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กฤษฎีกาว่าด้วยหน้าที่การอภิบาลสัตบุรุษของบรรดาพระสังฆราชในพระศาสนจักร 
CHRISTUS DOMINUS 
******************* 

 

เปาโล  พระสังฆราช 
ผู้รับใช้บรรดาผู้รับใช้ของพระเจ้า 

พร้อมกับบรรดาพระสังฆราชผู้ร่วมประชุมสภาสังคายนาศักดิ์สิทธิ์ 
เพื่อให้ถือปฏิบัติเป็นอนุสรณ์ตลอดกาล 

 

อารัมภบท 
 

1.  พระคริสตเจา้ องค์พระผูเ้ป็นเจา้ พระบุตรของพระเจา้ผูท้รงชีวิตไดเ้สด็จมาเพื่อช่วยประชากรของพระองค์ให้รอด
พน้จากบาป(1) และเพื่อมนุษยท์ุกคนจะไดรั้บการท าให้ศกัด์ิสิทธ์ิ ดงัที่พระบิดาเองไดท้รงส่งพระองคม์าพระองค์ก็ทรง
ส่งบรรดาอคัรสาวกของพระองค์ออกไปเช่นกนั(2) ดงันั้นพระองค์จึงไดท้รงท าให้พวกเขาศกัด์ิสิทธ์ิดว้ยการประทาน
พระจิตเจา้แก่พวกเขาเพ่ือว่าพวกเขาดว้ยจะไดถ้วายพระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาเจา้บนโลกน้ีและช่วยให้มนุษยไ์ดร้อด 
“เพื่องานเสริมสร้างพระกายของพระคริสตเจา้” (อฟ. 4, 12) ซ่ึงก็ไดแ้ก่พระศาสนจกัรนัน่เอง 
 

2.  ในพระศาสนจกัรของพระคริสตเจา้น้ี สมเด็จพระสันตะปาปาในฐานะผูสื้บต าแหน่งของนกับุญเปโตรซ่ึงพระคริสต
เจา้ไดท้รงมอบหมายให้ดูแลทั้งแม่แกะและลูกแกะของพระองค์นั้นทรงมีอ านาจสูงสุด  เต็มเป่ียม  ฉับพลนัและสากล
เหนือการดูแลวิญญาณทั้งหลายของบรรดาสัตบุรุษโดยการแต่งตั้งจากพระเจา้   เน่ืองจากในฐานะที่ทรงเป็นผูอ้ภิบาล
สัตบุรุษทุกคน  พนัธกิจของพระองค์จึงเป็นการจดัหาความดีส่วนรวมให้แก่พระศาสนจกัรสากล  และเพื่อความดีของ
แต่ละพระศาสนจกัร   ดงันั้นพระองคจึ์งทรงมีความเป็นเอกในอ านาจสามญัทัว่ทั้งพระศาสนจกัร 
 

บรรดาพระสังฆราชเองซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากพระจิตเจา้นั้น  เป็นผูสื้บต าแหน่งของบรรดาอัครสาวกในฐานะนาย
ชุมพาของวิญญาณ (3)   พร้อมกบัสมเด็จพระสันตะปาปาและภายใตอ้  านาจของพระองคบ์รรดาพระสังฆราชถูกส่งออก
ไปเพื่อด าเนินงานของพระคริสตเจา้ นายชุมพานิรันดร์ ตลอดทุกยุคทุกสมยั(4) พระคริสตเจา้ไดป้ระทานพระบญัชา
และอ านาจในการสอนนานาชาติ  แก่บรรดาอคัรสาวกและผูสื้บต าแหน่งของพวกเขา  ท าให้พวกเขาศกัด์ิสิทธ์ิในความ
จริงและให้เลี้ยงดูพวกเขา  ดงันั้นบรรดาพระสังฆราชจึงไดถู้กท าให้เป็นอาจารยท์ี่แทจ้ริงและที่ถูกต้องของความเช่ือ 
เป็นพระสังฆราชและนายชุมพาโดยทางพระจิตเจา้ซ่ึงถูกประทานแก่พวกเขา(5) 
 
3.  บรรดาพระสังฆราช  ดว้ยการมีส่วนร่วมในในความห่วงใยต่อพระศาสนจกัรต่างๆนั้น ก็ปฏิบตัิหน้าที่พระสังฆราช
ของตนตามที่ได้รับมาจากการอภิเษกพระสังฆราช(6) ในการเป็นหน่ึงเดียวกับและภายใต้อ านาจของสมเด็จพระ
สันตะปาปาผูสู้งสุด  ส่วนอ านาจของการส่ังสอนและการปกครองดา้นอภิบาลนั้นทุกท่านต่างก็เป็นหน่ึงเดียวกนัใน
คณะหรือหมู่ชนที่เก่ียวกบัพระศาสนจกัรสากลของพระเจา้ 
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พวกท่านปฏิบติัหน้าที่น้ีดว้ยตวัเองในส่วนของฝูงแกะของพระเจา้ที่ถูกมอบแก่ท่าน  แต่ละท่านจะดูแลพระศาสนจกัร
เฉพาะที่ถูกมอบแก่ท่านหรือบางคร้ังพวกท่านก็ปฏิบัติร่วมกนัในการจัดหาความต้องการร่วมกนับางอย่างของพระ 
ศาสนจกัรต่างๆ  ดงันั้น สมชัชาศกัด์ิสิทธ์ิน้ีที่เป็นห่วงเป็นใยต่อสถานภาพของสมาคมมนุษย ์ ซ่ึงก่อให้เกิดล าดบัใหม่
ของส่ิงต่างๆขึ้นในยุคของเรา(7)นั้น จึงตั้งใจที่จะก าหนดอย่างชัดเจนย่ิงขึ้นซ่ึงหน้าที่ด้านอภิบาลของพระสังฆราช         
จึงไดก้  าหนดให้กระท าส่ิงต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 

บทที่1 
ความสัมพนัธ์ของบรรดาพระสังฆราชกับพระศาสนจักรสากล 

 
I.  บทบาทของพระสังฆราชในพระศาสนจักรสากล 
 
4.   เน่ืองจากการอภิเษกเป็นพระสังฆราชและความสนิทสัมพนัธ์กบัฐานันดร  พร้อมกบัหัวหน้าและสมาชิกของคณะ
พระสังฆราชบรรดาพระสังฆราชก็รวมกนัเป็นสมาชิกของคณะพระสังฆราช(1)  “ชั้นของพระสังฆราชคือการเป็นผูสื้บ
ต าแหน่งของคณะอคัรสาวกในการสอนและช้ีน าการอภิบาล  หรือจะว่าอยู่ในชั้นของคณะอัครสาวกที่ยงัคงด าเนิน
ต่อไปอยา่งไม่สะดุดมากกว่า  พร้อมกบัหัวหนา้ของตนคือ สมเด็จพระสันตะปาปา-และโดยไม่ขาดจากหัวหน้าน้ีคณะ
พระสังฆราชมีอยู่ในฐานะผูบ้ริหารอ านาจสูงสุดและเต็มเป่ียมเหนือพระศาสนจักรสากล   แต่จะใช้อ  านาจน้ีไม่ได้
เวน้เสียแต่จะไดรั้บความเห็นชอบจากสมเด็จพระสันตะปาปาเสียก่อน”(2)   แต่อ านาจน้ี” จะถูกใชอ้ยา่งสง่าในสังคายนา
สากล”(3) ดงันั้นสมชัชาศกัด์ิสิทธ์ิน้ีจึงขอแถลงว่าบรรดาพระสังฆราช  ซ่ึงเป็นสมาชิกของคณะพระสังฆราชมีสิทธ์ิที่จะ
เขา้ร่วมประชุมสังคายนาสากลทุกคน  
 
“การใช้อ  านาจของคณะน้ีร่วมกบัสมเด็จพระสันตะปาปายอ่มท าได ้  แมว่้าบรรดาพระสังฆราชจะประจ าอยู่ทัว่ทุกแห่ง
ในโลกก็ตามขอเพียงแต่หัวหน้าของคณะจะทรงเรียกให้พวกท่าน ท าเป็นคณะหรืออย่างน้อยที่สุดก็ทรงให้ความ
เห็นชอบกบัการกระท าที่รวมกนัของบรรดาพระสังฆราชที่กระจายอยู่ทัว่โลก  หรือการยอมรับที่ไม่ถูกบงัคบัก็ถือว่า
เป็นการกระท าของคณะอยา่งแทจ้ริง”(4) 
 
5.  บรรดาพระสังฆราชถูกเลือกจากภาคต่างๆ ของโลกในวิธีการหรือรูปแบบที่ไดก้  าหนดขึ้นหรือจะถูกก าหนดขึ้นโดย
สมเด็จพระสันตะปาปา  ท าให้การช่วยเหลือน้ีมีประสิทธ์ิภาพมากขึ้น ต่อนายชุมพาสูงสุดของพระศาสนจกัรในสภา
ส าหรับปรึกษาซ่ึงจะถูกเรียกโดยช่ือที่ถูกตอ้งว่าสมชัชาของพระสังฆราช(5) เน่ืองจากสมชัชาจะท าในนามของคณะ
พระสังฆราชคาทอลิกทั้งครบ  และในเวลาเดียวกนัก็จะแสดงให้เห็นว่าบรรดาพระสังฆราชในความสนิทสัมพนัธ์กบั
ฐานนัดรต่างก็มีส่วนร่วมกบัการเรียกร้องให้เป็นพระศาสนจกัรสากล(6) 
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6.  ในฐานะผูสื้บต าแหน่งที่ถูกต้องตามกฎหมายของบรรดาอัครสาวก  และสมาชิกของคณะพระสังฆราชบรรดา
พระสังฆราชควรที่จะเขา้ใจว่าพวกท่านถูกรวมเขา้ด้วยกัน  และควรแสดงออกซ่ึงความห่วงใยต่อทุกพระศาสนจกัร 
เพราะว่าโดยการก าหนดของพระเจา้และกฎของหน้าที่ของอคัรสาวกแต่ละท่านพร้อมกบัพระสังฆราชองคอ์ื่นๆ ต่างก็มี
ความรับผิดชอบต่อพระศาสนจกัร(7) พวกท่านควรมีความห่วงใยเป็นพิเศษต่อส่วนต่างๆ ของโลกที่พระวาจาของพระ
เจา้ยงัไม่ถูกประกาศหรือในสถานที่บรรดาสัตบุรุษ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสถานที่ขาดแคลนพระสงฆ์จะตกอยู่ในภยัที่
จะเหินห่างจากการปฏิบตัิชีวิตคริสตชน  และแมก้ระทัง่จะเสียความเช่ือดว้ย 
 
ดงันั้น จึงขอให้บรรดาพระสังฆราชใช้ความพยายามทุกอย่างที่จะท าให้สัตบุรุษให้การสนับสนุนและการส่งเสริมงาน
ของการประกาศพระวรสาร  และการแพร่ธรรมอย่างกระตือรือร้น  ย่ิงไปกว่านั้นขอให้พวกท่านพยายามที่จะจดัหา  
ศาสนบริกรศักด์ิสิทธ์ิที่เหมาะสมรวมทั้งผูช่้วยด้วย-ทั้งนักบวชและฆราวาส-ให้พร้อมที่จะท างานในมิสซังและใน
สถานที่ต้องรับเคราะห์กรรมอัน  เน่ืองมาจากการขาดแคลนพระสงฆ์  พวกท่านควรพยายามเท่าที่สามารถที่จะให้
พระสงฆ์ของท่านบางองค์ไปท างานในมิสซังที่ไดก้ล่าวถึงขา้งบน  หรือในสังฆมณฑลต่างๆ เพื่อปฏิบตัิศาสนบริการ
ศกัด์ิสิทธ์ิที่นัน่จะอยา่งถาวรหรือชัว่ระยะหน่ึงก็ได ้
 
ในการบริหารทรัพยส์มบติัของพระศาสนจกัรนั้น  บรรดาพระสังฆราชควรค านึงถึงความจ าเป็นไม่เฉพาะแต่ของสังฆ-
มณฑลของท่านเท่านั้น  แต่ในพระศาสนจกัรพิเศษอื่นๆ ดว้ยเพราะว่าพวกเขาก็เป็นส่วนหน่ึงของพระศาสนจกัรของ
พระคริสตเจา้ดว้ย  ทา้ยสุดพวกท่านควรให้ความสนใจในการช่วยเหลือภยัพิบตัิที่สังฆมณฑลและสถานที่ต่างๆ ที่ไดรั้บ
ตามแต่รายไดข้องตนจะเอื้ออ านวย 
 
7.  ขอให้พวกท่านแสดงออกซ่ึงความรักฉันพี่น้อง-เพราะเห็นแก่พระคริสตเจา้-ต่อพี่นอ้งพระสังฆราชของท่านที่ถูกให้
ร้ายและขัดสน ถูกจ าคุกหรือถูกห้ามไม่ให้ปฏิบัติศาสนบริการของตน พวกท่านควรให้ความสนใจฉันพี่น้องอย่าง
กระตือรือร้นต่อบรรดาพระสังฆราชเหล่าน้ีเพ่ือความทุกข์ทรมานของท่านเหล่านั้นอาจจะไดบ้รรเทาเบาบางลงโดยค า
ภาวนาและกิจการที่ดีของเพื่อนพี่นอ้งพระสังฆราชของท่าน 
 
II.    พระสังฆราชกับสันตะส านัก 
 
8.  (ก) อ านาจสามญั  เฉพาะและทันทีซ่ึงจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติหน้าที่อภิบาล-ในตัวของมันเอง-เป็นของบรรดา
พระสังฆราช  ในฐานะผูสื้บต าแหน่งของบรรดาอคัรสาวก-ในสังฆมณฑลที่อยูใ่นความดูแลของท่านแต่จะตอ้งไม่ไป
ละเมิดต่ออ านาจ  ซ่ึงสมเด็จพระสันตะปาปาทรงมีอันเน่ืองมาจากหน้าที่ของพระองค์ในการที่จะสงวนบางเร่ืองไว้
ส าหรับพระองคเ์องหรือส าหรับผูม้ีอ  านาจคนอื่น 
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(ข)  กฎหมายทั่วไปของพระศาสนจักรให้อ านาจแก่พระสังฆราชของแต่ละสังฆมณฑลที่จะให้ใช้อ  านาจปกครอง
สัตบุรุษเท่าที่ท่านเห็นสมควร-ในกรณีพิเศษ-ว่ามนัจะก่อให้เกิดผลดีฝ่ายจิตแก่พวกเขายกเวน้ในกรณีที่ถูกสงวนไวโ้ดย
อ านาจสูงสุดของพระศาสนจกัรเท่านั้น 
 
9.  ในการใช้อ านาจสูงสุด เต็มเป่ียมและฉับพลนัในพระศาสนจกัรสากลนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาจะทรงใช้องค์กร
ปกครองส่วนกลางของพระศาสนจกัร(Roman Curia) ซ่ึงปฏิบตัิหนา้ที่ในพระนามและอ านาจของพระองค์  เพื่อความดี
ของพระศาสนจกัรต่างๆ และในการรับใชน้ายชุมพาผูศ้กัด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย 
 
อย่างไรก็ตามบรรดาพระสังฆราชแห่งสังคายนาศกัด์ิสิทธ์ิตอ้งการให้ส านักงานเหล่าน้ี  ซ่ึงให้ความช่วยเหลือดว้ยการ
ตระเตรียมอยา่งวิเศษแด่สมเด็จพระสันตะปาปา  และแก่บรรดานายชุมพาของพระศาสนจกัรนั้นไดรั้บการจดัระบบใหม่
และประยกุต์ให้เขา้กบัยุคสมยั  ทอ้งถิ่นและจารีตพิธี  โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในเร่ืองที่เก่ียวกบัจ านวน ช่ือ อ านาจหน้าที่และ
วิธีการจ าเพาะในการด าเนินงานรวมไปถึงการประสานงานระหว่างพวกเขาเองดว้ย(8)  จากธรรมชาติของหนา้ที่อภิบาล
จ าเพาะของบรรดาพระสังฆราช- บรรดาพระสังฆราชแห่งสังคายนา ยงัตอ้งการให้หน้าที่ของตวัแทนของสมเด็จพระ
สันตะปาปาไดถู้กก าหนดอยา่งชดัเจนย่ิงขึ้นดว้ย 
 
10.  ย่ิงไปกว่านั้นส านกังานเหล่าน้ีถูกก่อตั้งขึ้น  เพ่ือความดีของพระศาสนจกัรสากลจึงเป็นที่ปรารถนาอยา่งย่ิงที่บรรดา
สมาชิก  เจา้หน้าที่และที่ปรึกษารวมไปถึงตวัแทนของสมเด็จพระสันตะปาปาจะถูกคดัเลือกมาจากทอ้งถิ่นต่างๆของ
พระศาสนจกัรอยา่งกวา้งขวาง  เท่าที่จะสามารถท าไดจ้นท าให้ส านกังาน  และองคก์รกลางของพระศาสนจกัรคาทอลิก
แสดงออก  ซ่ึงคุณลกัษณะสากลอยา่งแทจ้ริง 
 
ยงัเป็นที่ปรารถนาอีกดว้ยเช่นกนัที่จะให้พระสังฆราชบางองค ์– โดยเฉพาะอย่างย่ิงพระสังฆราชสังฆมณฑล – ไดรั้บ
เลือกเป็นสมาชิกของส านักงานเหล่าน้ี  เพื่อให้พวกท่านสามารถที่จะรายงานให้สมเด็จพระสันตะปาปาได้รับทราบ
อยา่งเต็มที่ถึงความคิด  ความปรารถนาและความตอ้งการของพระศาสนจกัรต่างๆ 
 
ทา้ยสุดบรรดาพระสังฆราชแห่งสังคายนาคิดว่าจะเป็นประโยชน์ที่สุด  ถา้ส านกัเดียวกนัเหล่าน้ีจะตั้งใจฟังฆราวาสมาก
ย่ิงขึ้น – ฆราวาสที่มีความประพฤติ  ความรู้และประสบการณ์ที่ยอดเย่ียม ดว้ยการน้ีพวกเขาก็จะมีส่วนร่วมที่เหมาะเจาะ
ในกิจการงานของพระศาสนจกัร 
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บทที่ 2 
พระสังฆราชกับพระศาสนจักรเฉพาะแห่งหรือสังฆมณฑล 

 
I.  พระสังฆราชสังฆมณฑล 
 
11.  สังฆมณฑลคือ ส่วนหน่ึงของประชากรของพระเจ้า  ซ่ึงถูกมอบให้แก่พระสังฆราชแต่ละองค์ให้ปกครองดูแล
พร้อมกบัความร่วมมือของคณะสงฆ ์ ดงันั้นดว้ยการยึดมัน่กบันายชุมพาของตนและรวบรวมพวกเขาเขา้ดว้ยกนักบัท่าน
โดยผ่านทางพระวรสารและบูชามิสซาในพระจิตเจา้ก็จะก่อให้เกิดพระศาสนจกัรพิเศษขึ้น  ซ่ึงในนั้นพระศาสนจกัร
หน่ึงเดียว ศกัด์ิสิทธ์ิ สากลและสืบเน่ืองจากอคัรสาวกของพระคริสตเจา้จะไดม้ีอยูแ่ละท างานอยา่งแทจ้ริง 
 
พระสังฆราชแต่ละองค์ซ่ึงได้รับมอบหมายให้ดูแลพระศาสนจักร เฉพาะแห่ง – ภายใต้อ  านาจของสมเด็จพระ
สันตะปาปา - เลี้ยงดูลูกแกะในนามขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ในฐานะนายชุมพาสามญัและฉับพลนัของพวกท่านดว้ยการ
ปฏิบตัิตนท าหนา้ที่ของการสอน  การท าให้ศกัด์ิสิทธ์ิและการปกครอง กระนั้นก็ดีพวกท่านควรยอมรับสิทธิที่ถูกตอ้งซ่ึง
เป็นของบรรดาอยักาหรืออ านาจของฐานนัดรอื่นดว้ย(1) 
 

พระสังฆราชควรอุทิศตนให้แก่หนา้ที่ของการอคัรสาวกในฐานะพยานถึงพระคริสตเจา้ต่อหนา้มนุษย ์ พวกท่านไม่ควร
ที่จะดูแลเฉพาะ  แต่พวกที่ได้ติดตาม “เจา้นายของบรรดานายชุมพา” แลว้เท่านั้นแต่ควรที่จะอุทิศตนเองอย่างส้ินสุด
จิตใจให้แก่พวกที่ไดอ้อกนอกลู่นอกทางแห่งความจริง  หรือยงัไม่รู้จกัพระวรสารของพระคริสตเจา้และพระเมตตาที่
ช่วยให้รอดของพระองคจ์นในที่สุดทุกคนจะเดินไป ”ในความดี ความชอบธรรมและความจริงทุกประการ”(อฟ. 5, 9) 
 

12.  ในการปฏิบตัิหน้าที่การสอน – ซ่ึงโดดเด่นในหนา้ที่หลกัๆของพระสังฆราชนั้น(2) – พวกท่านควรประกาศพระวร
สารของพระคริสตเจา้แก่มนุษย ์ ดว้ยการเรียกพวกเขาให้มารับความเช่ือในพลงัของพระจิตเจา้  หรือดว้ยการท าให้พวก
เขามัน่คงในความเช่ือที่มีชีวิต  พวกท่านควรอธิบายธรรมล ้าลึกทั้งหมดของพระคริสตเจา้แก่พวกเขาอนัไดแ้ก่ความจริง
ของความไม่รู้อนัไดแ้ก่การไม่รู้จกัพระคริสตเจา้  ในเวลาเดียวกนัพวกท่านควรช้ีให้เห็นวิถีที่พระทรงเผยแสดงให้รู้จกั
ถวายพระสิริรุ่งโรจน์แด่พระเจา้  และดว้ยวิธีนั้นพวกเขาก็จะบรรลุถึงความบรมสุข(3) 
 
ย่ิงไปกว่านั้นพวกท่านควรแสดงให้เห็นว่าทรัพยส์มบติัของโลกน้ี  และสถาบนัต่างๆ ของมนุษยต์ามแผนการของพระ
เจ้าพระผูส้ร้างนั้นมีไวส้ าหรับความรอดของมนุษย์  และดังนั้นก็มีส่วนมากเป็นอย่างมากในการสร้างพระกายของ    
พระคริสตเจา้ขึ้น 
 
ดงันั้น พวกท่านควรสอนตามขอ้ความเช่ือของพระศาสนจกัร   คุณค่าอนัย่ิงใหญ่ของส่ิงเหล่าน้ีคือ ตวัมนุษยพ์ร้อมดว้ย
เสรีภาพและชีวิตร่างกายของเขา  ครอบครัวและการเป็นหน่ึงเดียวและความมั่นคง  การให้ก าเนิดบุตรพร้อมกับ
การศึกษาของพวกเขา  สังคมพลเรือนพร้อมกบักฎเกณฑ์และวิชาชีพของมัน  การท างานและการพกัผ่อนหย่อนใจ 
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ศิลปะและการประดิษฐ์ดา้นเทคโนโลยี  ความยากจนและความมัง่คัง่  ทา้ยสุดพวกท่านควรก าหนดวิถีทางที่จะใช้ใน
การให้ค าตอบต่อปัญหาที่ส าคัญที่สุดเก่ียวกับการเป็นเจ้าของ  การเพ่ิมพูนและการแจกจ่ายข้าวของอย่างยุติธรรม 
สันติภาพและสงคราม  และความสัมพนัธ์ฉันพี่นอ้งระหว่างนานาชาติ(4) 
 
13.  บรรดาพระสังฆราชควรเสนอข้อค าสอนของคริสตชนในรูปแบบที่ถูกประยุกต์ให้เขา้กับกาลเวลา นั่นก็คือ ใน
รูปแบบที่จะสนองตอบต่อความยากล าบาก  และปัญหาต่างๆ ที่ท าให้มนุษยไ์ดรั้บความยากล าบากและตอ้งทนแบกรับ
เป็นพิเศษ  พวกท่านควรปกป้องขอ้ความเช่ือดว้ยการสอนให้สัตบุรุษรู้จกัปกป้องและเผยแพร่ออกไป  ในการเจาะลึก
ขอ้ค าสอนน้ีพวกท่านควรแสดงออก  ซ่ึงค าเช้ือเชิญฉันมารดาของพระศาสนจกัรต่อทุกคนไม่ว่าเขาจะเป็นคริสตชน
หรือไม่ก็ตาม   พวกท่านควรดูแลดว้ยความรักพิเศษต่อคนจน  และชนชั้นต ่าที่องค์พระผูเ้ป็นเจา้ทรงส่งพวกท่านให้ไป
ประกาศพระวรสารให้ 
 
เน่ืองจากเป็นพนัธกิจของพระศาสนจกัร  ที่จะท าให้สังคมมนุษย์ที่พระศาสนจักรอยู่ร่วมด้วยนั้นกลบัใจ(5) จึงเป็น
หน้าที่ของพระสังฆราช  โดยเฉพาะที่จะเข้าหามนุษย์พร้อมทั้งขอร้องและให้การสนับสนุนการเสวนากับพวกเขา       
การสนทนาเก่ียวกบัความรอดน้ีควรมีความชัดเจนรวมไปถึงความสุภาพและความอ่อนหวานดว้ย  เพื่อว่าความจริงจะ
ได้ถูกรวมเข้ากับความรักความเมตตาและความเข้าใจด้วยความรักเสมอไป  เช่นเดียวกันพวกท่านควรรวมความ
รอบคอบที่จ าเป็นเขา้กบัความไวเ้น้ือเช่ือใจ  ซ่ึงจะก่อให้เกิดมิตรภาพขึ้น  และดงันั้นก็สามารถก่อให้เกิดการเป็นหน่ึง
เดียวของจิตใจขึ้นได(้6) 
 
พวกท่านควรที่ใช้ส่ือสารมวลชนต่างๆ ที่มีอยูใ่นปัจจุบนัน้ี  เพ่ือประกาศขอ้ความเช่ือของคริสตชน นั่นก็คือ ส่ิงแรกสุด
คือการเทศน์สอนและการสอนค าสอน ซ่ึงตอ้งถือเป็นอนัดบัแรกเสมอ  จากนั้นก็เสนอขอ้ความเช่ือน้ีตามโรงเรียนและ
สถาบนัการศึกษา  การอบรมและการประชุมต่างๆ และท้ายสุดการเผยแพร่  โดยทางการแถลงการณ์แก่สาธารณะใน
โอกาสที่ส าคญัๆ รวมไปถึงหนงัสือพิมพแ์ละส่ือสารมวลชนต่างๆ  ซ่ึงจะตอ้งถูกน ามาใชใ้นการประกาศพระวรสารของ
พระคริสตเจา้(7) 
 
14.  บรรดาพระสังฆราชควรพยายามสุดความสามารถที่จะให้การสอนค าสอน-ซ่ึงตอ้งการที่จะท าให้ความเช่ือที่ไดรั้บ
การส่องสว่างจากการสอนให้เป็นพลงัที่ส าคญั  ชัดแจง้และมีประสิทธิภาพในชีวิตของมนุษย์นั้น-ไดรั้บการเอาใจใส่
อย่างขยนัหมั่นเพียรแก่ทั้ งพวกเด็กและเยาวชน  ทั้ งวยัรุ่นและผูใ้หญ่  ในการสอนน้ีควรปฏิบัติตามการจัดการที่
เหมาะสมรวมไปถึงวิธีการที่เหมาะสมกบัเร่ืองราวที่ก  าลงัถูกสอนอยู่นั้นและกบัคุณลักษณะ ศักยภาพ อายุและกรณี
แวดลอ้มต่างๆ ของชีวิตของนกัเรียน  ทา้ยสุดพวกท่านควรเอาใจใส่ให้การสอนนั้นตั้งอยูบ่นพระคมัภีร์  ธรรมประเพณี 
พิธีกรรมศกัด์ิสิทธ์ิ อาจารียานุภาพและชีวิตของพระศาสนจกัร 
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ย่ิงไปกว่านั้นพวกท่านควรเอาใจใส่ให้ครูสอนค าสอนไดรั้บการอบรมอย่างเหมาะสมให้ท าหน้าที่ของตน  เพื่อว่าพวก
เขาจะไดเ้คยชินกบัข้อค าสอนของพระศาสนจกัร   และเพื่อจะมีความรู้เก่ียวกบักฎของจิตวิทยาและวิชาครูทั้งในดา้น
ทฤษฎีและดา้นปฏิบตัิ  บรรดาพระสังฆราชควรพยายามที่จะฟ้ืนฟู  หรืออยา่งน้อยที่สุดก็ประยกุตก์ารสอนผูเ้ตรียมเป็น 
คริสตชนที่เป็นผูใ้หญ่ในรูปแบบที่ดีกว่า 
 

15.   ในการปฏิบตัิหนา้ที่ของการท าให้ศกัด์ิสิทธ์ินั้น  บรรดาพระสังฆราชควรค านึงว่าพวกท่านไดรั้บการเลือกสรรจาก
มวลมนุษย์ให้เป็นตัวแทนของพวกเขาต่อหน้าพระเจ้า   เพื่อถวายของถวายและยญับูชาเพื่อชดเชยบาป  บรรดา
พระสังฆราชมีความเต็มเป่ียมของศีลบวชเป็นพระสงฆ ์ และทั้งพระสงฆ์และสังฆานุกรต่างก็ขึ้นกบัพวกท่านในการใช้
อ านาจของตนดว้ย   เน่ืองจากบรรดาพระสงฆ์เป็นเพ่ือนร่วมงานที่รอบคอบของพระสังฆราชนั้น  ก็ไดรั้บการบวชให้
เป็นพระสงฆท์ี่แทจ้ริงของพนัธสัญญาใหม่ดว้ย  สังฆานุกรก็เช่นกนัไดรั้บการบวชเพื่อศาสนบริการและรับใชป้ระชากร
ของพระเจา้ในความสนิทสัมพนัธ์กบัพระสังฆราช   และคณะสงฆ์ดงันั้นบรรดาพระสังฆราชจึงเป็นผูแ้จกจ่ายหลกัของ
ธรรมล ้าลึกต่างๆ ของพระเจา้รวมไปถึงการเป็นผูป้กครอง  ผูใ้ห้การสนบัสนุนและผูเ้ฝ้าดูแลชีวิตพิธีกรรมศกัด์ิสิทธ์ิใน
พระศาสนจกัรที่ถูกมอบหมายแก่พวกท่าน(8) 
 

ดงันั้นพวกท่านควรพยายามอยูต่ลอดเวลาที่จะท าให้บรรดาสัตบุรุษรู้จกั  และด าเนินชีวิตธรรมล ้าลึกปัสกาลึกซ้ึงย่ิงขึ้น
โดยผ่านทางบูชามิสซา  และดงันั้นพวกเขาก็จะไดสั้มพนัธ์ตวัเองเขา้อย่างมัน่คงในการเป็นหน่ึงเดียวกนัของความรัก
ความเมตตาของพระคริสตเจา้(9)  “อุทิศตนอธิษฐานภาวนาและประกาศพระวาจา”(กจ. 6, 4) พวกท่านควรที่จะอุทิศ
การงานของท่านให้แก่เป้าหมายน้ี  เพ่ือว่าทุกคนที่มอบตวัให้แก่การดูแลของพวกท่านนั้นจะไดเ้ป็นหน่ึงเดียวกนัในการ
อธิษฐานภาวนา(10)  และโดยผ่านทางการรับศีลศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆ นั้น ก็จะเติบโตขึ้นในพระหรรษทานและเป็นพยานที่
ซ่ือสัตยถ์ึงองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
 

ในฐานะที่เป็นผูน้ าคนอื่นเข้าสู่ความศักด์ิสิทธ์ิครบครัน  บรรดาพระสังฆราชควรขยนัหมั่นเพียรในปลูกฝังความ
ศกัด์ิสิทธ์ิขึ้นในท่ามบรรดาพระสงฆ์  นกับวชและฆราวาสตามกระแสเรียกพิเศษของแต่ละคน(11)  พวกท่านควรที่จะ
ค านึงถึงกฎขอ้บงัคบัที่จะเป็นแบบอยา่งแห่งความศกัด์ิสิทธ์ิในความรักความเมตตา  ความสุภาพและความเรียบง่ายของ
ชีวิต   ขอให้พวกท่านป่าวประกาศแก่พระศาสนจกัรทั้งหลายที่ถูกมอบหมายแก่พวกท่าน  เพื่อว่าความรู้สึกนึกคิดของ
พระศาสนจกัรสากลของพระคริสตเจา้จะได้ฉายแสงแก่พวกเขาอย่างเต็มที่  เพราะเหตุผลน้ีพวกท่านควรที่จะให้การ
สนับสนุนแก่กระแสเรียกของการเป็นพระสงฆ์   และนักบวชเท่าที่จะสามารถท าได้และควรให้ความสนใจพิเศษแก่
กระแสเรียกของการเป็นธรรมทูตดว้ย 
 

16.  ในการปฏิบตัิหน้าของการเป็นบิดา  และนายชุมพานั้นบรรดาพระสังฆราชควรที่จะด าเนินชีวิตในท่ามประชากร
ของพวกท่านในฐานะผูรั้บใช้(12)  ขอให้พวกท่านเป็นนายชุมพาที่ดี  ผูรู้้จกัแกะของตนและแกะของพวกท่านก็รู้จัก
ท่านด้วย   ขอให้พวกท่านเป็นบิดาที่แทจ้ริงที่โดดเด่นในจิตตารมณ์แห่งความรัก  และความห่วงใยต่อทุกคนและต่อ
พวกที่ไดม้อบตวัดว้ยความเต็มใจแก่ท่านตามที่พระเจา้ประทานอ านาจให้ ขอให้พวกท่านรวบรวมและหล่อหลอมทั้ง
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ครอบครัวของฝูงแกะของตนเพื่อว่าทุกคนจะได้ตื่นตัวในหน้าที่ของตนจะได้ด าเนินชีวิตและท างานในความสนิท
สัมพนัธ์ของความรัก 
 

เพื่อจะบรรลุถึงส่ิงเหล่าน้ีทั้งหมดอย่างมีประสิทธิผล   บรรดาพระสังฆราชจะต้อง “เตรียมพร้อมไวเ้พื่อกิจการดีทุก
อย่าง”(2 ทธ. 2, 21) และ “ทนทุกส่ิงเพ่ือเห็นแก่ผูไ้ด้รับเลือกสรร”(2 ทธ. 2, 10) พวกท่านควรจดัการให้ชีวิตของพวก
ท่านเอื้ออ านวยต่อความจ าเป็นต่างๆของยคุของเรา 
 

บรรดาพระสังฆราชควรอ้าแขนรับบรรดาพระสงฆ์ด้วยความรัก  เน่ืองจากพระสงฆ์ยอมรับความห่วงใยของ
พระสังฆราชสุดความสามารถของตน  และปฏิบติัตามอย่างร้อนรนทุกเมื่อเช่ือวนั  พวกท่านควรถือว่าบรรดาพระสงฆ์
เป็นลูกและเพื่อนของท่าน(13)  และพร้อมที่จะรับฟังพวกเขา  โดยผ่านทางความสนิทสนมที่เต็มไปดว้ยความไวว้างใจ
กบับรรดาพระสงฆพ์วกท่านก็พยายามที่จะก่อให้เกิดงานอภิบาลทั้งครบของทั้งสังฆมณฑลขึ้น 
 
พวกท่านควรเป็นผูห่้วงใยต่อสวสัดิการทางดา้นฝ่ายจิต  ฝ่ายสติปัญญาและฝ่ายวตัถุของบรรดาพระสงฆ ์ เพื่อว่าพวกเขา
จะไดด้ าเนินชีวิตอย่างศกัด์ิสิทธ์ิ  และอย่างศรัทธาและท าให้ศาสนบริการของพวกเขาส าเร็จอย่างซ่ือสัตย์  และอย่างมี
ประสิทธิผล  ดังนั้นพวกท่านควรให้การสนับสนุนแก่สถาบันต่างๆ รวมไปถึงการจัดการประชุมพิเศษด้วย  เพื่อว่า
พระสงฆจ์ะไดม้ารวมกนัเป็นบางคร้ังบางคราวทั้งเพ่ือการเขา้เงียบ  และการฟ้ืนฟูชีวิตฝ่ายจิตยาวนานมากขึ้นและเพื่อจะ
ไดเ้รียนรู้วิชาการต่างๆ อย่างลึกซ้ึงย่ิงขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงพระคมัภีร์และเทววิทยา ปัญหาที่ส าคญัๆ ของสังคมและ
วิธีการใหม่ๆ ของการอภิบาล 
 

ดว้ยความเมตตาที่กระตือรือร้น  พระสังฆราชควรติดตามพระสงฆ์ที่ตกอยู่ในอนัตรายหรือประสบความลม้เหลวใน 
บางเร่ือง 
 

เพ่ือจะสามารถเอาใจใส่ได้อย่างดีย่ิงขึ้นในสวสัดิการของสัตบุรุษตามสถานภาพของแต่ละคน  พระสังฆราชควร
พยายามที่จะท าตวัให้เคยชินกบัความตอ้งการต่างๆ ของพวกเขาในกรณีแวดลอ้มดา้นสังคม  ซ่ึงพวกเขาด าเนินชีวิตอยู ่
ดงันั้น พวกท่านควรใช้วิธีการที่เหมาะสม  โดยเฉพาะอย่างย่ิงการคน้ควา้วิจยัดา้นสังคม  พวกท่านควรแสดงออก ซ่ึง
ความห่วงใยต่อทุกคนไม่ว่าจะอายุเท่าไร  สถานภาพหรือสัญชาติใด  ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนเมืองหรือคนแปลกหน้าหรือคน
ต่างชาติ  ในการปฏิบตัิหน้าที่การดูแลดา้นอภิบาลพวกท่านจดัให้สัตบุรุษของพวกท่านมีส่วนร่วมจ าเพาะของพวกเขา
ในการงานต่างๆ ของพระศาสนจกัร  พวกท่านควรเคารพต่อหน้าที่และสิทธิของพวกเขาในการให้ความร่วมมืออย่าง
กระตือรือร้นในการสร้างพระกายทิพยข์องพระคริสตเจา้ขึ้นมา 
 
พวกท่านควรปฏิบตัิกบัพี่นอ้งที่แยกตวัออกไปดว้ยความรัก  ดว้ยการเชิญชวนสัตบุรุษดว้ยเช่นกนัให้ปฏิบตัิตวัดว้ยความ
รักความเมตตาและความใจดีอนัมากลน้ต่อพวกเขา  เพ่ือจะไดก้่อให้เกิดคริสตศาสนสัมพนัธ์ขึ้นตามที่พระศาสนจกัร
เขา้ใจ(14)  พวกท่านควรสงวนที่ไวใ้นหัวใจของพวกท่านให้แก่พวกที่ยงัไม่ไดรั้บศีลลา้งบาปดว้ย  เพื่อว่าความรักความ
เมตตาของพระเยซูคริสตเจา้-ซ่ึงพระสังฆราชเป็นพยานถึงต่อหนา้มนุษยท์ุกคนจะไดท้อแสงมายงัพวกเขา 
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17.   รูปแบบต่างๆ ของการแพร่ธรรมควรไดรั้บการสนบัสนุน  และทัว่ทั้งสังฆมณฑลหรือในเขตพิเศษจ าเพาะของสังฆ
มณฑลนั้นการประสานงาน  และความสัมพนัธ์อย่างใกล้ชิดของงานแพร่ธรรมทั้งหมดควรไดรั้บการก่อให้เกิดขึ้น
ภายใตก้ารน าของพระสังฆราช  ดงันั้นการงานและองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสอนค าสอน งานดา้นธรรมทูต งาน
ดา้นสงเคราะห์เมตตา ดา้นสังคม ดา้นครอบครัว ดา้นการศึกษาและอื่นๆ ที่มีเป้าหมายดา้นอภิบาลควรถูกจดัให้เป็นการ
กระท าที่สอดประสานกนั   ดงันั้นการเป็นเอกภาพในสังฆมณฑลก็จะเกิดขึ้นดว้ยในเวลาเดียวกนั 
 
สัตบุรุษควรไดรั้บการเชิญชวนอย่างกระตือรือร้นให้รับหน้าที่ของตน  ในการท างานแพร่ธรรมตามสถานภาพและ
ศกัยภาพของแต่ละคน พวกเขาควรได้รับการเตือนให้มีส่วนร่วมในและให้ความช่วยเหลืองานแพร่ธรรมต่างๆ ของ
ฆราวาส  โดยเฉพาะอยา่งย่ิงกิจการคาทอลิก  องคก์รเหล่านั้นควรไดรั้บการสนับสนุนและความช่วยเหลือเช่นกนัไม่ว่า
จะโดยตรงหรือโดยทางออ้มให้ติดตามเป้าหมายเหนือธรรมชาติ  นั่นก็คือ ไม่ว่าจะเป็นการบรรลุถึงชีวิตที่สมบูรณ์แบบ
กว่าหรือการเผยแผ่พระวรสารของพระคริสตเจา้แก่มวลมนุษย ์ หรือการให้การสนับสนุนแก่ขอ้ค าสอนของคริสตชน
หรือการเพ่ิมคารวกิจสาธารณะ  หรือการติดตามเป้าหมายด้านสังคมหรือการท างานด้านความศรัทธาและด้าน
สงเคราะห์เมตตา 
 
รูปแบบของการแพร่ธรรมควรถูกประยกุต์ให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของยุคน้ี  ไม่เฉพาะแต่ในเร่ืองกรณีแวดลอ้ม
ฝ่ายจิตหรือจริยธรรมเท่านั้น  แต่ยงัรวมไปถึงสถานภาพดา้นสังคม  ดา้นการศึกษาเร่ืองสถิติประชากรและดา้นเศรษฐกิจ
การศึกษาวิจยัดา้นศาสนาและสังคม  โดยผ่านทางสังคมวิทยาดา้นการอภิบาลก็มีส่วนช่วยให้บรรลุเป้าหมายนั้นๆอยา่งมี
ประสิทธิผล  และก่อประโยชน์และไดรั้บการสนบัสนุนเป็นอยา่งมากที่สุด 
 
18.  ควรจะแสดงความห่วงใยเป็นพิเศษต่อพวกสัตบุรุษที่ไม่สามารถได้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่   ต่อการดูแลด้าน
อภิบาล  โดยทั่วๆ ไปและโดยปกติของเจ้าอาวาสของตน  หรือถูกตัดขาดไปเลยอันเน่ืองมาจากวิถีด าเนินชีวิตของ      
พวกเขา   ในจ าพวกน้ีก็ไดแ้ก่ส่วนใหญ่ของผูอ้พยพ  ผูถู้กเนรเทศและพวกลี้ภยั  พวกเดินเรือทั้งอากาศและน ้า  พวกยิปซี
เร่ร่อนและอื่นๆ ที่คลา้ยคลึงกนัน้ี  วิธีการอภิบาลที่เหมาะสมควรไดรั้บการสนบัสนุนดว้ยส าหรับพวกที่ไปยงัดินแดน
อื่นเป็นคร้ังคราวเพื่อการพกัผ่อนหยอ่นใจ  ทั้งน้ี เพ่ือจะค ้าจุนชีวิตฝ่ายจิตของพวกเขา  
 
สภาพระสังฆราชต่างๆ-โดยเฉพาะอย่างย่ิงสภาพระสังฆราชแห่งชาติ – ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อปัญหาที่เร่งด่วน
ที่สุดเก่ียวกบักลุ่มต่างๆ ที่ได้กล่าวมาขา้งบน  โดยผ่านทางการตกลงกนัดว้ยความสมคัรใจและความพยายามร่วมกัน
พวกท่านควรสอดส่อง  และให้การสนบัสนุนแก่การดูแลฝ่ายจิตดว้ยวิธีการและสถาบนัที่เหมาะสม  พวกท่านควรค านึง
ดว้ยเช่นกนัถึงกฎเกณฑ์พิเศษที่สันตะส านักไดก้ าหนดไวแ้ลว้  หรือจะก าหนดขึ้น(5)  ซ่ึงจะถูกประยุกตอ์ยา่งรอบคอบ
ให้เขา้กบักรณีแวดลอ้มของกาลเวลา  สถานที่และบุคคล 
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19.  ในการปฏิบตัิหนา้ที่อคัรสาวก  ซ่ึงเก่ียวกบัความรอดของวิญญาณนั้น บรรดาพระสังฆราชมีเสรีภาพที่เต็มเป่ียมและ
สมบูรณ์แบบโดยตรงและเป็นเอกเทศจากอ านาจของพลเรือน  ดงันั้นการปฏิบติัหน้าที่พระศาสนจกัรของพวกท่านจึง
ไม่อาจจะถูกกีดขวางได ้ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยทางออ้ม  และก็ไม่ถูกห้ามในการที่จะติดต่อไดอ้ย่างเสรีกบัสันตะ
ส านกัหรือหน่วยงานต่างๆ ของพระศาสนจกัรหรือกบัผูอ้ยูใ่ตก้ารปกครองของท่าน 
 

แน่นอนในขณะที่นายชุมพาผูศ้ักด์ิสิทธ์ิอุทิศตนให้แก่การดูแลฝ่ายจิตแก่ฝูงแกะของตนนั้น  พวกท่านก็ต้องมีความ
ห่วงใยต่อความกา้วหนา้  และการเจริญงอกงามทั้งฝ่ายสังคมและฝ่ายโลกดว้ย   ตามธรรมชาติของหน้าที่ของพวกท่าน  
และในฐานะที่เป็นความจ าเป็นของพระสังฆราชพวกท่านจะให้ความร่วมมืออยา่งกระตือรือร้นกบัอ านาจทางบา้นเมือง
เพ่ือจุดประสงคน้ี์  และสนบัสนุนให้ยอมอยูใ่ตก้ฎหมายที่ยตุิธรรมและเคารพผูม้ีอ  านาจที่ถูกตอ้งตามกฎหมายดว้ย 
 

20.  เน่ืองจากหน้าที่ของการแพร่ธรรมของพระสังฆราชได้รับการสถาปนาขึ้นจากพระคริสตเจ้าองค์พระผูเ้ป็นเจ้า      
และติดตามเป้าหมายทั้งฝ่ายจิตและฝ่ายเหนือธรรมชาติ   สังคายนาสากลศกัด์ิสิทธ์ิน้ีจึงขอประกาศว่าสิทธิของการเสนอ
และแต่งตั้งพระสังฆราชนั้นเป็นของอ านาจของพระศาสนจกัรโดยเฉพาะอยา่งสิทธ์ิขาดและโดยตรงแต่เพียงผูเ้ดียว 
 

ดงันั้น เพื่อจะปกป้องเสรีภาพอนัพึงมีของพระศาสนจกัร  และของการสนบัสนุนสวสัดิการของสัตบุรุษไดอ้ยา่งสะดวก
และอย่างมีประสิทธิผล  สังคายนาศกัด์ิสิทธ์ิน้ีจึงปรารถนาว่าในอนาคตจะไม่มีสิทธิ หรืออภิสิทธ์ิอีกต่อไปในการที่จะ
เลือกเสนอหรือแต่งตั้งพระสังฆราชโดยอ านาจของพลเรือน  ส่วนอ านาจพลเรือนที่มีท่าทีที่ดีต่อพระศาสนจกัรนั้น
สังคายนาน้ีขอน้อมรับดว้ยความกตญัญู  และเห็นคุณค่าอย่างสูงพร้อมกบัขอร้องให้สละสิทธิและอภิสิทธ์ิที่ไดก้ล่าวมา
ขา้งบนดว้ยความสมคัรใจสิทธิซ่ึงพวกเขามีในปัจจุบนัน้ีอนัเน่ืองมาจากสนธิสัญญาหรือขนบธรรมเนียม ทั้งน้ี หลงัจาก
ที่ไดม้ีการพูดคุยกนักบัสันตะส านกัในเร่ืองน้ีแลว้ 
 

21.  เน่ืองจากหน้าที่ของการอภิบาลของพระสังฆราชมีความส าคญัและมีภาระเช่นนั้น  พระสังฆราชสังฆมณฑลและ
พระสังฆราชองค์อื่นๆ ที่กฎหมายถือว่าเท่าเสมอกนั  เมื่อความสามารถถดถอยลงในการท าให้หน้าที่ต่างๆ ของพวก
ท่านให้ส าเร็จไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  อนัเน่ืองมาจากการเพ่ิมพูนขึ้นของอายุหรือเหตุผลที่ส าคญัๆ ไดรั้บการขอร้องให้ย่ืนใบลา
ออกจากหน้าที่  จะดว้ยการริเร่ิมของท่านเอง  หรือจากค าแนะน าของผูม้ีอ  านาจ  ถา้ผูม้ีอ  านาจจะยอมรับการลาออกก็
ตอ้งจดัหาทั้งการสนบัสนุนที่เหมาะสมแก่ผูท้ี่ไดล้าออก และให้สิทธิพิเศษแก่ท่านดว้ย 
 
 
II.   อาณาเขตของสังฆมณฑล 
 
22.  เพื่อสังฆมณฑลจะท าให้เป้าหมายของตนส าเร็จได้ธรรมชาติของสังฆมณฑลจะต้องปรากฏชัดเจนแก่ประ
ประชากรของพระเจา้  ซ่ึงประกอบขึ้นเป็นสังฆมณฑล เพ่ือเป้าหมายน้ีเช่นกนัพระสังฆราชจะตอ้งสามารถปฏิบติัหนา้ที่
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อภิบาลของตนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพให้แก่ประชากรของท่าน  ทา้ยสุด  สวสัดิการของประชากรของพระเจา้จะตอ้ง
ไดรั้บการดูแลอยา่งสมบูรณ์แบบเท่าที่สามารถ 
 
ทั้งหมดน้ี จึงเรียกร้องการก าหนดเขตแดนของสังฆมณฑลอย่างชัดเจน  และการแจกจ่ายพระสงฆ์และทรัพยากรที่
เหมาะสมและให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของการแพร่ธรรม  ทั้งหมดน้ีจะไม่เป็นประโยชน์ต่อพระสงฆ์และคริสต
ชนที่เก่ียวขอ้งเท่านั้น  แต่ส าหรับพระศาสนจกัรคาทอลิกทั้งครบดว้ย 
 
เก่ียวกบัเขตแดนของสังฆมณฑลนั้น  สังคายนาศกัด์ิสิทธ์ิน้ีจึงขอประกาศ-เท่าที่ความดีของวิญญาณจะเรียกร้อง-ว่าการ
ปรับปรุงที่เหมาะสมของเขตแดนของสังฆมณฑลควรไดรั้บการจดัการอย่างรอบคอบ  และให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท าได ้
การน้ีจะเกิดขึ้นได้ก็ดว้ยการแบ่ง  การแยกหรือการรวมกนั หรือด้วยการเปลี่ยนแปลงเขตแดน หรือด้วยการก าหนด
สถานที่ที่ดีกว่าส าหรับศูนยก์ลางของสังฆมณฑลหรือ ทา้ยสุด โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในกรณีที่สังฆมณฑลที่มีเมืองใหญ่ๆ
ดว้ยการจดัหาการจดัการภายในแบบใหม่ให้ 
 
23.  ในการปรับปรุงเขตแดนของสังฆมณฑลนั้น  ส่ิงแรกตอ้งสอดคลอ้งกบัเอกภาพโดยก าเนิดของแต่ละสังฆมณฑล
ด้วยการค านึงถึงบุคลากร  ส านักงานและสถาบันซ่ึงรวมเป็นตัวตนที่มีชีวิตอย่างที่เป็น  ในแต่ละกรณีนั้นทุกกรณี
แวดลอ้มควรไดรั้บการศึกษาอยา่งรอบคอบ  และควรค านึงถึงบรรทดัฐานทัว่ไปที่ออกมาดว้ย 
 
1)  ในการก าหนดเขตแดนของสังฆมณฑลนั้น  ควรค านึงถึงความแตกต่างของส่วนประกอบของประชากรของพระเจา้
เท่าที่สามารถ  เพราะการน้ีจะมีส่วนมากต่อการปฏิบติัหน้าการอภิบาลได้อย่างมีประสิทธิผล  ในขณะเดียวกนัหน่วย 
ของประชากรที่เป็นธรรมชาติของประชาชนพร้อมกับขอบเขตอ านาจพลเรือน  และสถาบันด้านสังคม ซ่ึงเป็น
ส่วนประกอบของโครงสร้างของมนัควรไดรั้บการรักษาไวใ้ห้เป็นกลุ่ม (หน่วย) เท่าที่สามารถ   ดงันั้น เป็นอนัชดัเจนว่า
อาณาเขตของสังฆมณฑลควรที่จะต่อเน่ืองเก่ียวพนักนั 
 
ควรให้ความสนใจ-ถา้จ าเป็น-กบัเขตแดนพลเรือน  และคุณลกัษณะพิเศษของทอ้งถิ่นและประชาชนในเร่ืองที่เก่ียวกบั
เบื้องหลงัดา้นจิตวิทยา  เศรษฐกิจ  ภูมิประเทศและประวตัิศาสตร์ของพวกเขา 
 
2)  ขนาดของสังฆมณฑลและจ านวนของประชากรนั้นโดยทัว่ๆ ไป  แลว้ควรที่จะท าให้พระสังฆราชแมว่้าจะไดรั้บการ
ช่วยเหลือจากคนอื่นๆ ก็ตามให้สามารถที่จะเป็นประธานในพิธีกรรมศักด์ิสิทธ์ิต่างๆ ได้  ออกตรวจเย่ียม น าและ
ประสานงานทุกชนิดในสังฆมณฑลไดอ้ย่างซ่ือสัตย ์  รู้จกัโดยเฉพาะอย่างย่ิงพระสงฆ์ของตนรวมไปถึงนักบวชและ
ฆราวาสที่อยู่ในโครงการต่างๆ ของสังฆมณฑลน่ีเป็นส่วนหน่ึง   อีกส่วนหน่ึงควรจัดหาพ้ืนที่ที่ เหมาะสมให้
พระสังฆราชและพระสงฆ์สามารถอุทิศพละก าลังของพวกเขาให้แก่ศาสนบริการได้อย่างมีประโยชน์เต็มที่                  
โดยค านึงถึงความตอ้งการของพระศาสนจกัรสากล 
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3)  ท้ายสุด  เพื่อศาสนบริการแห่งความรอดได้ถูกปฏิบติัอย่างมีประสิทธิผลในแต่ละสังฆมณฑลนั้นถือว่า  เป็นกฎ
ทัว่ไปที่แต่ละสังฆมณฑลจะมีจ านวนพระสงฆท์ี่มีคุณภาพ  อยา่งนอ้ยที่สุดเพียงพอต่อการดูแลประชากรของพระเจา้ได้
อย่างเหมาะสม  อีกทั้งไม่ควรขาดส านักงานสถาบันและองค์กรต่างๆ ที่เหมาะสมกับแต่ละพระศาสนจักรจ าเพาะ        
และซ่ึงประสบการณ์ไดแ้สดงให้เห็นความจ าเป็นส าหรับการปกครอง  และการแพร่ธรรมที่มีประสิทธิภาพ ท้ายสุด
ทรัพยากรส าหรับให้การสนบัสนุนแก่บุคลากรและสถาบนัต่างๆ ควรมีหรืออย่างนอ้ยที่สุดควรพิจารณาล่วงหนา้อย่าง
รอบคอบ ซ่ึงความเป็นไปไดข้องมนั 
 

ส าหรับเป้าหมายเดียวกันน้ี  สังฆมณฑลที่มีสัตบุรุษของจารีตอื่น  พระสังฆราชของสังฆมณฑลจะต้องดูแลความ
ตอ้งการฝ่ายจิตของพวกเขา  โดยผ่านทางพระสงฆ์หรือวดัของจารีตนั้น  หรือโดยผ่านทางตวัแทนของพระสังฆราช
พร้อมกบัอ านาจที่จ าเป็น  ถา้เห็นสมควร  ผูท้ี่ไดรั้บแต่งตั้งน้ีควรมีต าแหน่งพระสังฆราชดว้ย  มิฉะนั้นแลว้พระสังฆราช
ของสังฆมณฑลเองจะตอ้งท าหน้าที่พระสังฆราชของจารีตอื่นดว้ย   เพราะเหตุผลบางประการหากสันตะส านักไม่เห็น
ดว้ยกบักฎขอ้บงัคบัเหล่าน้ีฐานนัดรจ าเพาะควรถูกสถาปนาขึ้นให้แก่จารีตเหล่าน้ี(16) 
 

เช่นเดียวกันในที่ที่มีสถานการณ์คล้ายคลึงกันน้ี  ควรจัดการให้สัตบุรุษที่ใช้ภาษาแตกต่างกันไม่ว่าจะโดยผ่านทาง
พระสงฆ์  หรือวดัที่ใชภ้าษาเดียวกนัหรือโดยผ่านทางผูช่้วยพระสังฆราชฝ่ายอภิบาล (Episcopal vicars) ที่มีความสันทดั
ในภาษานั้นๆ –และถา้มีความจ าเป็นก็ให้มีต าแหน่งพระสังฆราชดว้ย – หรืออยา่งนอ้ยที่สุดก็ดว้ยวิธีการอื่นที่เหมาะสม 
 

24.  เพ่ือจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงสังฆมณฑลขึ้นตามก าเกณฑ์ที่ถูกวางไวใ้นขอ้ 22-23 – และไม่
แตะตอ้งกฎเกณฑ์ของพระศาสนจกัรจารีตตะวนัออก – จะเป็นการดีที่สภาพระสังฆราชต่างๆ จะไดศึ้กษาเร่ืองเหล่าน้ี
ตามดินแดนที่เก่ียวขอ้ง  จะเป็นความเหมาะสมที่พวกท่านจะใชค้ณะกรรมการของพระสังฆราชส าหรับเป้าหมายน้ี  แต่
จะตอ้งค านึงถึงความคิดเห็นของบรรดาพระสังฆราชในแขวงหรือทอ้งถิ่นที่เก่ียวขอ้งดว้ย  ทา้ยสุด พวกท่านจะให้การ
เสนอและความปรารถนาของพวกท่านต่อสันตะส านกั 
 

III. ผู้ช่วยหน้าที่การอภิบาลของพระสังฆราช 
 

1. พระสังฆราชรองผู้มีสิทธ์ิสืบต าแหน่งต่อ(Coadjutor)และพระสังฆราชผู้ช่วย(Auxiliary Bishops) 
 

25.  หนา้ที่การอภิบาลของพระสังฆราชมีไวเ้พื่อการปกครองสังฆมณฑล  เพื่อให้ความดีของฝูงแกะขององค์พระผูเ้ป็น
เจา้จะไดรั้บการพิจารณาอยา่งสูงสุดเสมอ   เพ่ือจะบรรลุถึงเป้าหมายน้ีไดอ้ย่างถูกตอ้งมกัจะมีการแต่งตั้งพระสังฆราช
ผู้ช่วยขึ้ น(Auxiliary Bishops)  เน่ืองจากพระสังฆราชสังฆมณฑลไม่สามารถท าให้ส าเร็จได้ด้วยตัวเองในหน้า
พระสังฆราชทุกอย่างตามที่ความดีของสัตบุรุษเรียกร้อง  อนัเน่ืองมาจากความกวา้งใหญ่ของสังฆมณฑลหรือจ านวน 
คริสตชนที่มีมาก  หรือเน่ืองจากลกัษณะพิเศษของการแพร่ธรรมหรือเพราะเหตุผลอื่นๆ บางคร้ังมีความจ าเป็นพิเศษที่
จะต้องมีการแต่งตั้ งพระสังฆราชรองผู้มีสิทธ์ิสืบต าแหน่งต่อ(Coadjutor) เพื่อช่วยงานพระสังฆราชสังฆมณฑล                 
ทั้งพระสังฆราชรองและพระสังฆราชผูช่้วยควรไดรั้บอ านาจที่จ าเป็น  เพ่ือท าให้งานของท่านมีประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น
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และเพื่อป้องกนัศกัด์ิศรีที่เป็นของพระสังฆราชไว ้  แน่นอนการน้ีจะตอ้งท าไปโดยไม่ท าความเสียหายให้แก่เอกภาพ
ของสังฆมณฑล  การปกครองและอ านาจของพระสังฆราชสังฆมณฑลเป็นอนัขาด 
 
ย่ิงไปกว่านั้น ทั้งพระสังฆราชรองผูม้ีสิทธ์ิสืบต าแหน่งต่อและพระสังฆราชผูช่้วย   เน่ืองจากพวกท่านถูกเรียกให้มามี
ส่วนร่วมในการแบกภาระของพระสังฆราชสังฆมณฑล  จึงในการปฏิบตัิหน้าที่ทุกอย่างของพวกท่านจะต้องไดรั้บ
ความเห็นชอบจากพระสังฆราชสังฆมณฑล   พวกท่านยงัตอ้งแสดงความเคารพและความนับถือต่อพระสังฆราชสังฆ-
มณฑล  และตวัท่านเองก็ตอ้งมีความรักฉันพ่ีนอ้งต่อทั้งพระสังฆราชรองและพระสังฆราชผูช่้วยพร้อมให้ความยกยอ่ง
นบัถือต่อพวกท่านดว้ย 
 
26.   เท่าที่ความดีของวิญญาณเรียกร้องพระสังฆราชสังฆมณฑล  ไม่ควรรีรอที่จะร้องขอผู้มีอ  านาจให้แต่ งตั้ ง
พระสังฆราชผูช่้วยองคห์น่ึงหรือสององคโ์ดยที่ไม่มีสิทธ์ิที่จะสืบต าแหน่งต่อ 
 
ถา้ไม่ถูกก าหนดในหนงัสือแต่งตั้ง  พระสังฆราชสังฆมณฑล  อาจจะแต่งตั้งให้พระสังฆราชผูช่้วยองค์หน่ึง หรือหลาย
องค์ให้เป็นอุปสังฆราชหรืออย่างน้อยที่สุดก็เป็นผูช่้วยพระสังฆราชฝ่ายอภิบาล (Episcopal vicars) พวกท่านจะขึ้นตรง
กับอ านาจของพระสังฆราชสังฆมณฑลเท่านั้น  และท่านอาจจะต้องการปรึกษากับพวกท่านในปัญหาที่ส าคัญๆ 
โดยเฉพาะอยา่งย่ิงที่มีคุณลกัษณะเป็นงานอภิบาล 
 
เว้น เสียแต่ ผู ้มีอ  านาจจะก าหนดเป็นอย่างอื่น   อ านาจซ่ึงพระสังฆราชผู้ช่วยมีตามกฎหมายจะไม่ ส้ินสุดลง                           
เมื่อพระสังฆราชสังฆมณฑลหมดวาระลง  และเป็นที่ปรารถนาอยา่งย่ิงที่เมื่อต าแหน่งพระสังฆราชสังฆมณฑลว่างลง
การปกครองสังฆมณฑล – ควรถูกมอบให้แก่พระสังฆราชผู้ช่วยและถ้ามีหลายองค์ก็ขอให้เป็นองค์ใดองค์หน่ึง               
– เวน้เสียแต่จะมีเหตุผลส าคญัเป็นอยา่งอื่น 
 
พระสังฆราชรองผูม้ีสิทธ์ิสืบต าแหน่งต่อ  จะต้องถูกแต่งตั้งให้เป็นอุปสังฆราชจากพระสังฆราชสังฆมณฑลเสมอ         
ในบางกรณีผูม้ีอ  านาจอาจจะมอบอ านาจให้มากกว่านั้นแก่ท่านก็ได ้  เพ่ือการจดัหาความดีที่สุดทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตให้แก่สังฆมณฑลเท่าที่จะสามารถท าได ้ พระสังฆราชสังฆมณฑลและพระสังฆราชรองของท่านจะตอ้งปรึกษา
กนัในเร่ืองที่มีความส าคญัย่ิงเสมอ 
 
2.  ส านักงานสังฆมณฑล(Diocesan Curia)และคณะกรรมการต่างๆ(Commissions) 
 
27.  หน้าที่ที่ส าคัญที่สุดในส านักงานสังฆมณฑลคือ  อุปสังฆราชแต่ว่าเท่าที่การปกครองสังฆมณฑลจะเรียกร้อง
พระสังฆราชอาจจะแต่งตั้งผูช่้วยพระสังฆราชฝ่ายอภิบาล (Episcopal vicar) หน่ึงหรือหลายคนขึ้นก็ได ้  พวกเขาน้ีต่างก็
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มีอ านาจเดียวกัน  กับที่กฎหมายพระศาสนจกัรให้แก่อุปสังฆราช  แต่ส าหรับบางส่วนของสังฆมณฑลเท่านั้นหรือ
ส าหรับชนิดที่ถูกก าหนดของการงานหรือส าหรับสัตบุรุษของจารีตที่ถูกก าหนดไว ้
 
ในบรรดาพวกที่ให้ความร่วมมือกบัพระสังฆราชในการปกครองของสังฆมณฑลคือ พระสงฆ์ที่ไดรั้บการแต่งตั้งให้
เป็นวุฒิสภาหรือสภา  เช่นคณะสงฆ์ของอาสนวิหาร(Cathedral Chapter)  คณะที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการอื่นๆ 
ตามแต่กรณีแวดลอ้มหรือลกัษณะของสถานที่ที่แตกต่างกัน   สถาบนัเหล่าน้ีโดยเฉพาะอย่างย่ิงคณะสงฆ์ของอาสน
วิหารควรไดรั้บการปรับปรุงตามความจ าเป็นส าหรับความตอ้งการในปัจจุบนัน้ี 
 
ส านักงานสังฆมณฑล (diocesan curia) ควรไดรั้บการจดัการให้มนัเป็นเคร่ืองมือที่เหมาะสมส าหรับพระสังฆราชไม่
เฉพาะแต่ในเร่ืองของการปกครองสังฆมณฑลเท่านั้น  แต่ในเร่ืองของการปฏิบตัิงานแพร่ธรรมดว้ย 
 
เป็นที่ปรารถนาอยา่งย่ิงที่แต่ละสังฆมณฑลจะไดก้่อตั้งคณะกรรมการการอภิบาลขึ้น โดยมีพระสังฆราชสังฆมณฑลเอง
เป็นประธานและประกอบไปด้วยพระสงฆ์ที่ถูกเลือกสรรเป็นพิเศษ  โดยมีนักบวชและฆราวาสมีส่วนร่วมอยู่ด้วย 
หนา้ที่ของคณะกรรมการน้ีคือ  การส ารวจและชัง่น ้าหนกังานอภิบาลและสรุปสูตรที่ท าไดส้ าหรับการน้ี 
 
3. พระสงฆ์สังฆมณฑล 
  
28.  พระสงฆ์ทุกองค์  ทั้งพระสงฆ์สังฆมณฑลและพระสงฆ์นักบวช  ต่างก็มีส่วนร่วมในสังฆภาพหน่ึงเดียวของพระ
คริสตเจา้และปฏิบตัิพร้อมกับพระสังฆราช  จึงก่อให้เกิดความร่วมมือที่รอบคอบแก่พระสังฆราช  แต่ว่าในการดูแล
วิญญาณของพวกเขานั้นพระสงฆสั์งฆมณฑลตอ้งมาก่อนทั้งที่เขา้ประจ าท างานเป็นคนของสังฆมณฑลหรือเป็นสมาชิก
ของศาสนจกัรจ าเพาะ  เพราะว่าพวกเขาไดอุ้ทิศตนอย่างเต็มที่ให้แก่การรับใช้ดูแลส่วนหน่ึงของฝูงแกะขององค์พระผู้
เป็นเจา้   ที่ตามมาคือพวกเขารวมกนัเป็นคณะสงฆ์หน่ึงเดียวและครอบครัวหน่ึงเดียวโดยมีพระสังฆราชเป็นบิดา    เพื่อ
จะแจกจ่ายศาสนบริการศักด์ิสิทธ์ิแก่บรรดาพระสงฆ์อย่างเท่าเทียมกันและอย่างเหมาะสม  พระสังฆราชจะต้องมี
เสรีภาพที่จ าเป็นในการแจกจ่ายหน้าที่และผลประโยชน์   ดงันั้นสิทธิหรืออภิสิทธ์ิซ่ึงอาจจะจ ากดัเสรีภาพน้ีไดจ้ะตอ้ง
ถูกยกเลิกไป 
 
ความสัมพนัธ์ระหว่างพระสังฆราชกบัพระสงฆ์ของสังฆมณฑลควรจะตั้งอยูบ่นสายสัมพนัธ์ของความรักความเมตตา
แบบเหนือธรรมชาติ  เพื่อว่าความสอดคลอ้งตอ้งกนัของจิตใจของพระสงฆ์กบัของพระสังฆราชจะท าให้กิจกรรมดา้น
อภิบาลไดเ้กิดดอกออกผลมากย่ิงขึ้น  ดงันั้นเพ่ือจะรับใชวิ้ญญาณไดดี้ย่ิงขึ้นขอให้พระสังฆราชเชิญพระสงฆ์มาท าการ
เสวนากนัโดยเฉพาะอยา่งย่ิงในเร่ืองของการอภิบาล   การน้ีพระสังฆราชควรกระท าไม่เฉพาะแต่เป็นบางโอกาสเท่านั้น
แต่ควรก าหนดให้เป็นระยะๆ เท่าที่จะสามารถ 
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ย่ิงไปกว่านั้นพระสงฆสั์งฆมณฑลทุกองค์ควรมีความสมคัรสมานสามคัคีระหว่างพวกเขาเอง  เพื่อจะสามารถแบ่งปัน
ความห่วงใยที่แทจ้ริงต่อสวสัดิการฝ่ายจิตของทั้งสังฆมณฑล  พวกเขาควรค านึงถึงดว้ยว่าผลประโยชน์ที่พวกเขาไดรั้บ
อนัเน่ืองมาจากหนา้ที่ในพระศาสนจกัรของพวกเขานั้นสัมพนัธ์อย่างใกลชิ้ดกบังานศกัด์ิสิทธ์ิของพวกเขา  ดงันั้นพวก
เขาควรมีส่วนร่วมด้วยใจกวา้งต่อความจ าเป็นด้านวตัถุของสังฆมณฑลตามที่พระสังฆราชจะ ช้ีน า  และเท่าที่ฐานะ
การเงินจะอ านวย 
 
29.   ผูท้ี่ร่วมมือที่ใกลชิ้ดกว่าของพระสังฆราชคือบรรดาพระสงฆ ์ ซ่ึงไดรั้บมอบหมายให้ดูแลการอภิบาลหรือองค์กร
แพร่ธรรมที่มีลักษณะนอกเหนือจากการเป็นวดั (โดยทั่วไป) ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนของสังฆมณฑล  หรือในกลุ่ม
สัตบุรุษพิเศษต่างๆ หรือกบักิจกรรมพิเศษจ าเพาะ 
 
พระสงฆ์ที่ไดรั้บมอบหมายจากพระสังฆราชให้ดูแลงานต่างๆ ของการแพร่ธรรมไม่ว่าจะในโรงเรียน  หรือในสถาบนั
ต่างๆ หรือสมาคมต่างๆ ก็มีส่วนในความช่วยเหลือที่มีคุณค่าอย่างย่ิง  พวกพระสงฆท์ี่ท างานนอกเหนือจากการเป็นวดั
(โดยทั่วไป) ในสังฆมณฑลที่พวกเขาอาศยัอยู่ควรให้พระสังฆราชดูแลเป็นพิเศษ  เพื่อพวกเขาจะไดท้ างานการแพร่
ธรรมไดอ้ยา่งโดดเด่น 
 
30.   อยา่งไรก็ดี เจา้อาวาสทั้งหลายเป็นผูร่้วมมือกบัพระสังฆราชในรูปแบบที่พิเศษอยา่งมาก   เพราะในฐานะเจา้อาวาส
พวกเขาไดรั้บมอบหมายให้ดูแลวิญญาณทั้งหลายในบางส่วนของสังฆมณฑลภายใตอ้  านาจของพระสังฆราช 
 
1)  ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลวิญญาณ  บรรดาเจา้อาวาสและผูช่้วยควรที่จะท าหน้าที่ของการสอน การท าให้ศกัด์ิสิทธ์ิ
และการปกครองให้ส าเร็จลุล่วงไป  เพื่อว่าสัตบุรุษและกลุ่มต่างๆ ในวดัจะได้เข้าใจได้อย่างแท้จริงว่าพวกเขาเป็น
สมาชิกของทั้งสังฆมณฑลและของพระศาสนจกัรสากล   ดงันั้น พวกเขาควรร่วมมือกบัเจา้อาวาสและพระสงฆ์อื่นๆ 
ซ่ึงปฏิบัติหน้าที่การอภิบาลในบริเวณนั้น (เช่นหัวหน้าเขตและหัวหน้าฝ่าย (dean) ต่างๆ) รวมไปถึงพวกที่ท างานที่
นอกเหนือจากการเป็นวดั   ดงันั้นงานอภิบาลในสังฆมณฑลก็จะรวมเขา้ดว้ยกนัเป็นหน่ึงเดียวและท าให้มีประสิทธิผล
มากย่ิงขึ้น   
 
ย่ิงไปกว่านั้น  การดูแลวิญญาณควรจะถูกแผ่ซ่านไปดว้ยจิตตารมณ์ของธรรมทูต  เพื่อว่าจะไดย่ื้นมือออกไปหาทุกคนที่
อาศัยอยู่ในเขตของวดัดงัที่มันควรเป็น  ถ้าเจา้อาวาสไม่สามารถติดต่อกบัประชาชนบางกลุ่มได้ท่านก็ควรขอความ
ช่วยเหลือจากคนอื่น  แมก้ระทัง่ฆราวาสที่อาจจะช่วยงานแพร่ธรรมของท่านไดด้ว้ย 
 
เพ่ือจะท าให้การดูแลวิญญาณมีประสิทธิผลมากย่ิงขึ้ นขอเสนอแนะอย่างมากให้มีกลุ่มชีวิตส าหรับพระสงฆ์ – 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงพวกที่อยู่ในวดัเดียวกนั –การด าเนินชีวิตแบบน้ี -นอกจากจะให้การสนับสนุนงานแพร่ธรรมแลว้ -ก็
ยงัจะให้แบบอยา่งของความรักความเมตตาและความเป็นหน่ึงเดียวแก่สัตบุรุษดว้ย 
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2)  ในการปฏิบตัิหน้าที่การสอนของพวกเขานั้น  เป็นหน้าที่ของเจา้อาวาสที่จะตอ้งประกาศพระวาจาของพระเจา้แก่ 
คริสตชนทุกคนเพื่อว่าเมื่อหยัง่ลึกในความเช่ือ  ความหวงัและความรักเมตตา –พวกเขาจะไดเ้ติบโตขึ้นในพระคริสตเจา้
และในฐานะชุมชนคริสตชนพวกเขาจะได้เป็นพยานถึงความรักเมตตา  ซ่ึงองค์พระผูเ้ป็นเจ้าได้ตรัสก าชับไว(้17)        
ยงัเป็นหน้าที่ของเจา้อาวาสที่จะน าสัตบุรุษไปสู่การรู้จักธรรมล ้ าลึกแห่งความรอด  โดยผ่านทางการสอนค าสอนที่
เหมาะสมกับอายุของแต่ละคน  ในการสอนค าสอนน้ีพวกเขาไม่ควรที่จะขอความช่วยเหลือจากนักบวชเท่านั้ น           
แต่ความร่วมมือจากฆราวาสดว้ย  ดว้ยการสถาปนาภราดรภาพแห่งขอ้ความเช่ือคริสตชนขึ้นดว้ย 
 

ในการปฏิบตัิหนา้ที่ของการท าให้สัตบุรุษของตนศกัด์ิสิทธ์ินั้น   บรรดาเจา้อาวาสควรท าให้การถวายบูชามิสซาเป็นจุด
ศูนยก์ลางและจุดสูงสุดของชีวิตคริสตชนทั้งครบ  พวกเขาควรกระท าโดยไม่ลดละให้สัตบุรุษไดรั้บการเลี้ยงดูด้วย
อาหารฝ่ายจิตโดยผ่านทางการรับศีลศักด์ิสิทธ์ิต่างๆ อย่างศรัทธาและบ่อยๆ และโดยผ่านทางการมีส่วนร่วมอย่าง
กระตือรือร้นและอย่างชาญฉลาดในพิธีกรรมศกัด์ิสิทธ์ิ   บรรดาเจา้อาวาสควรค านึงว่าศีลอภยับาปมีส่วนในพฒันาการ
ชีวิตคริสตชนอยา่งไร  ดงันั้นพวกเขาควรท าตวัให้ว่างเสมอในการฟังแกบ้าปให้แก่บรรดาสัตบุรุษ   ถา้จ าเป็นเขาควรขอ
ความช่วยเหลือจากพระสงฆท์ี่มีความสันทดัในภาษาต่างๆ 
 

ในการท าหน้าที่นายชุมพาของตนให้ส าเร็จ  บรรดาเจา้อาวาสควรพยายามสุดความสามารถที่จะรู้จกัสัตบุรุษของตน   
เน่ืองจากพวกเขาเป็นผูรั้บใช้ของฝูงแกะ  พวกเขาควรให้การสนับสนุนชีวิตคริสตชนที่เต็มเป่ียมแก่สัตบุรุษแต่ละคน
รวมไปถึงครอบครัวดว้ยในองค์กรที่อุทิศตนให้แก่การแพร่ธรรมและในชุมชนทั้งครบของวดั  ดังนั้นพวกเขาควรไป
เย่ียมครอบครัวและโรงเรียนต่างๆ เท่าที่งานอภิบาลของตนจะเรียกร้อง  พวกเขาควรให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อวยัรุ่น
และต่อเยาวชน  พวกเขาควรให้ความรักฉันบิดาแก่คนจนและคนป่วย  พวกเขาควรมีความห่วงใยเป็นพิเศษต่อกรรมกร  
ทา้ยสุดพวกเขาควรสนบัสนุนให้สัตบุรุษให้ความช่วยเหลือในงานแพร่ธรรม 
 

3)  ผูช่้วยเจา้อาวาส-ในฐานะที่เป็นผูร่้วมงานกบัเจา้อาวาส -มีส่วนร่วมที่ขาดเสียไม่ไดแ้ละอยา่งปข็งขนัต่อศาสนบริการ
ของการอภิบาลภายใตอ้  านาจของเจา้อาวาส  จึงควรมีการสมาคมกนัฉันพี่น้อง  ความรักความเมตตาต่อกนัและความ
เคารพกันระหว่างเจ้าอาวาสกับผูช่้วยของเขา  พวกเขาควรช่วยเหลือกันด้วยการให้ค าปรึกษา  ความช่วยเหลือและ
แบบอยา่งก่อให้เกิดจิตใจเดียวกนัและความร้อนรนร่วมกนัในการรับใชว้ดั 
 

31.   ในการตดัสินความเหมาะสมของพระสงฆ์ในการบริหารวดัแห่งใดแห่งหน่ึงนั้น  พระสังฆราชจะตอ้งพิจารณาไม่
เฉพาะแต่ความรู้ข้อค าสอนของเขาเท่านั้น  แต่จะต้องพิจารณาถึงความศรัทธา  ความร้อนรนในการแพร่ธรรม  
พรสวรรคแ์ละคุณภาพอื่นๆ ดว้ยที่มีความจ าเป็นต่อการรับใชวิ้ญญาณไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   
 

วดันั้นมีอยูเ่พื่อความดีของสัตบุรุษแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ดงันั้นพระสังฆราชควรที่จะสามารถจดัหาผูท้  าหน้าที่เจา้
อาวาสที่ว่างลงให้ไดง้่ายกว่าและมีประสิทธิภาพมากว่า  ดงันั้นไม่ว่าสิทธิใดๆ ทั้งส้ินของการเสนอ  การแต่งตั้งและการ
สงวนไว-้ยกเวน้สิทธิของนกับวช-และที่ใดที่มีอยูข่องกฎที่ประจวบกนัขึ้นโดยบงัเอิญไม่ว่าจะโดยทัว่ไปหรือโดยเฉพาะ 
– จะตอ้งถูกยกเลิกไป 
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บรรดาเจา้อาวาสควรจะมีความมัน่คงในหน้าที่ในวดัของตน  เพื่อผลประโยชน์ของสัตบุรุษ  ความแตกต่างกนัระหว่าง
เจ้าอาวาสที่ถูกยา้ยได้กบัที่ไม่อาจจะถูกยา้ยได้นั้น  จะต้องถูกยกเลิกไปและขบวนการของการโยกยา้ยหรือปลดเจ้า
อาวาสจะต้องถูกพิจารณากันใหม่และท าให้เรียบง่ายขึ้น   ดังน้ีพระสังฆราชในขณะที่ยึดถือความเสมอภาคทั้งดา้น
ธรรมชาติ  และกฎหมายของพระศาสนจกัรก็สามารถจดัการส่ิงที่ดีกว่าส าหรับความตอ้งการของสัตบุรุษ 
 

เจา้อาวาสที่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ของตนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและอย่างมีประสิทธิผล  อนัเน่ืองมาจากการมีอายุมากหรือ
ด้วยเหตุผลที่ส าคัญอื่นๆ ได้รับการเรียกร้องให้ย่ืนใบลาด้วยความสมัครใจตามค าเช้ือเชิญของพระสังฆราช   
พระสังฆราชควรจดัสวสัดิการการสนบัสนุนที่เหมาะสมแก่บรรดาผูท้ี่ไดล้าออกจากต าแหน่ง 
 

32.  ทา้ยสุดความห่วงใยเดียวกนัน้ีต่อวิญญาณควรจะเป็นพ้ืนฐานส าหรับการตดัสินใจ  หรือพิจารณาใหม่ในการก่อตั้ง
หรือยบุวดั  และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท านองน้ี  ซ่ึงพระสังฆราชสามารถท าไดด้ว้ยอ านาจของตนเอง 
 

4. นักบวช 
 

33.   (ทั้ งหมดที่เก่ียวกับนักบวชนั้นรวมไปถึงสมาชิกของสถาบันอื่นที่ปฏิญาณถือค าแนะน าของพระวรสารด้วย) 
นักบวชทุกคนมีหน้าที่  –ตามแต่กระแสเรียกของตน –ในการร่วมมืออย่างร้อนรนและอย่างขยนัขนัแข็งในการสร้าง          
และทวีพระกายทิพยข์องพระคริสตเจา้ขึ้น  และเพื่อความดีของแต่ละพระศาสนจกัร 
 

หน้าที่แรกของพวกเขาคือการก่อให้เกิดเป้าหมายเหล่าน้ีขึ้นดว้ยการสวดภาวนา  ท าการใชโ้ทษบาปและให้แบบอย่าง
ดว้ยชีวิตของพวกเขาเองซ่ึงสังคายนาศักด์ิสิทธ์ิน้ี  เชิญชวนให้พวกเขาเพ่ิมการให้คุณค่า และความร้อนรนต่อการน้ี            
โดยค านึงถึงคุณลกัษณะพิเศษของแต่ละคณะ   พวกเขาควรเข้าร่วมงานภายนอกของการแพร่ธรรมอย่างขยนัขนัแข็ง
มากย่ิงขึ้น 
 

34.   นักบวชที่เป็นพระสงฆ์  โดยการเจิมถวายไดเ้ขา้รับความรับผิดชอบในต าแหน่งสงฆ์  เพื่อพวกเขาจะไดก้ลายเป็น
ผูร่้วมงานที่รอบคอบของพระสังฆราช  ในปัจจุบันน้ีพวกเขาเป็นผูช่้วยเหลือพระสังฆราชมากย่ิงขึ้นอันเน่ืองมาจาก
ความตอ้งการที่เพ่ิมขึ้นของสัตบุรุษ  ดงันั้นพวกเขาจึงพูดไดว่้าเป็นสมาชิกของคณะสงฆข์องสังฆมณฑลไดอ้ยา่งแทจ้ริง
ตามที่พวกเขามีส่วนร่วมในการดูแลสัตบุรุษ  และในการปฏิบตัิงานแพร่ธรรมภายใตอ้  านาจของพระสังฆราช 
 

สมาชิกคนอื่นๆของคณะนักบวช -ทั้งชายและหญิง –ก็เป็นสมาชิกแบบพิเศษของครอบครัวสังฆมณฑล  และให้ความ
ช่วยเหลือที่ย่ิงใหญ่แก่ฐานนัดรศกัด์ิสิทธ์ิ  ดว้ยการเพ่ิมขึ้นของการเรียกร้องให้แพร่ธรรมพวกเขาก็สามารถ  และควรให้
ความช่วยเหลือนั้นมากย่ิงไปอีก 
 

35.  เพื่อให้งานของการแพร่ธรรมไดถู้กปฏิบตัิอย่างสอดคลอ้งกนัในแต่ละสังฆมณฑล  และเพื่อเอกภาพของระเบียบ
วินยัของสังฆมณฑลจะไดรั้บการรักษาไวอ้ยา่งครบถว้น  หลกัการเหล่าน้ีจะตอ้งถูกสถาปนาขึ้นให้เป็นบรรทดัฐาน 
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1)  นักบวชทุกคนจะตอ้งถือว่าพระสังฆราชเป็นผูสื้บต าแหน่งของบรรดาอคัรสาวกดว้ยความเคารพและย าเกรงอย่าง          
ใส่ใจ  ทุกคร้ังที่พวกเขาถูกขอร้องอย่างถูกตอ้งจากผูใ้หญ่  ให้ท างานแพร่ธรรมพวกเขาจะตอ้งยินดีปฏิบตัิหน้าที่ของตน
ในฐานะผูช่้วยเหลือที่กระตือรือร้นและที่นบนอบของพระสังฆราช(18) จริงๆ แลว้นกับวชควรถือว่าเป็นเกียรติในการที่
จะสนองตอบอยา่งฉับพลนั  และอยา่งซ่ือสัตยต์่อการขอร้องและความปรารถนาของพระสังฆราช   และดงันั้นพวกเขาก็
ไดรั้บบทบาทมากย่ิงขึ้นในศาสนบริการของความรอดของมนุษย ์ พวกเขาควรท าการน้ีดว้ยความเคารพต่อคุณลกัษณะ
ของคณะของพวกเขา  และในการรักษาไวซ่ึ้งธรรมนูญของพวกเขาซ่ึง –ถ้ามีความจ าเป็นควรรองรับเป้าหมายน้ีดว้ย
หลกัการของกฤษฎีกาน้ีของสังคายนา    
 

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงเน่ืองจากความตอ้งการเร่งด่วนของสัตบุรุษและการขาดแคลนพระสงฆ์สังฆมณฑล  คณะนกับวชที่
ไม่อุทิศตัวอย่างเด็ดขาดต่อการมีชีวิตแบบญาณทัศน์(ชีวิตอยู่ข้างในอารามอย่างเดียว) ก็ควรจะได้รับการเรียกจาก
พระสังฆราชให้มาช่วยงานอภิบาลต่างๆ  อยา่งไรก็ดี  พวกเขาควรค านึงถึงลกัษณะเฉพาะของแต่ละคณะดว้ย  บรรดา
อธิการของคณะควรสนบัสนุนงานน้ีอยา่งเต็มที่  โดยรับดูแลวดัแมว่้าจะเป็นการชัว่คราวก็ตาม 
 

2)  อย่างไรก็ดี นักบวชที่ท างานแพร่ธรรมอย่างกระตือรือร้น  จะตอ้งถูกแผ่ซ่านดว้ยจิตตารมณ์ของคณะของพวกตน
เสมอ  และยงัคงปฏิบตัิตามพระวินยัของพวกเขาและจิตตารมณ์ของความนบนอบต่อผูใ้หญ่ของพวกเขา   พระสังฆราช
ไม่ควรละเลยที่จะก าชบักฎขอ้บงัคบัน้ีกบัพวกเขา 
 

3)  คณะที่ไดรั้บการยกเวน้โดยนกับวชถูกเรียกมารับใชส้มเด็จพระสันตะปาปาหรือผูม้ีอ  านาจอื่นๆ ของพระศาสนจกัร
และไม่อยูใ่ตอ้  านาจการปกครองของพระสังฆราชนั้น  จะขึ้นตรงกบัพระวินัยภายในของคณะของพวกเขาเพือ่ว่าในตวั
พวกเขาทุกอย่างจะไดถู้กประสานอย่างถูกตอ้งและการเจริญเติบโต   และความศกัด์ิสิทธ์ิครบครันของชีวิตร่วมของ
นกับวชจะไดรั้บการสนับสนุน(19)  คณะเหล่าน้ีไดรั้บการยกเวน้เพ่ือว่าสมเด็จพระสันตะปาปาจะทรงสามารถจดัวาง
พวกเขาเพื่อความดีของพระศาสนจกัรสากลได(้20)  และอ านาจอื่นๆ เพื่อความดีของพระศาสนจกัรต่างๆ ภายใตอ้  านาจ
การปกครองเฉพาะของมนัเอง 
 

แต่ว่าการยกเวน้น้ีไม่ไดก้นั  นักบวชในแต่ละสังฆมณฑลออกจากอ านาจการปกครองของพระสังฆราชตามกฎเกณฑ์
ของกฎหมายตราบเท่าที่การท าหนา้ที่อภิบาลของพวกเขา  และสิทธิของการจดัการกบัการดูแลวิญญาณเรียกร้อง(21) 
 

4)  นักบวชทุกคน -จะไดรั้บขอ้ยกเวน้หรือไม่ก็ตาม –จะตอ้งขึ้นกบัอ านาจของพระสังฆราชทอ้งถิ่นในเร่ืองที่เก่ียวกบั
การประกอบคารวกิจสาธารณะต่อพระเจา้อย่างเปิดเผย  – ยกเวน้ในกรณีของความแตกต่างทางด้านจารีต – การดูแล
วิญญาณ  การเทศน์สอนให้ประชาชนฟัง  การสอนศาสนาและจริยธรรมแก่สัตบุรุษ –โดยเฉพาะอย่างย่ิงพวกเด็กๆ         
– การสอนค าสอนและการอบรมพิธีกรรมศกัด์ิสิทธ์ิ   พวกเขาจะตอ้งขึ้นกบัพระสังฆราชทอ้งถิ่นดว้ยเช่นกนัในเร่ืองที่
เก่ียวกับมารยาทที่เป็นสถานภาพของพระสงฆ์โดยตรงเช่นเดียวกันกับงานต่างๆ ที่เก่ียวกับการท าการแพร่ธรรม
ศักด์ิสิทธ์ิ  โรงเรียนคาทอลิกที่ด าเนินการโดยนักบวชจะต้องขึ้ นกับอ านาจของพระสังฆราชท้องถิ่นด้วย  โดยมี
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เป้าหมายอยู่ที่การวางนโยบายทัว่ๆ ไปและการเฝ้าดูแล  แต่สิทธิของนักบวชในการบริหารก็ยงัคงเหมือนเดิม  นักบวช
จะตอ้งปฏิบติัทุกส่ิงที่สังคายนาต่างๆ หรือสภาพระสังฆราชจะก าหนดให้ทุกคนปฏิบตัิตามโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
 

5)   การร่วมมือที่ได้รับการวางแผนอย่างดีไดรั้บการสนับสนุนให้เกิดขึ้นระหว่างคณะนักบวชดว้ยกนั  และระหว่าง
พวกเขากบัพระสงฆ์สังฆมณฑล   ควรมีการประสานงานกนัอย่างใกลชิ้ดในงานแพร่ธรรมและกิจกรรมต่างๆ ที่ขึ้นกบั
ท่าทีเหนือธรรมชาติของหัวใจและจิตใจ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงที่หยัง่รากลงในและตั้งอยู่บนความรักความเมตตา  สันตะ
ส านักมีอ  านาจที่จะตรวจตราการประสานงานกนัน้ีส าหรับพระศาสนจกัรสากล   บรรดานายชุมพาผูศ้กัด์ิสิทธ์ิต่างก็มี
อ  านาจในสังฆมณฑลของตนและสมชัชาของอยักาและสภาพระสังฆราชในทอ้งที่ของตน 
 

ส าหรับพวกที่ท างานแพร่ธรรมที่เป็นนักบวชจะตอ้งยอมรับพระสังฆราชหรือสภาพระสังฆราช   ผูใ้หญ่ของคณะหรือ
สมชัชาของผูใ้หญ่ของคณะต่างๆ  ก่อนที่จะปฏิบติัการหลงัจากที่ไดม้ีการปรึกษากนัแลว้ 
 

6) เพื่อจะก่อให้เกิดความสัมพนัธ์ที่สอดคลอ้งกนั  และมีประสิทธิผลระหว่างพระสังฆราชกบันักบวชให้กล่าวถึงเป็น
บางคร้ังบางคราวหรือบ่อยเท่าที่จะเห็นสมควร   พระสังฆราชและผูใ้หญ่ของคณะนกับวชควรพบปะกนั  เพื่อถกกนัถึง
เร่ืองราวต่างๆ ที่เก่ียวกบังานแพร่ธรรมในทอ้งทีข่องพวกเขา 
 

บทที่ 3 
เกี่ยวกับการประสานงานกันของพระสังฆราช 
เพื่อความดส่ีวนรวมของหลายๆพระศาสนจักร 

 

I.  การประชุมสมัชชา(Synods) สภาต่างๆ (Councils) และโดยเฉพาะอย่างย่ิงสภาพระสังฆราช(Episcopal Conferences) 
 

36.  นบัตั้งแต่ศตวรรษแรกๆของพระศาสนจกัรแลว้ที่พระสังฆราชในฐานะผูป้กครองของแต่ละพระศาสนจกัรต่างก็ถูก
ผลกัดนั  โดยความสนิทสัมพนัธ์ของความรักความเมตตาฉันพี่น้อง  และความร้อนรนต่อพนัธกิจสากลที่ถูกมอบแก่
บรรดาอัครสาวก   ดังนั้นพวกเขาจึงไดร้วมศักยภาพและน ้ าใจของพวกเขาเข้าดว้ยกนั  เพื่อความดีส่วนรวมและเพื่อ
สวสัดิการของแต่ละพระศาสนจักร  ดังนั้นจึงได้เกิดมีการประชุมสมัชชา(Synods)  สภาแขวง(Provincial Councils) 
และสภาครบองค(์Plenary Councils)ขึ้น   ซ่ึงบรรดาพระสังฆราชใช้เป็นวิถีที่จะด าเนินตามส าหรับพระศาสนจกัรต่างๆ 
ในการสอนความจริงของความเช่ือและการจดัระเบียบวินยัให้แก่พระศาสนจกัร 
 

สังคายนาศกัด์ิสิทธ์ิน้ีมีความปรารถนาอย่างแรงกลา้ที่จะให้มีการก่อตั้งที่น่าเคารพของสมชัชา  และของสภาต่างๆ ได้
เจริญงอกงามขึ้นอีกคร้ังดว้ยความกระปร้ีกระเปร่า   และดงันั้นความเช่ือจะไดถู้กท าให้ลึกซ้ึงย่ิงขึ้นและระเบียบวินัยจะ
ไดรั้บการรักษาไวใ้ห้เหมาะสมย่ิงขึ้น  และมีประสิทธิผลย่ิงขึ้นในพระศาสนจกัรต่างๆ ตามที่ความตอ้งการของกาลเวลา
จะเรียกร้อง 
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37.  โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในปัจจุบนัน้ี  บรรดาพระสังฆราชบ่อยคร้ังมกัจะไม่สามารถท าหน้าที่ของตนให้ส าเร็จไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิผลเวน้เสียแต่พวกท่านจะท าให้เกิดความพยายามร่วมกนัในการเติบโตขึ้นในความสอดคลอ้งกนัและในความ
ใกลชิ้ดกนัโดยมีความสัมพนัธ์กบัพระสังฆราชองคอ์ื่นๆ  สภาพระสังฆราชซ่ึงไดรั้บการสถาปนาขึ้นในหลายๆประเทศ
แลว้นั้น – ไดเ้ป็นขอ้พิสูจน์ให้เห็นอยา่งงดงามแลว้ว่าการแพร่ธรรมมีผลมากย่ิงขึ้น  ดงันั้นสังคายนาศกัด์ิสิทธ์ิน้ีจึงถือว่า
เป็นการเหมาะสมที่สุดที่ในที่ทุกแห่งที่บรรดาพระสังฆราชที่เป็นคนชาติเดียวกนั  หรือแขวงเดียวกนัจะไดจ้ดัตั้งสมาคม
ขึ้นและเพ่ือจะไดป้ระชุมกนัตามเวลาก าหนด   ดังนั้นเมื่อการเจาะลึกอย่างรอบคอบและประสบการณ์ได้รับจากการ
แบ่งปันกนั  และไดม้ีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนัแลว้ก็จะเกิดการรวมอนัศกัด์ิสิทธ์ิของพละก าลงัขึ้นในการรับใช้
ความดีส่วนรวมของพระศาสนจกัร 
 

ดงันั้นสังคายนาศกัด์ิสิทธ์ิน้ีจึงขอประกาศกฎเกณฑเ์ก่ียวกบัสภาพระสังฆราชดงัต่อไปน้ี 
 

38.  1)  สภาพระสังฆราชคือสภาที่พระสังฆราชของประเทศหน่ึงหรือแควน้หน่ึงมารวมกนั  เพื่อท าหน้าที่อภิบาลของ
พวกท่านเพ่ือก่อให้เกิดความดีย่ิงขึ้น  เพ่ือพระศาสนจกัรจะไดม้อบแก่มนุษยชาติ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงโดยผ่านรูปแบบ
และวิธีการของการแพร่ธรรมที่ถูกประยกุตใ์ห้เขา้กบักรณีแวดลอ้มของการเวลาไดอ้ยา่งเหมาะเจาะ 
 

2) สมาชิกของสภาพระสังฆราชได้แก่บรรดาพระสังฆราชผู้ปกครองท้องที่ของทุกจารีต – ไม่รวมอุปสังฆราช                                      
- และพระสังฆราชรองผูม้ีสิทธ์ิสืบต าแหน่งต่อ   พระสังฆราชผูช่้วยและผูม้ีต าแหน่งพระสังฆราชที่ท างานพิเศษที่ไดรั้บ
มอบหมายจากสันตะส านักหรือสภาพระสังฆราช  ส าหรับผูม้ีต าแหน่งพระสังฆราชศกัดินามอื่นๆ  ผูแ้ทนของสมเด็จ
พระสันตะปาปาเน่ืองจากหน้าที่พิเศษของพวกเขาในแควน้นั้นๆ  จึงไม่ได้เป็นสมาชิกของสภาพระสังฆราชตาม
กฎหมาย บรรดาพระสังฆราชท้องถิ่นและพระสังฆราชรองมีสิทธ์ิในการลงคะแนนเสียง   พระสังฆราชผูช่้วยและ
พระสังฆราชองค์อื่นๆ  ที่มีสิทธ์ิในการเข้าร่วมประชุมนั้ นจะมีสิทธ์ิลงคะแนนเสียงโดยตรง  หรือเพียงแต่สิทธ์ิ
ลงคะแนนเสียงให้การปรึกษาเท่านั้นก็สุดแลว้แต่สถานภาพที่สภาจะก าหนดให้ 
 

3)  แต่ละสภาพระสังฆราชจะตอ้งร่างสถานภาพของตนเองขึ้น  เพื่อจะไดรั้บการยอมรับจากสันตะส านกั  ในสถานภาพ
เหล่าน้ีหนา้ที่ต่างๆ ควรไดรั้บการสถาปนาขึ้น   ซ่ึงจะช่วยให้บรรลุถึงเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นตวัอย่างเช่น
บอร์ดถาวรของพระสังฆราช  คณะกรรมการต่างๆ ของพระสังฆราชและเลขาธิการ 
 

4)   การตดัสินใจต่างๆ ของสภาพระสังฆราช –จะตอ้งไดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายและโดยคะแนนเสียง
อย่างน้อยที่สุดสองในสามของบรรดาพระสังฆราช  ซ่ึงออกเสียงในการประชุมสภาและไดรั้บการรับรองจากสันตะ
ส านกั -โดยจะผูกมดัตามกฎหมายเฉพาะ  แต่ในกรณีที่ถูกก าหนดในกฎหมายของพระศาสนจกัรหรือถูกก าหนดขึ้นโดย
ค าส่ังพิเศษจากสันตะส านกัที่จะถูกมอบให้อยา่งอตัโนมตัิ  หรือสนองตอบต่อค าร้องของสภาเอง 
 

5)  เมื่อกรณีแวดลอ้มพิเศษเรียกร้องและดว้ยความเห็นชอบจากสันตะส านกั   พระสังฆราชของหลายๆ ประเทศสามารถ
รวมกนัเป็นสภาเดียวกนัได ้
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การส่ือสารระหว่างสภาพระสังฆราชของประเทศต่างๆ  ควรไดรั้บการสนับสนุนเป็นพิเศษ  ทงัน้ี เพ่ือส่งเสริมและการ
ป้องกนัความดีของส่วนรวม 
 

6)   ไดรั้บการเสนออย่างมากเลยที่เดียวให้บรรดาพระสังฆราชของพระศาสนจกัรตะวนัออกทั้งหลาย –จากการให้การ
สนับสนุนกฎขอ้บงัคบัของพระศาสนจกัรพวกเขาเองในสมชัชาต่างๆ  และก่อให้เกิดงานที่มีประสิทธิผล  เพื่อความดี
ของศาสนา –ควรค านึกถึงความดีส่วนรวมของทั้ งมณฑลที่มีหลายๆ พระศาสนจักรของจารีตที่แตกต่างกันด้วย             
พวกท่านควรแลกเปลี่ยนในการประชุมระหว่างจารีตต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกบักฎเกณฑ์จะถูกก าหนดขึ้นโดยผูม้ี
อ  านาจ 
 

II.  เขตแดนของแขวงต่างๆ (Provinces)ของพระศาสนจักรและการก่อตั้งแคว้นต่างๆ (Regions)ของพระศาสนจักร 
 

39.  ความดีของวิญญาณเรียกร้องให้มีเขตแดนที่เหมาะสมไม่เฉพาะแต่ส าหรับสังฆมณฑลเท่านั้นแต่ส าหรับแขวงอื่นๆ
ของพระศาสนจักรด้วย  ที่จริงแล้วบางคร้ังมันก็เสนอให้มีการก่อตั้งแขวงใหม่ของพระศาสนจกัรขึ้น  ดังนั้นความ
จ าเป็นของการแพร่ธรรมจะสอดคลอ้งกบักรณีแวดลอ้มดา้นสังคมและดา้นทอ้งถิ่นไดดี้กว่า  ดงันั้นความสัมพนัธ์ของ
บรรดาพระสังฆราชต่อกันด้วยและต่อพระอัครสังฆราชหัวหน้าแขวง (metropolitans)ของพวกเขา  และกับ
พระสังฆราชท่านอื่นของประเทศเดียวกนัและแมก้ระทัง่ระหว่างบรรดาพระสังฆราชกบัเจา้หน้าที่ทางบ้านเมืองด้วย  
จะท าให้เร่ืองต่างๆ ง่ายขึ้นและเกิดประโยชน์มากขึ้น 
 

40.  ดงันั้นเพ่ือจะบรรลุถึงเป้าหมายเหล่าน้ี  สังคายนาศกัด์ิสิทธ์ิน้ีจึงขอประกาศกฎเกณฑด์งัต่อไปน้ีว่า 
 

1)   เขตแดนของแขวง (Provinces) ของพระศาสนจักรจะต้องยอมรับการพิจารณาก่อนหน้าน้ีและสิทธิและอภิสิทธ์ิ
ต่างๆ ของพระอคัรสังฆราชหัวหนา้แขวง (metropolitan) จะตอ้งไดรั้บการก าหนดโดยกฎเกณฑใ์หม่และเหมาะสม 
2)  โดยทัว่ไปแลว้ทุกสังฆมณฑลและการแบ่งของเขตแดนที่เท่าเสมอกนักบัสังฆมณฑลตามกฎหมายควรจะสัมพนัธ์
เขา้กบัแขวงต่างๆ ของพระศาสนจกัร   ดงันั้นสังฆมณฑลต่างๆ  ซ่ึงบดัน้ีขึ้นกบัสันตะส านกัโดยตรงและที่ไม่ถูกรวมเขา้
กบัแห่งอื่นนั้นจะถูกรวมเข้าด้วยกนั  เพ่ือจะก่อให้เกิดแขวงใหม่ของพระศาสนจกัรขึ้น –ถ้าเป็นไปได้ -หรือไม่ก็ให้
รวมเขา้กบัแขวงของพระศาสนจกัรที่ใกลก้ว่าหรือที่สะดวกกว่า   ส่ิงน้ีจะตอ้งขึ้นกบัอ านาจการปกครองของพระอคัร
สังฆราชที่เป็นหัวหนา้แขวง(metropolitans) โดยให้สอดคลอ้งกบักฎเกณฑข์องกฎหมายของพระศาสนจกัร 
 

3)   ถ้าจะเป็นประโยชน์แขวง(Provinces)ของพระศาสนจักรอาจจะถูกรวมเข้าเป็นแควน้(Regions)พระศาสนจักร
ส าหรับโครงสร้าง   ซ่ึงการเตรียมการดา้นกฎหมายจะถูกก าหนดขึ้น 
 

41.  ถ้าเป็นการเหมาะสมสภาพระสังฆราชควรพิจารณาถึงปัญหาของเขตแดนของแขวงเช่นนั้น  และการสถาปนา           
แคว้นต่างๆ ขึ้นให้สอดคลอ้งกบักฎเกณฑท์ี่ถูกก าหนดขึ้นเก่ียวกบัเขตแดนของสังฆมณฑลตามเลขที่ 23-24 จากนั้นให้
ส่งขอ้เสนอและความประสงฆต์่างๆ ของพวกท่านไปยงัสันตะส านกั 
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III.  พระสังฆราชที่มีหน้าที่ระหว่างสังฆมณฑล 
 

42.  เน่ืองจากความต้องการการอภิบาลเรียกร้องการท างานอภิบาลบางอย่างจะต้องมุ่งไปถึง  และการปฏิบัติเป็น
โครงการร่วมย่ิงวนัย่ิงมากขึ้น  จึงเป็นการเหมาะสมที่หน้าที่บางอย่างจะถูกสร้างขึ้น  เพื่อการรับใช้ทุกๆ หรือหลายๆ
สังฆมณฑลของแขวงหรือประเทศที่ถูกก าหนด  หนา้ที่เหล่าน้ีจะถูกท าให้ส าเร็จโดยพระสังฆราช 
 

สังคายนาศกัด์ิสิทธ์ิน้ีขอช้ีแนะว่าระหว่างพระสงฆ์ผูใ้หญ่  หรือพระสังฆราชที่ปฏิบติัหน้าที่เหล่าน้ีกบัพระสังฆราชสัง
มณฑลและกบัสภาพระสังฆราชต่างๆ ควรมีการสมาคมฉันพี่นอ้งกนัและการร่วมมือที่สอดคลอ้งกนัในการแสดงออก        
ซ่ึงความห่วงใยดา้นอภิบาล 
 

ความสัมพนัธ์เหล่าน้ีควรไดรั้บการก าหนดอยา่งชดัเจนจากกฎหมายของพระศาสนจกัร 
 

43.  เน่ืองจากสถานภาพพิเศษจ าเพาะของการด าเนินชีวิตของพวกเขาการดูแลฝ่ายจิตของพวกทหารเรียกร้องการ
พิจารณาพิเศษจึงควรมีการสถาปนาแขวงปกครอง(vicariate) ขึ้นในทุกประเทศถา้เป็นไปได ้ ทั้งตวัแทนพระสังฆราช
(vicar)และพระสงฆ์ประจ ากองทพัควรอุทิศตนอย่างส้ินเชิงให้แก่งานที่ยากล าบากน้ีในความร่วมมือกบัพระสังฆราช
สังฆมณฑลอยา่งส้ินเชิง(1)  
 

พระสังฆราชสังฆมณฑลควรมอบพระสงฆ์ที่มีความสันทดักบังานที่ส าคญัน้ีจ านวนพอสมควรแก่ตวัแทนพระสังฆราช
(vicar) ในเวลาเดียวกนัพวกท่านควรส่งเสริมความมานะพยายามในการท าให้สวสัดิการฝ่ายจิตของบุคลากรทางทหาร 
ดีขึ้น 
ค าแนะน าโดยทั่วๆ ไป  
 

44.   สังคายนาศักด์ิสิทธ์ิน้ีขอก าหนดไวว่้าในการฟ้ืนฟูประมวลกฎหมายของพระศาสนจักรนั้น กฎหมายที่ตราขึ้น
จะต้องเหมาะสมกับหลักการเหล่าน้ีตามที่ได้ถูกก าหนดในกฤษฎีกาน้ี ควรจะมีการพิจารณาอย่างเป็นพิเศษด้วย                     
ซ่ึงขอ้สังเกตต่างๆ ที่คณะกรรมการต่างๆและบรรดาพระสังฆราชของสังคายนาไดก้ าหนดขึ้น  
สังคายนาศักด์ิสิทธ์ิน้ียงัได้ก าหนดให้มีการเตรียมข้อแนะน าโดยทั่วๆ ไปที่ เก่ียวกับการดูแลวิญญาณเพ่ือให้ทั้ ง
พระสังฆราชและพระสงฆ์จะไดน้ าไปใช้ ดงันั้นพวกท่านก็จดัหาวิธีการบางอย่างซ่ึงจะช่วยพวกท่านให้ปฏิบติัหน้าที่
อภิบาลไดง่้ายย่ิงขึ้นและอยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

ควรมีการเตรียมการช้ีแนะพิเศษเก่ียวกับการท างานอภิบาลกับกลุ่มพิเศษของสัตบุรุษด้วยตามแต่กรณีแวดล้อมที่
แตกต่างกนัของแต่ละประเทศหรือแควน้จะเรียกร้อง  ขอ้ช้ีแนะอีกเรืองหน่ึงคือเร่ืองการสอนค าสอนแก่ประชาสัตบุรุษ 
ข้อช้ีแนะน้ีจะพิจารณาถึงหลักการที่ส าคัญๆของการสอนดังกล่าวรวมไปถึงการเตรียมพร้อมของมันและการแต่ง
หนังสือส าหรับการน้ีดว้ย ในการเตรียมข้อช้ีแนะเหล่าน้ีควรจะให้ความสนใจเป็นพิเศษแก่ขอ้คิดเห็นที่ไดถู้กเสนอ            
โดยคณะกรรมการต่างๆ และบรรดาพระสังฆราชของสังคายนา 
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