่า (คอมเปลโตรี อุม) เหมาะกับการจบของแต่ละวัน
( ค ) ชั่วโมงที่ เรี ยกว่า “มาตูตีนุ ม ” ควรมี ล ักษณะเป็ นการอธิ ษฐานภาวนาเวลากลางคืน สาหรับผู ้ที่
ประกอบพิธีกรรมทาวัตรร่ วมกันในโบสถ์เหมือนแต่ก่อน แต่ก็ให้ปรับปรุ งในรู ปแบบที่จะใช้ภาวนา
ได้ตลอดวันไม่ว่าชัว่ โมงใด และให้มีจานวนเพลงสดุดีนอ้ ยลง และให้มีบทอ่านยาวขึ้น
( ง ) ให้ยกเลิกชัว่ โมงที่เรี ยกว่า “ปรี มา”
( จ ) ถ้ามีพิธีกรรมทาวัตรร่ วมกันในโบสถ์ ยังคงต้องรักษาชั่วโมงที่เรี ยกว่า “แตร์ซีอา เซ็กสตา โน
นา” ไว้ต่อไป ถ้าไม่สวดพร้ อมกันในโบสถ์ อนุ ญาตให้เลื อกชั่วโมงใดชั่วโมงหนึ่ งในจานวนสามนี้
แล้วแต่ว่าจะประกอบพิธีกรรมนี้เวลาใด

พิธีกรรมทำวัตรเป็ นบ่ อเกิดควำมเลื่อมใสศรัทธำ
90. พิธีกรรมทาวัตรในฐานะที่เป็ นการอธิ ษฐานภาวนาทางการของพระศาสนจักร เป็ นบ่อเกิดความ
เลื่อมใสศรัทธาและเป็ นอาหารหล่อเลี้ยงการภาวนาส่วนตัว ดังนั้น จึงขอเตือนบรรดาพระสงฆ์และทุก
คนที่มีส่วนประกอบพิธีกรรมทาวัตรให้ปฏิบตั ิเช่นนี้ โดยมีจิตใจสอดคล้องกับเสี ยงที่เปล่งออกมา และ
เพื่อ จะปฏิบัติเช่ นนี้ ได้ดีข้ ึน เขาควรศึกษาพิธีกรรมและพระคัมภีร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงสดุดีให้มี
ความรู้ดียิ่งขึ้น
ในการฟื้ นฟู พิธีกรรม พิธีกรรมทาวัตรตามจารี ตโรมัน ซึ่ งเป็ นขุมทรัพย์ล้ าค่ามายาวนานควรได้รับ
การปรับปรุ ง เพื่อทุกคนที่รับมอบหมายให้ประกอบพิธีน้ ีจะได้ใช้อย่างกว้างขวางและสะดวกยิ่งขึ้น
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กำรจัดแบ่ งเพลงสดุดี
91. เพื่อให้ลาดับชัว่ โมงทาวัตรตามที่เสนอไว้ในข้อ 89 ปฏิบตั ิได้จริ ง ควรจัดแบ่งเพลงสดุดีท้ งั 150 บท
ไม่ใช่สาหรับระยะเวลาเพียงสัปดาห์เดียว แต่สาหรับระยะเวลาที่ยาวกว่านั้น
งานปรับปรุ งแก้ไขเพลงสดุดีซ่ ึงได้เริ่ มมาอย่างดีแล้วควรทาต่อไปให้เสร็จเร็วที่สุด โดยคานึงถึงการใช้
ภาษาละตินอย่างที่คริ สตชนเคยใช้ในพิธีกรรมและบทขับร้อง ตามธรรมประเพณี ของพระศาสนจักร
จารี ตละติน

กฎเกณฑ์ ในกำรเลือกบทอ่ ำน
92. เกี่ยวกับบทอ่าน ให้ปฏิบตั ิตามกฎต่อไปนี้
ก.ให้จดั บทอ่านจากพระคัมภีร์อย่างที่ว่าคริ สตชนเข้าถึงขุมทรัพย์ของพระวาจาได้อย่างกว้างขวางและ
สะดวกยิ่งขึ้น
ข.ให้เอาใจใส่ มากขึ้นในการเลือกบทอ่านจากข้อเขียนของบรรดาปิ ตาจารย์ นักปราชญ์ และนักเขียน
ของพระศาสนจักร
ค.ควรตรวจสอบเรื่ องราว “การรับทรมานของมรณสักขี” หรื อ “ชีวประวัติของนักบุญ” ให้ถูกต้องตรง
กับความจริ งทางประวัติศาสตร์

กำรปรับปรุงแก้ไขบทเพลงสรรเสริญ
93. ควรปรับ ปรุ งแก้ไ ขบทเพลงสรรเสริ ญ (Hymns) ให้ ต รงกับ ต้น ฉบับ ดั้งเดิ มเท่าที่ จ ะเห็ น ว่ าเป็ น
ประโยชน์ โดยตัดหรื อเปลี่ยนแปลงข้อความ ที่มีลักษณะเป็ นนิ ยาย หรื อไม่เหมาะกับความเลื่อมใส
ศรัทธาแบบ คริ สตชน ควรรับบทเพลงสรรเสริ ญอื่นที่พบได้ในประมวลบทเพลงสรรเสริ ญต่างๆ มาใช้
ด้วยตามความเหมาะสม
94. การประกอบพิธีกรรมทาวัตรชั่วโมงต่างๆ ควรปฏิบัติให้ตรงกับเวลาที่กาหนดไว้สาหรับแต่ละ
ชั่วโมงเท่าที่จะทาได้ เพื่อ ทาให้วนั เวลาศักดิ์สิทธิ์ และเพื่อให้พิธีกรรมทาวัตรเกิดผลฝ่ ายจิ ตใจอย่าง
แท้จริ ง

ผู้มีหน้ ำที่ต้องประกอบพิธีกรรมทำวัตร
95. หมู่คณะซึ่ งมีหน้าที่ต้องประกอบพิธีกรรมทาวัตรพร้อมกันในโบสถ์ นอกจากมิสซา
ประจาหมู่คณะแล้ว ยังต้องทาวัตรพร้อมกันทุกวันอีกด้วย คือ
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ก.บุคคลเหล่านี้ ตอ้ งประกอบพิธีกรรมทาวัตรทั้งหมด คือ คณะนักบวชสงฆ์ประจาโบสถ์
(Orders of Canons) นักพรตชายหญิงที่อยู่ประจาในอาราม รวมทั้งนักบวชอื่นๆ ที่มีสิทธิ
หรื อข้อบังคับตามธรรมนูญต้องประกอบพิธีกรรมทาวัตรพร้อมกันในโบสถ์
ข.บุคคลเหล่านี้ ตอ้ งประกอบพิธีกรรมทาวัตรบางส่ วน ที่ประมวลกฎหมายของพระศาสน
จักรหรื อกฎพิเศษบังคับ คือ คณะสงฆ์ประจาอาสนวิหารหรื อประจาวัดอื่นๆ (Cathedral or
Collegiate Chapters)
ค.สมาชิกทุกคนของหมู่คณะที่กล่าวมานี้ ซ่ ึ งได้รับศีลบวช หรื อปฏิญาณตนอย่างสง่าแล้ว
ยกเว้นผูท้ าหน้าที่ นอกเขตพรต (lay brothers) ต้องประกอบพิธีกรรมทาวัตรเป็ นส่ วนตัว
ตามชัว่ โมงที่กฎพระศาสนจักรกาหนดไว้ ถ้าไม่ประกอบพิธีพร้อมกันในโบสถ์
96. พระสังฆราช พระสงฆ์และสังฆานุ กรที่ ไ ม่มีหน้าที่ต้อ งประกอบพิ ธีกรรมทาวัตรพร้อ มกันใน
โบสถ์ ต้องประกอบพิธีกรรมทาวัตรทั้งหมดทุกวัน เป็ นส่วนตัวหรื อร่ วมกับผูอ้ ื่น ตามที่บญ
ั ญัติไว้ใน
ข้อ 89
97. ควรให้หนังสื อพิธีกรรมกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมอื่นแทนการประกอบ
พิธีกรรมทาวัตรไว้ตามความเหมาะสม
ในกรณี พิ เศษและมี เหตุ ผ ลสมควร สมณะประมุ ข ท้อ งถิ่ น อาจยกเว้น ให้ ผูใ้ ต้บังคับ บัญ ชาไม่ ต้อ ง
ประกอบพิธีกรรมทาวัตรบางส่วนหรื อทั้งหมด รวมทั้งเปลี่ยนให้ประกอบกิจการอื่นแทนก็ได้
98. สมาชิกของสถาบันที่มุ่งหาความดีพร้อม ถ้าประกอบพิธีกรรมทาวัตรเพียงส่ วนใดส่ วนหนึ่ งตาม
ธรรมนูญ ก็นบั ได้ว่าเขาปฏิบตั ิการอธิษฐานภาวนาทางการของพระศาสนจักรด้วย
ในทานองเดี ยวกัน ถ้าเขาประกอบพิ ธีกรรมท าวัตรแบบย่อ (short office) ตามที่ธรรมนู ญ ของคณะ
กาหนด เขาก็ปฏิบตั ิการอธิษฐานภาวนาทางการของพระศาสนจักรด้วย แต่บททาวัตรนั้นต้องแต่งตาม
รู ปแบบของพิธีกรรมทาวัตร และได้การรับรองอย่างถูกต้องแล้ว

กำรประกอบพิธีกรรมทำวัตรร่ วมกัน
99. การประกอบพิธีกรรมทาวัตรเป็ นเสี ยงของพระศาสนจักร คือเป็ นเสี ยงของพระกายทิพย์ท้งั หมดซึ่ ง
ถวายสรรเสริ ญ พระเจ้าอย่างเป็ นทางการ จึ ง สมควรที่ ผู ้ไ ด้รับ ศี ล บวชซึ่ ง ไม่ จ าเป็ นต้อ งประกอบ
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พิ ธี ก รรมท าวัต รพร้ อ มกัน ในโบสถ์ และโดยเฉพาะพระสงฆ์ ที่ อ ยู่ด้ว ยกัน หรื อ ม าประชุ ม กัน จะ
ประกอบพิธีกรรมทาวัตรอย่างน้อยส่วนหนึ่งร่ วมกัน
ทุกคนที่ มีห น้าที่ ประกอบพิธี กรรมท าวัต รพร้ อ มกัน ในโบสถ์หรื อ ที่ อื่น ควรปฏิบัติห น้าที่ ที่ไ ด้รับ
มอบหมายนี้อย่างดีที่สุด มีความเลื่อมใสศรัทธาภายใน และมีอากัปกิริยาภายนอกอย่างเหมาะสม
ยิ่งกว่านั้น ควรประกอบพิธีกรรมทาวัตรโดยขับร้องตามความเหมาะสม ทั้งในการประกอบพิธีพร้อม
กันในโบสถ์หรื อที่อื่น

สัตบุรุษควรมีส่วนร่ วมประกอบพิธีกรรมทำวัตร
100. ผูอ้ ภิบาลสัตบุรุษควรเอาใจใส่ ให้ประกอบพิธีกรรมทาวัตรชั่วโมงสาคัญ โดยมีสัตบุรุษมาร่ วมพิธี
ในโบสถ์ เฉพาะอย่างยิ่งการทาวัตรเย็น (เวสเปรัส) ในวันอาทิตย์และวันสมโภช ควรแนะนาฆราวาส
ให้ประกอบพิธีกรรมทาวัตรพร้อมกับพระสงฆ์ หรื อร่ วมกันเป็ นกลุ่ม หรื อเป็ นการส่วนตัว

ภำษำของพิธีกรรมทำวัตร
101 (1) ตามธรรมประเพณียาวนานของจารี ตละติน ควรรักษาภาษาละตินไว้ในการประกอบพิธีกรรม
ทาวัตรของผูไ้ ด้รับศีลบวช ถึงกระนั้น สมณะประมุขอาจอนุญาตให้ใช้คาแปลเป็ นภาษาท้องถิ่นทีไ่ ด้
จัดทาขึ้นตามกฎข้อ 36 เป็ นรายบุคคลสาหรับพระสงฆ์บางคนที่การใช้ภาษาละตินเป็ นอุปสรรคใหญ่
ในการประกอบพิธีกรรมทาวัตรได้อย่างเหมาะสม
( 2 ) ผูม้ ีอานาจปกครองอาจอนุญาตให้ใช้ภาษาท้องถิน่ ในการประกอบพิธีกรรมทาวัตร สาหรับ
นักบวชหญิงและสมาชิกสถาบันที่มุ่งหาความดีพร้อม ทั้งชายที่ไม่ได้รับศีลบวชและหญิง แม้จะ
ประกอบพิธีในโบสถ์ แต่คาแปลนั้นต้องเป็ นคาแปลที่ได้รับการรับรองแล้ว
( 3 ) ผูไ้ ด้รับศีลบวชที่มีหน้าที่ตอ้ งประกอบพิธีกรรมทาวัตร ถ้าประกอบพิธีเป็ นภาษาถิ่นร่ วมกับ
สัตบุรุษ หรื อกับบุคคลที่อา้ งไว้ในข้อ (2) ข้างบนนี้ ก็ถือว่าได้ปฎิบตั ิหน้าที่ของตนแล้ว แต่คาแปลนั้น
จะต้องเป็ นคาแปลที่ได้รับการรับรอง

บทที่ 5 : ปี พิธีกรรม
ควำมหมำยของปี พิธีกรรม
102. พระศาสนจักรมารดาศักดิ์สิทธิ์ถือว่าตนมีหน้าที่จะต้องเฉลิมฉลองระลึกถึงงานช่ วยมนุษย์ให้รอด
พ้นของพระคริ สตเจ้า ผูเ้ ป็ นทรงเป็ นเสมือนเจ้าบ่าวของตน ในวันที่กาหนดไว้ระหว่างปี ดังนั้น ทุก
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สัปดาห์ในวันที่เรี ยกว่า “วันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” พระศาสนจักรจึงราลึกถึงการกลับคืนพระชนมชีพ
ของพระคริ สตเจ้า ซึ่ งพระศาสนจักรยังเฉลิมฉลองพร้อมกับการทรงรั บทรมานของพระองค์อีกปี ละ
ครั้งในวันสมโภชปัสกา
พระศาสนจัก รยังน าพระธรรมล้ าลึ ก ของพระคริ ส ตเจ้ามาตี แผ่ ต ลอดเวลาทั้งปี ตั้ง แต่ ก ารทรงรั บ
ธรรมชาติมนุษย์และการประสู ติ จนถึงการเสด็จสู่ สวรรค์ วันเปนเตกอสเต และการที่เรารอคอยด้วย
ความหวังให้องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเสด็จกลับมา
พระศาสนจักรระลึกถึงพระธรรมล้ าลึกการไถ่กู้เช่ นนี้ เพื่อเปิ ดให้ผูม้ ีความเชื่อ ได้รับผลกิ จการช่ วย
มนุ ษ ย์ให้ รอดพ้น และพระบารมี ข ององค์พ ระผู ้เป็ นเจ้าซึ่ งเป็ นเสมื อ นขุ ม ทรั พ ย์ล้ า ค่ า และท าให้
ขุมทรัพย์เหล่านี้ เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ เขาจะได้รับสัมผัสและรับพระหรรษทานที่ช่วยให้รอดพ้นอย่าง
เต็มเปี่ ยม
103. ในการเฉลิมฉลองพระธรรมล้ าลึกต่างๆ ของพระคริ สตเจ้าตามล าดับประจาปี เช่นนี้ พระศาสน
จักรยังแสดงความเคารพนับถือด้วยความรักเป็ นพิเศษต่อพระนางมารี ยผ์ ไู ้ ด้รับพระพร พระมารดาของ
พระเจ้า พระนางทรงร่ วมงานไถ่กดู้ ว้ ยความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับพระบุตร พระศาสนจักรชื่นชม
และเทิดทูนพระนางมารี ย์ เป็ นผลงานประเสริ ฐสุ ดของการไถ่กู้ เพ่งมองพระนางด้วยความยินดี ใน
ฐานะที่ทรงเป็ นรู ปแบบบริ สุทธิ์ยิ่งของสภาพที่พระศาสนจักรปรารถนาและหวังจะเป็ นอย่างสมบูรณ์
ด้วยเช่นเดียวกัน
104. นอกจากนั้น ตลอดปี พระศาสนจักรยังกาหนดวันระลึกถึงบรรดามรณสักขีและผูศ้ กั ดิ์สิทธิ์ อื่นๆ
ซึ่งได้บรรลุถึงความดีพร้อมอาศัยพระหรรษทานหลากหลายของพระเจ้า และบัดนี้ได้รับความรอดพ้น
นิ รันดร อยู่ในสวรรค์ขับ ร้ องสรรเสริ ญ พระองค์ และอธิ ษฐานภาวนาแทนเรา ในวัน ฉลองบรรดา
นักบุญ พระศาสนจักรประกาศพระธรรมล้ าลึกปั สกาในผูศ้ กั ดิ์สิทธิ์ เหล่านี้ ซ่ ึ งได้ร่วมรับทรมานและ
ร่ วมพระสิ ริรุ่งโรจน์กับพระคริ สตเจ้า พระศาสนจักรเสนอแบบฉบับของท่านเหล่านี้ แก่บรรดาผูม้ ี
ความเชื่อ เพื่อดึงดูดทุกคนไปพบพระบิดาเจ้าโดยทางพระคริ สตเจ้า พระศาสนจักรยังวอนขอพระพร
จากพระเจ้าอาศัยบุญกุศลของท่านเหล่านี้ดว้ ย
105. ในที่สุด พระศาสนจักรยังอบรมผูม้ ีความเชื่อในเทศกาลต่างๆ ประจาปี ตามประเพณีที่เคยปฏิบตั ิ
มา ให้บรรลุความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยกิจศรัทธาทั้งฝ่ ายจิตและฝ่ ายกาย ด้วยการสั่งสอน การอธิษฐาน
ภาวนา การทากิจชดเชยบาปและกิจเมตตา ดังนั้น สภาสังคายนา จึงเห็นควรกาหนดดังต่อไปนี้

ควำมสำคัญของวันอำทิตย์
106. ตามธรรมประเพณี ที่ สื บ เนื่ อ งมาจากอัค รสาวก และมี ต้น ก าเนิ ด จากวัน ที่ พ ระคริ ส ตเจ้าทรง
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กลับคืนพระชนมชีพ พระศาสนจักรเฉลิมฉลองพระธรรมล้ าลึกปั สกาทุกวันที่แปด ซึ่ งเรี ยกได้อ ย่าง
ถูกต้องว่า “วันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” หรื อ “วันพระ” ในวันนั้น ผูม้ ีความเชื่อในพระคริ สตเจ้าต้อง
มาชุ มนุ มกันเพื่อฟั งพระวาจาของพระเจ้า และร่ วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ระลึกถึงพระทรมาน การ
กลับคืนพระชนมชีพและพระสิ ริรุ่งโรจน์ของพระเยซูองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และขอบพระคุณพระเจ้าผูท้ รง
บันดาล “ให้เราบังเกิดใหม่และมีความหวังที่จะมี ชีวิตอาศัยการ กลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริ
สตเจ้าจากบรรดาผูต้ าย” (1 ปต 1:3) ดังนั้น วันอาทิตย์จึงเป็ นวันฉลองสาคัญที่สุดที่ตอ้ งเสนอแนะและ
สอนให้สัตบุรุษมีความเลื่อมใสศรัทธา ทาให้เป็ นวันแห่ งความยินดีและเป็ นวันพักผ่อนจากการงาน
การฉลองอื่นๆ ถ้าไม่สาคัญอย่างยิ่งแล้ว ก็ไม่ควรจัดฉลองแทนวันอาทิตย์ เพราะวันอาทิตย์เป็ นพื้นฐาน
และแก่นแท้ของปี พิธีกรรมทั้งหมด

กำรปรับปรุงแก้ไขปี พิธีกรรม
107. ปี พิธีกรรมควรได้รับการแก้ไขปรับปรุ งใหม่โดยยังรักษาและรื้ อฟื้ นขนบธรรมเนี ยมและระเบียบ
ที่ เคยปฏิ บัติ ม าในเทศกาลศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ต่ า งๆ ให้ เหมาะกับ สภาพในสมั ย ของเรา พร้ อ มกั บ รั ก ษา
ลักษณะเฉพาะดั้งเดิมของเทศกาลต่างๆ ไว้ เพื่อหล่อเลี้ยงความศรัทธาของสัตบุรุษในการเฉลิมฉลอง
ธรรมล้ าลึกเรื่ องการไถ่กูโ้ ดยพระคริ สตเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเฉลิมฉลองธรรมล้ าลึกปั สกา ถ้า
จาเป็ นต้องปรับปรุ งพิธีกรรมตามสภาพของท้องถิ่นก็ให้ปฏิบตั ิตามกฎที่กาหนดไว้ในข้อ 39 และ 40
108. ก่อนอื่นหมด ควรแนะนาจิตใจของผูม้ ีความเชื่อให้คิดถึงวันฉลองขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ซึ่ งเป็ น
วันที่เฉลิมฉลองพระธรรมล้ าลึกแห่ งความรอดพ้นในช่วงเวลาแต่ละปี ดังนั้น วันฉลองตามเทศกาล
(proper of the time) จึงต้องนับว่าสาคัญกว่าวันฉลองของบรดานักบุญ เพื่อเฉลิมฉลองพระธรรมล้ าลึก
แห่งความรอดพ้นได้ครบถ้วนอย่างเหมาะสม

เทศกำลมหำพรต
109. ลักษณะสองประการของเทศกาลมหาพรต คือ เตือนให้ระลึกถึงศีลล้างบาปหรื อเตรี ยมตัวรับศีล
ล้างบาป และเชิญชวนให้กลับใจชดเชยบาป เทศกาลมหาพรตเชิญชวนสัตบุ รุษให้ต้ งั ใจฟังพระวาจา
ของพระเจ้าและอธิษฐานภาวนาเพื่อเตรี ยมจิตใจเฉลิมฉลองพระธรรมล้ าลึกปั สกา ทั้งในพิธีกรรมเอง
และในการอธิบายพิธีกรรมในคาสอน ให้อธิบายชี้ลกั ษณะสองประการนี้ให้เด่นชัดยิ่งขึ้น ดังนั้น
ก.ให้ ใ ช้ อ งค์ ป ระกอบของศี ล ล้า งบาปในพิ ธี ก รรมของเทศกาลมหาพรตให้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น และถ้า
เห็นสมควรให้ร้ื อฟื้ นองค์ประกอบอื่นๆ จากธรรมประเพณีที่เคยใช้กนั มาด้วย
ข.ในทานองเดียวกัน ให้ใช้องค์ประกอบของการกลับใจชดเชยบาป ในการสอนคาสอนควรเน้นให้
สัตบุ รุษ มีจิตส านึ กถึงทั้งผลของบาปต่อ สังคมและลักษณะเฉพาะของการกลับใจชดเชยบาป โดย
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เกลียดบาปที่ทาเคืองพระทัยพระเจ้า และไม่ควรละเลยที่จะกล่าวถึงบทบาทของพระศาสนจักรในการ
กลับใจและเชิญชวนให้สัตบุรุษภาวนาเพื่อคนบาป
110. การกลับใจชดเชยบาปในเทศกาลมหาพรต ต้องมีลกั ษณะทั้งภายในเป็ นส่วนตัว และภายนอกเป็ น
ส่วนรวมในสังคมด้วย ควรส่ งเสริ มกิจการแสดงการกลับใจชดเชยบาปให้เหมาะสมกับสมัยของเราให้
สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่นและความเป็ นอยู่ของผูม้ ีความเชื่อ สมณะผูม้ ีอานาจปกครองท้องถิ่น
ควรส่งเสริ มการปฏิบตั ิเช่นนี้ ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 22
อย่างไรก็ตาม ให้ทุกแห่งรักษาการจาศีลอดอาหารปัสกาอย่างเลื่อมใสศรัทธาในวันศุกร์ที่พระคริ สตเจ้า
ทรงรับทรมานและสิ้นพระชนม์ และควรจาศีลอดอาหารในวันเสาร์ศกั ดิ์สิทธิ์ดว้ ยถ้าทาได้ ทั้งนี้เพื่อเรา
จะได้เฉลิมฉลองความยินดี แห่ งการกลับคืนพระชนมชีพขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าด้วยจิ ตใจสู งส่ งและ
แจ่มใส

กำรฉลองนักบุญ
111. ตามธรรมประเพณี พระศาสนจักรเคยฉลองบรรดานักบุญและเคารพพระธาตุแท้และรู ปภาพของ
นักบุญ วันฉลองนักบุญเป็ นการประกาศพระราชกิจน่าพิศวงของพระคริ สตเจ้าที่ทรงกระทาในบรรดา
ผูร้ ับใช้ของพระองค์และเป็ นการเสนอแบบฉบับเหมาะสมให้บรรดาผูม้ ีความเชื่อปฏิบตั ิตาม
วันฉลองบรรดานักบุญไม่ควรมีความสาคัญเหนือวันฉลองที่ระลึกถึงธรรมล้ าลึกแห่งความรอดพ้น วัน
ฉลองนักบุญหลายวันน่าจะจัดเฉพาะในพระศาสนจักรท้องถิ่น ภายในประเทศหรื อคณะนักบวช ส่วน
พระศาสนจักรสากลควรฉลองเพียงแต่นกั บุญที่มีความสาคัญสาหรับพระศาสนจักรสากลอย่างแท้จริ ง
เท่านั้น
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บทที่ 6 : ดนตรีศาสนา

112. การใช้ดนตรี เป็ นประเพณีที่ปฏิบตั ิสืบต่อกันมาในพระศาสนจักรสากล
นับว่าเป็ นขุมทรัพย์ล้าค่าสุดจะประมาณได้ เป็ นสิ่ งประเสริ ฐเลิศยิง่ กว่าศิลปะ
ใดๆ ที่เป็ นเช่นนั้น เหตุผลสาคัญก็คือ เมื่อทานองเข้ากับเนื้อร้อง ดนตรี ก็เป็ น
ส่วนที่จาเป็ นทาให้พิธีกรรมครบถ้วน
อันที่จริ ง บทเพลงศาสนาเป็ นสิ่ งที่ท้ งั พระคัมภีร์42 และปิ ตาจารย์ตลอดจนพระ
สันตะปาปาได้เทิดทูนยกย่องมาแล้ว เมือ่ ไม่นานมานี้ พระสันตะปาปาหลายองค์
โดยเฉพาะพระสันตะปาปาปี โอที่ 10 ได้ทรงอธิบายอย่างแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นว่า ดนตรี
ศาสนามีบทบาทสาคัญอย่างไรในการรับใช้พระเจ้า
ดังนั้น ยิ่งดนตรี ศาสนามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกิจพิธีกรรมมากเพียงใด ก็ยิ่ง
เป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเพียงนั้น เพราะดนตรี ศาสนาส่ งเสริ มความเป็ นน้ าหนึ่ง
ใจเดียวกัน ทาให้การอธิษฐานภาวนามีอรรถรสมากขึ้น หรื อทาให้จารี ตพิธีสง่า
งามยิ่งขึ้น แต่พระศาสนจักรส่ งเสริ มศิลปะแท้ทุกแบบอันมีลกั ษณะที่พึงมี และ
รับเข้ามาใช้คารวกิจต่อพระเจ้า
ดังนั้น สภาสังคายนาเพื่อถือตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับของประเพณี และวินยั
ของพระศาสนจักรกับคานึงจุดหมายของดนตรี ศาสนา ได้แก่พระสิริรุ่งโรจน์
ของพระเจ้าและความศักดิ์สิทธิ์ของสัตบุรุษ จึงบัญญัติดงั ต่อไปนี้
113. คารวกิจในพิธีกรรมจะมีลกั ษณะสง่างามชวนศรัทธายิ่งข้น หากประกอบ
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พิธีกรรมทาวัตรด้วยการขับร้องอย่างสง่า โดยมีผชู ้ ่วยประกอบพิธี และมีสัตบุรุษ
มาร่ วมด้วย
ส่วนภาษาที่ตอ้ งใช้น้ นั ให้ปฏิบตั ิตามกฎในข้อ 36 สาหรับมิสซาให้ปฏิบตั ิตาม
กฎในข้อ 54 สาหรับศีลศักดิ์สิทธิ์ให้ปฏิบตั ิตามกฎในข้อ 63 สาหรับพิธีกรรมทา
วัตรให้ปฏิบตั ิตามกฎในข้อ 101
114. ดนตรี ศาสนาเปรี ยบเหมือนขุมทรัพย์ล้าค่า จึงต้องบารุ งรักษาด้วยความเอา
ใจใส่อย่างดีที่สุด คณะนักขับร้องต้องได้รับความดูแลส่งเสริ มอย่างสม่าเสมอ
โดยเฉพาะคณะนักขับร้องประจาอาสนวิหาร พระสังฆราช และผูอ้ ภิบาล
สัตบุรุษจะต้องเอาใจใส่กวดขันให้ทุกครั้งที่มีการประกอบพิธีโดยมีบทขับร้อง
สัตบุรุษทั้งหมดที่มาชุมนุมจะต้องมีส่วนร่ วมด้วยอย่างแข็งขันตามข้อ 28 และ 30
115. ต้องถือว่า การสอนและการหัดดนตรี ในสามเณราลัย ทั้งในและนอก
สถานที่รวมทั้งบ้านอบรมของนักบวชชายและหญิงตลอดจนในสถาบันและ
โรงเรี ยนคาทอลิกอื่นๆ เป็ นเรื่ องสาคัญอย่างยิ่งยวด เพื่อให้การอบรมที่กล่าวนี้
สาเร็ จ จะต้องเอาใจใส่ฝึกหัดครู อย่างดี และตั้งให้มีหน้าที่สอนดนตรี ศาสนา
นอกจากนั้น ขอกาชับให้ต้ งั สถาบันสอนดนตรี ศกั ดิ์สิทธิ์ช้ นั สูงขึ้น ในเมื่อ
สามารถจะทาได้
นักดนตรี และนักขับร้อง โดยเฉพาะเด็กชาย ควรจะได้รับการอบรมด้าน
พิธีกรรมอย่างจริ งจังด้วย
116. พระศาสนจักรถือว่า การขับร้องแบบเกรโกเรี ยนเหมาะสมกับพิธีกรรม
แบบโรมันยิ่งนัก ดังนั้นในพิธีกรรม ต้องถือว่าการขับร้องแบบเกรโกเรี ยนเป็ น
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เอก นอกจากว่าการขับร้องแบบอื่นจะดีกว่าในด้านอื่น
ดนตรี ศาสนาประเภทอื่น โดยเฉพาะเพลงและประสานเสียง หาได้ถูกกีดกันมิให้
ใช้ในพิธีกรรมไม่ ขอแต่ให้ดนตรี ประเภทนั้นเข้ากับจิตตารมณ์ของกิจพิธีกรรม
ตามข้อ 30
117. ให้พิมพ์หนังสือบทเพลงเกรโกเรี ยนฉบับที่เป็ นมาตรฐานให้เสร็ จ นอกนั้น
หนังสื อที่พิมพ์ออกแล้วตั้งแต่คราวฟื้ นฟูดนตรี ศาสนาโดยนักบุญพระ
สันตะปาปาปี โอที่ 10 ก็ให้เตรี ยมพิมพ์ใหม่ แต่ตอ้ งตรวจตราให้ดียิ่งขึ้น
อนึ่ง ควรพิมพ์หนังสือเล่มหนึ่ง ที่มีทานองง่ายๆ สาหรับใช้ในวัดเล็กๆ
118. ให้ใช้วิธีอนั ฉลาดส่งเสริ มการร้องเพลงศรัทธาของสัตบุรุษ เวลาปฏิบตั ิกิจ
ศรัทธาหรื อเวลามีการประกอบพิธีกรรมเขาจะได้ร้องเพลงถูกต้องตามกฎเกณฑ์
และข้อบังคับของจารี ต
119. ในบางประเทศ โดยเฉพาะในประเทศมิสซัง ชนบางชาติมีดนตรี ของตนเอง
และใช้ดนตรี น้ นั ในชีวิตด้านศาสนาและสังคมมาก เมื่อเป็ นเช่นนี้ เราต้องยกย่อง
และให้ความสาคัญแก่ดนตรี ที่กล่าวนี้ และนาดนตรี ของตนมาใช้ในพิธีกรรม
ตามสมควร สาหรับอบรมเขาให้มีทศั นคติที่ดีดา้ นศาสนา และดัดแปลงคารวกิจ
ให้เข้ากับความสามารถอันดีเด่นประจาชาติของเขา ดังกล่าวไว้ในข้อ 39 และ 40
ดังนั้น เวลาอบรมธรรมฑูตทางดนตรี จงกวดขันให้เขาสามารถส่ งเสริ มดนตรี ใน
ประเพณี ของชนชาติเหล่านี้ ทั้งที่โรงเรี ยนและในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ เท่าที่
สามารถจะทาได้
120. ในพระศาสนจักรละติน ควรอย่างยิ่งที่จะใช้ออร์แกนแบบท่อเสียง เพราะ
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เป็ นเครื่ องดนตรี แต่ด้งั เดิมมีเสียงไพเราะสามารถทาให้จารี ตของพระศาสนจักรมี
ความสง่าเพิ่มขึ้นอย่างน่าพิศวง กับสามารถยกจิตใจขึ้นไปยังพระเจ้าและสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์
ส่วนเครื่ องดนตรี อื่น ให้อยูใ่ นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ประจาท้องถิ่นตามข้อ 22 (2)
36 และ 40 ที่จะอนุญาตให้ใช้ในพิธีกรรม ในการอนุญาตนั้นให้พิจารณาว่า
เครื่ องดนตรี น้ นั จะเหมาะหรื อสามารถดัดแปลงให้เหมาะสาหรับใช้ในคารวกิจ
และสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์กบั ส่งเสริ มความศรัทธาของสัตบุรุษอย่างแท้จริ งได้
หรื อไม่
121. นักดนตรี ที่ดื่มด่าด้วยจิตตารมณ์แบบคริ สตชน จะต้องเข้าใจว่าตนมีหน้าที่
ต้องส่งเสริ มดนตรี ศกั ดิ์สิทธิ์และเพิ่มขุมทรัพย์ทางดนตรี ให้มากขึ้น
ให้นกั ดนตรี แต่งทานองเพลงซึ่งมีลกั ษณะของดนตรี ศาสนาแท้ และมิใช่ แต่ให้
นักขับร้องคณะใหญ่ขบั ร้องได้เท่านั้นแต่ให้นกั ขับร้องคณะเล็กๆ ขับใช้ได้ดว้ ย
และสาหรับให้ประชาสัตบุรุษทั้งหมดมีส่วนร่ วมอย่างแข็งขันด้วย
เนื้อเพลงศาสนาจะต้องมีเนื้อความถูกต้องกับพระธรรมคาสอนคาทอลิก และ
ทางที่ดีควรเอามาจากพระคัมภีร์หรื อจากแหล่งข้อมูลทางพิธีกรรม
บทที่ 7 : ศิลปะศักดิ์สิทธิ์กับเครื่ องใช้ ในคารวะกิจ

122. เป็ นการถูกต้องอย่างยิ่งที่นบั วิจิตรศิลป์ เข้าในบรรดางานที่สูงสุ ดของ
ปัญญามนุษย์ แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องนับศิลปะด้านศาสนากับศิลปะ
ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็ นยอดของศิลปะด้านศาสนาอีกทีหนึ่ง ศิลปะทั้งสองอย่างนี้
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โดยธรรมชาติของมันเอง ก็มุ่งจะแสดงความงามวิจิตรอันหาเขตมิได้ของ
พระเจ้าออกมาด้วยกิจการของมนุษย์ ศิลปะทั้งสองอย่างนี้ ยิ่งมุ่งเฉพาะเพื่อ
ชักจูงมนุษย์ให้หนั ไปหาพระเจ้าได้มากเพียงไรก็ยิ่งลุจุดหมายที่จะ
สรรเสริ ญและถวายพระเกียรติแด่พระองค์
เพราะเหตุน้ ี พระศาสนจักร จึงเป็ นมิตรกับวิจิตรศิลป์ เสมอ และเอาวิจิตร
ศิลป์ มาช่วยเสมอมิได้ขาด โดยเฉพาะเพื่อให้วตั ถุที่สงวนไว้ใช้ในคารวกิจ
เป็ นที่เหมาะสมกลมกลืนและสวยงาม จะได้เป็ นเครื่ องหมายและ
สัญลักษณ์ถึงสิ่งเหนือธรรมชาติ พระศาสนจักรอบรมศิลปิ นเพื่อ
จุดประสงค์น้ ี ที่จริ งพระศาสนจักรยังถือว่ามีสิทธิที่จะตัดสินวิจิตรศิลป์
เสมอ วินิจฉัยว่างานของบรรดาศิลปิ นอันไหนเข้าได้กบั ความเชื่อ ความ
ศรัทธา และกฎที่ถือกันมาเป็ นประเพณี และเหมาะที่จะนาไปใช้ในศาสนา
ได้หรื อไม่
พระศาสนจักรเคยเอาใจใส่กวดขันเป็ นพิเศษ ให้เครื่ องใช้ในศาสนา
สวยงามสมที่จะช่วยทาให้คารวกิจมีความสง่างาม พระศาสนจักรจึงยอม
ให้มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุ รู ปทรงและการตกแต่ง ที่เกิดจากความก้าวหน้า
ทางวิชาการตามยุคสมัย
ด้วยเหตุน้ ี บรรดาปิ ตาจารย์จึงตั้งกฎในเรื่ องต่างๆ ดังต่อไปนี้
123. พระศาสนจักรไม่เคยถือว่าศิลปะแบบใดเป็ นของตนเองโดยเฉพาะ
พระศาสนจักรยอมรับศิลปะต่างๆ ของทุกยุคมาใช้ตามลักษณะและสภาพ
ของชนชาติต่างๆ ด้วย ดังนี้ในระยะเวลาหลายศตวรรษที่ผา่ นพ้นมาจึงมี
ศิลปกรรมเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งต้องรักษาไว้อย่างดีที่สุดเท่าที่จะทาได้
ศิลปะในสมัยของเราซึ่งมาจากชนทุกชาติทุกถิ่น ควรจะมีเสรี ภาพที่จะ
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แสดงฝี มือในพระศาสนจักรเหมือนกัน ขอแต่ให้ศลิ ปะนั้นประดับประดา
อาคารศาสนาและจารี ตศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ด้วยความเคารพและให้เกียรติ
เท่าที่ควร ดังนี้ก็สามารถจะร่ วมเสียงกับบุคคลสาคัญๆ ที่ได้ขบั ร้องถวาย
เกียรติแด่พระศาสนาคาทอลิกในศตวรรษที่แล้วๆ มา
124. ประมุขท้องที่ เมื่อสนับสนุนและส่ งเสริ มศิลปะที่ศกั ดิ์สิทธิ์จริ งๆ
จะต้องเพ่งเล็งถึงความงดงามแบบที่ยกจิตใจให้สูงขึ้น ยิ่งกว่าจะเพ่งเล็งถึง
ความโอ่อ่าหรู หราแต่อย่างเดียว ให้ใช้หลักการนี้สาหรับเครื่ องแต่งตัวและ
อาภรณ์ศกั ดิ์สิทธิ์ดว้ ย
ศิลปกรรมที่เข้ากันไม่ได้กบั ความเชื่อ ศีลธรรม ตลอดจนความศรัทธาของ
คริ สตชน หรื อแสลงต่อความรู้สึกเลื่อมใสในศาสนาอย่างแท้จริ ง เพราะ
รู ปต่าช้าก็ดี หรื อเพราะศิลปะไม่มีค่ายังอ่อนไม่ถึงขั้น หรื อเพราะเป็ น
ศิลปะหลอกลวงก็ดี พระสังฆราชจะต้องเอาใจใส่กาจัดออกจากบรรดา
พระเคหะของพระเจ้าและสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์อื่น ๆ
ในการสร้างอาคารสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ จะต้องระวังอย่างกวดขันให้อาคาร
สถานที่เหล่านั้นเหมาะสาหรับประกอบกิจพิธีกรรมและส่ งเสริ มการมี
ส่วนร่ วมของสัตบุรุษอย่างแข็งขัน
125. ธรรมเนียมเอารู ปศักดิ์สิทธิ์มาประดิษฐานให้สัตบุรุษเคารพในวัด
จะต้องรักษาไว้ต่อไป แต่ตอ้ งมีจานวนพอสมควรและตั้งตามตาแหน่งสูง
ต่าให้ถูกต้อง เพื่อไม่ให้สัตบุรุษรู้สึกสับสนและเกิดความความศรัทธาอัน
ไม่สู้จะถูกต้องนัก
126. สาหรับวินิจฉัยศิลปกรรม ประมุขท้องที่จะต้องฟังความเห็นของ
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คณะกรรมการศิลปะศักดิ์สิทธิ์ของสังฆมณฑล และในบางกรณีก็ตอ้ งฟัง
ความเห็นของคนอื่นที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญตลอดจนกรรมการที่กล่าวถึงในข้อ
44, 45, 46
ประมุขท้องที่จะต้องเฝ้าระวังอย่างกวดขันมิให้เครื่ องใช้ศกั ดิ์สิทธิ์หรื อของ
มีค่าตกเป็ นของคนอื่นหรื อกระจัดกระจายหายสูญไปเพราะเป็ น
เครื่ องประดับพระเคหะของพระเจ้า
127. ให้พระสังฆราชเอาใจใส่ศิลปิ นอย่างพิเศษ และอบรมเขาให้มีจิตตา
รมณ์ศิลปะศักดิ์สิทธิ์และพิธีกรรม พระสังฆราชอาจจะให้การอบรมเอง
หรื ออาศัยพระสงฆ์ที่มีความสามารถความเชี่ยวชาญและรักศิลปะ
นอกจากนั้น ขอกาชับให้ต้งั โรงเรี ยนหรื อวิทยาลัยสอนศิลปะศักดิ์สิทธิ์
เพื่ออบรมศิลปิ นในถิ่นที่ตอ้ งการ
แต่ศิลปิ นทุกคน ที่อยากใช้ความสามารถของตนในการเทิดพระสิริ
รุ่ งโรจน์ของพระเจ้าในพระศาสนจักร จะต้องสาเหนียกไว้เสมอว่า งาน
ของเขาเป็ นการเอาอย่างพระผูส้ ร้างก็ว่าได้ เขาผลิตผลงานสาหรับใช้ใน
คารวกิจคาทอลิกสาหรับยกจิตใจของสัตบุรุษให้สูงขึ้น ส่ งเสริ มความ
ศรัทธาของเขา และอบรมเขาในด้านศาสนา
128. กฎหมายและข้อบังคับของพระศาสนจักรเกี่ยวกับการทาวัตถุที่ใช้ใน
คารวกิจ เฉพาะอย่างยิง่ ที่เกี่ยวกับการสร้างอาคารศักดิ์สิทธิ์อย่างเหมาะสม
และถูกต้อง รู ปแท่นและการสร้างแท่น แบบตูศ้ ีล และตั้งตูศ้ ีลไว้ใน
สถานที่น่าเคารพและปลอดภัย สถานที่ต้ งั และศักดิ์ศรี ของที่ประกอบพิธี
ล้างบาป ตลอดจนการตั้งรู ปศักดิ์สิทธิ์ให้ถูกต้องตามระเบียบ การตกแต่ง
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และการประดับเหล่านี้ จะต้องแก้ไขปรับปรุ งใหม่โดยเร็ วที่สุด พร้อมกับ
หนังสือพิธีกรรมต่าง ๆ ตามข้อ 25 กฎใดที่เห็นว่าไม่สู้เข้ากับพิธีกรรมที่
แก้ไขใหม่ ก็ให้เปลี่ยนหรื อตัดออกเสีย กฎใดส่งเสริ มพิธีกรรมที่แก้ไข
ใหม่ ก็รักษาไว้หรื อนามาใช้
ในเรื่ องนี้ เฉพาะอย่างยิ่งเรื่ องเกี่ยวกับวัตถุและแบบของเครื่ องใช้ศกั ดิ์สิทธิ์
และเครื่ องอาภรณ์ต่างๆ สภาสังฆราชประจาท้องถิ่นที่มีอานาจที่จะทาการ
ปรับปรุ งให้เหมาะสมแก่ความต้องการและประเพณี ทอ้ งถิ่นตามข้อ 22
แห่งธรรมนูญนี้
129. ผูเ้ ตรี ยมตัวเป็ นพระสงฆ์ ขณะกาลังเรี ยนปรัชญาและเทววิทยา
จะต้องเรี ยนประวัติศาสตร์และการพัฒนาของศิลปะศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจน
หลักการอันถูกต้องที่ใช้ในการผลิตงานศิลปกรรมศักดิ์สิทธิ์ ทั้งนี้เพื่อจะ
ได้รู้จกั คุณค่าและรักษาอนุสาวรี ยท์ ี่น่าเคารพของพระศาสนจักรไว้ และ
สามารถจะให้คาแนะนาอันเหมาะสมแก่ศิลปิ นในการประกอบงาน
ศิลปกรรมของเขา
130. เป็ นการสมควรที่จะสงวนการใช้เครื่ องหมายยศของพระสังฆราชไว้
สาหรับผูใ้ หญ่ฝ่ายศาสนาที่มีตาแหน่งสังฆราชหรื อมีอานาจในการ
ปกครองเป็ นพิเศษบางอย่าง
ภาคผนวก
คาแถลงของสังคายนาวาติกัน ที่ 2 เกี่ยวกับการตรวจแก้ไขปฏิทิน
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สังคายนาสากลวาติกนั ที่ 2 เห็นว่ามีบุคคลเป็ นจานวนมากปรารถนาจะ
ให้สมโภชปัสกาตกวันอาทิตย์วนั หนึ่งเป็ นการตายตัวและให้ปฏิทินเป็ น
แบบเดียวไม่เปลี่ยนแปลง จึงได้พิจารณาผลที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้
ปฏิทินใหม่แล้ว และขอแถลงดังต่อไปนี้
1.สังคายนานี้ไม่ขดั ข้องให้สมโภชปัสกาตกวันอาทิตย์วนั หนึ่งเป็ นการ
ตายตัวในปฏิทินเกรโกเรี ยน แต่ตอ้ งได้รับความยินยอมเห็นชอบของ
ผูเ้ กี่ยวข้องกับเรื่ องนี้ เฉพาะอย่างยิ่งบรรดาพี่นอ้ งที่มิได้เป็ นหนึ่ง
เดียวกับสันตะสานัก
2.นอกจากนั้น สังคายนานี้ขอแถลงว่า ไม่มีขอ้ ขัดข้ออันใดต่อโครงการ
ที่มุ่งจะนาปฏิทินแบบถาวรมาใช้ในสังคมบ้านเมือง
แบบต่างๆ ที่คิดขึ้นเพื่อทาปฏิทินถาวรและนามาใช้ในสังคมบ้านเมืองนี้
พระศาสนจักรจะยอมรับแต่แบบที่ให้สัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวันรวมทั้งวัน
อาทิตย์และไม่เอาวันใดนอกสัปดาห์เข้ามาแทรก ทั้งนี้เพื่อให้มีสัปดาห์
ต่อเนื่องกันตามลาดับ นอกจากจะมีเหตุผลสาคัญที่สุด ซึ่งสันตะสานัก
จะวินิจฉัย
ข้อความแต่ละข้อทั้งสิ้นที่ประกาศไว้ในธรรมนูญฉบับนี้บรรดาปิ ตา
จารย์ได้เห็นชอบแล้วทั้งนั้น อาศัยอานาจของอัครสาวก ซึ่งเราได้มอบ
จากพระคริ สตเจ้า เราพร้อมกับบรรดาปิ ตาจารย์ที่เคารพเหล่านี้ ในพระ
จิตเจ้า จึงเห็นชอบกาหนดและตราไว้ และสิ่ งใดที่สภาสังคายนาได้ตรา
ขึ้น เราก็สั่งให้ประกาศใช้เพื่อเป็ นเกียรติแด่พระเจ้า
กรุ งโรม - ที่พระวิหารนักบุญเปโตร
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วันที่ 4ธันวาคม 1963
เรา เปาโล สังฆราชแห่งพระศาสนจักรคาทอลิก
เชิงอรรถ
[1] Secret of the ninth Sunday after Pentecost.
[2] เทียบ ฮบ 13:14
[3] เทียบ อฟ 2:21-22
[4] เทียบ อฟ 4:13
[5] เทียบ อสย 11:12
[6]

เทียบ ยน 11:52

[7] เทียบ ยน 10:16
[8] เทียบ อสย 61:1;

ลก 4:18

[9] จดหมายของนักบุญอิกญาซิโอ ชาวอันติโอค ถึงชาวเอเฟซัส

7, 2

[10] เทียบ 1 ทธ 2:5
[11] Sacramentarium Veronese (ed. Mohlberg), n. 1265; cf. also n. 1241, 1248.
[12] บทนาขอบพระคุณ สาหรับเทศกาลปั สกา หนังสือมิสซาจารีตโรมัน
[13] Prayer before the second lesson for Holy Saturday, as it was in the Roman Missal before the
restoration of Holy Week.
[14] เทียบ มก 16:15
[15] เทียบ กจ 26:18
[16] เทียบ รม 6:4; อฟ 2:6;

คส 3:1; 2 ทธ 2:11

[17] เทียบ ยน 4:23
[18] เทียบ

1 คร 11:26

[19] สังคายนาแห่งเตรนท์, Session XIII,

กฤษฎีกาเรื่องศีลมหาสนิท, c.5.

42

[20] สังคายนาแห่งเตรนท์, Session XXII, Doctrine on the Holy Sacrifice of the Mass, c. 2.
[21] เทียบ

นักบุญออกัสติน, Tractatus in Ioannem, VI, n. 7.

[22] เทียบ วว

21:2; คส 3:1; ฮบ 8:2

[23] เทียบ ฟป

3:20; คส 3:4

[24] เทียบ ยน 17:3;

ลก 24:27; กจ 2:38

[25] เทียบ มธ 28:20
[26] บทภาวนาหลังรับศีลของมิสซาวันอาทิตย์ปัสกา
[27] บทภาวนาของประธาน วันอังคาร สัปดาห์ปัสกา
[28] เทียบ

2 คร 6:1

[29] เทียบ มธ
[30] เทียบ

6:6

1 ธส 5:17

[31] เทียบ 2 คร 4:10-11
[32] Secret for Monday of Pentecost Week.
[33] นักบุญซีเปรียน, เรื่องเอกภาพของพระศาสนจักรคาทอลิก, 7; cf.
[34] เทียบ

Letter 66, n. 8, 3.

สังคายนาแห่งเตรนท์, Session XXII, Doctrine on the Holy Sacrifice of the Mass, c. 8.

[35] เทียบ จดหมายของนักบุญอิกญาซิโอ ชาวอันติโอค ถึงชาวสเมอร์นา, 8; ถึงชาวแมคเนเซีย, 7; ถึงชาวฟิลาเดลเฟี ย
,4
[36] เทียบ นักบุญออกัสติน, Tractatus in Ioannem, VI, n. 13.
[37] Roman Breviary,

ฉลองพระคริสตกายา, ทาวัตรเย็นที่ 2, บทสร้อยของบทมักนีฟิกตั

[38] เทียบ นักบุญซีรลี แห่งอเล็กซานเดรีย, คาอธิบายสาหรับพระวรสารตามคาบอกเล่าของนักบุญยอห์น, เล่มที่ 11 ,

บทที่ 11-12 : Migne, Patrologia Graeca, 74, 557-564.
[39] เทียบ

1 ทธ 2:1-2

[40] Session XXI, July 16, 1562. Doctrine on Communion under Both Species, chap. 1-3: Condlium
Tridentinum. Diariorum, Actorum, Epistolarum, Tractatuum nova collectio ed. Soc. Goerresiana,
tome VIII (Freiburg in Br., 1919), 698-699.
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[41] สังคายนาแห่งเตรนท์, Session XXIV, November 11, 1563, On Reform, chap. I. Cf. Roman Ritual,
title VIII, chap. II, n. 6.
[42] เทียบ อฟ

5:19; คส 3:16

