กฤษฎีกาว่าด้วยหน้ าที่การอภิบาลสัตบุรุษของบรรดาพระสังฆราชในพระศาสนจักร
CHRISTUS DOMINUS
*******************
เปาโล พระสังฆราช
ผู้รับใช้ บรรดาผู้รับใช้ ของพระเจ้ า
พร้ อมกับบรรดาพระสังฆราชผู้ร่วมประชุมสภาสังคายนาศักดิ์สิทธิ์
เพื่อให้ถือปฏิบัติเป็ นอนุสรณ์ตลอดกาล
อารัมภบท
1. พระคริ สตเจ้า องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระบุตรของพระเจ้าผูท้ รงชีวิตได้เสด็จมาเพื่อช่วยประชากรของพระองค์ให้รอด
พ้นจากบาป(1) และเพื่อมนุษย์ทุกคนจะได้รับการทาให้ศกั ดิ์สิทธิ์ ดังที่พระบิดาเองได้ทรงส่งพระองค์มาพระองค์ก็ทรง
ส่งบรรดาอัครสาวกของพระองค์ออกไปเช่นกัน(2) ดังนั้นพระองค์จึงได้ทรงทาให้พวกเขาศักดิ์สิทธิ์ ดว้ ยการประทาน
พระจิตเจ้าแก่พวกเขาเพื่อว่าพวกเขาด้วยจะได้ถวายพระสิ ริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาเจ้าบนโลกนี้ และช่วยให้มนุษย์ได้รอด
“เพื่องานเสริ มสร้างพระกายของพระคริ สตเจ้า” (อฟ. 4, 12) ซึ่งก็ได้แก่พระศาสนจักรนัน่ เอง
2. ในพระศาสนจักรของพระคริ สตเจ้านี้ สมเด็จพระสันตะปาปาในฐานะผูส้ ื บตาแหน่งของนักบุญเปโตรซึ่งพระคริ สต
เจ้าได้ทรงมอบหมายให้ดูแลทั้งแม่แกะและลูกแกะของพระองค์น้ นั ทรงมีอานาจสู งสุ ด เต็มเปี่ ยม ฉับพลันและสากล
เหนื อการดูแลวิญญาณทั้งหลายของบรรดาสัตบุรุษโดยการแต่งตั้งจากพระเจ้า เนื่ องจากในฐานะที่ทรงเป็ นผูอ้ ภิบาล
สัตบุรุษทุกคน พันธกิจของพระองค์จึงเป็ นการจัดหาความดีส่วนรวมให้แก่พระศาสนจักรสากล และเพื่อความดีของ
แต่ละพระศาสนจักร ดังนั้นพระองค์จึงทรงมีความเป็ นเอกในอานาจสามัญทัว่ ทั้งพระศาสนจักร
บรรดาพระสังฆราชเองซึ่ งได้รับการแต่งตั้งจากพระจิตเจ้านั้น เป็ นผูส้ ื บตาแหน่งของบรรดาอัครสาวกในฐานะนาย
ชุมพาของวิญญาณ (3) พร้อมกับสมเด็จพระสันตะปาปาและภายใต้อานาจของพระองค์บรรดาพระสังฆราชถูกส่งออก
ไปเพื่อดาเนิ นงานของพระคริ สตเจ้า นายชุมพานิ รันดร์ ตลอดทุกยุคทุกสมัย(4) พระคริ สตเจ้าได้ประทานพระบัญชา
และอานาจในการสอนนานาชาติ แก่บรรดาอัครสาวกและผูส้ ื บตาแหน่งของพวกเขา ทาให้พวกเขาศักดิ์สิทธิ์ในความ
จริ งและให้เลี้ยงดูพวกเขา ดังนั้นบรรดาพระสังฆราชจึงได้ถูกทาให้เป็ นอาจารย์ที่แท้จริ งและที่ถูกต้องของความเชื่ อ
เป็ นพระสังฆราชและนายชุมพาโดยทางพระจิตเจ้าซึ่งถูกประทานแก่พวกเขา(5)
3. บรรดาพระสังฆราช ด้วยการมีส่วนร่ วมในในความห่ วงใยต่อพระศาสนจักรต่างๆนั้น ก็ปฏิบตั ิหน้าที่พระสังฆราช
ของตนตามที่ ไ ด้รับ มาจากการอภิ เษกพระสั งฆราช(6) ในการเป็ นหนึ่ งเดี ยวกับ และภายใต้อานาจของสมเด็ จพระ
สันตะปาปาผูส้ ู งสุ ด ส่ วนอานาจของการสั่งสอนและการปกครองด้านอภิบาลนั้นทุกท่านต่างก็เป็ นหนึ่ งเดียวกันใน
คณะหรื อหมู่ชนทีเ่ กี่ยวกับพระศาสนจักรสากลของพระเจ้า
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พวกท่านปฏิบตั ิหน้าที่น้ ี ดว้ ยตัวเองในส่ วนของฝูงแกะของพระเจ้าที่ถูกมอบแก่ท่าน แต่ละท่านจะดูแลพระศาสนจักร
เฉพาะที่ถูกมอบแก่ท่านหรื อบางครั้งพวกท่านก็ปฏิบัติร่วมกันในการจัดหาความต้อ งการร่ วมกันบางอย่างของพระ
ศาสนจักรต่างๆ ดังนั้น สมัชชาศักดิ์สิทธิ์ นี้ ที่เป็ นห่ วงเป็ นใยต่อสถานภาพของสมาคมมนุษย์ ซึ่ งก่อให้เกิดลาดับใหม่
ของสิ่ งต่างๆขึ้นในยุคของเรา(7)นั้น จึ งตั้งใจที่จะกาหนดอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่ งหน้าที่ด้านอภิบาลของพระสังฆราช
จึงได้กาหนดให้กระทาสิ่ งต่างๆ ดังต่อไปนี้
บทที่1
ความสัมพันธ์ ของบรรดาพระสังฆราชกับพระศาสนจักรสากล
I.

บทบาทของพระสังฆราชในพระศาสนจักรสากล

4. เนื่ องจากการอภิเษกเป็ นพระสังฆราชและความสนิ ทสัมพันธ์ กบั ฐานันดร พร้อมกับหัวหน้าและสมาชิกของคณะ
พระสังฆราชบรรดาพระสังฆราชก็รวมกันเป็ นสมาชิกของคณะพระสังฆราช(1) “ชั้นของพระสังฆราชคือการเป็ นผูส้ ื บ
ตาแหน่ งของคณะอัครสาวกในการสอนและชี้นาการอภิบาล หรื อ จะว่าอยู่ในชั้นของคณะอัครสาวกที่ยงั คงดาเนิ น
ต่อไปอย่างไม่สะดุดมากกว่า พร้อมกับหัวหน้าของตนคือ สมเด็จพระสันตะปาปา-และโดยไม่ขาดจากหัวหน้านี้ คณะ
พระสังฆราชมีอ ยู่ในฐานะผูบ้ ริ ห ารอานาจสู งสุ ดและเต็มเปี่ ยมเหนื อ พระศาสนจักรสากล แต่จะใช้อ านาจนี้ ไ ม่ไ ด้
เว้นเสี ยแต่จะได้รับความเห็นชอบจากสมเด็จพระสันตะปาปาเสี ยก่อน”(2) แต่อานาจนี้” จะถูกใช้อย่างสง่าในสังคายนา
สากล”(3) ดังนั้นสมัชชาศักดิ์สิทธิ์น้ ีจึงขอแถลงว่าบรรดาพระสังฆราช ซึ่งเป็ นสมาชิกของคณะพระสังฆราชมีสิทธิ์ที่จะ
เข้าร่ วมประชุมสังคายนาสากลทุกคน
“การใช้อานาจของคณะนี้ร่วมกับสมเด็จพระสันตะปาปาย่อมทาได้ แม้ว่าบรรดาพระสังฆราชจะประจาอยู่ทวั่ ทุกแห่ ง
ในโลกก็ ตามขอเพียงแต่ หัวหน้าของคณะจะทรงเรี ยกให้พ วกท่ าน ท าเป็ นคณะหรื อ อย่างน้อ ยที่ สุดก็ ทรงให้ค วาม
เห็นชอบกับการกระทาที่รวมกันของบรรดาพระสังฆราชที่กระจายอยู่ทวั่ โลก หรื อการยอมรับที่ไม่ถูกบังคับก็ถือ ว่า
เป็ นการกระทาของคณะอย่างแท้จริ ง”(4)
5. บรรดาพระสังฆราชถูกเลือกจากภาคต่างๆ ของโลกในวิธีการหรื อรู ปแบบที่ได้กาหนดขึ้นหรื อจะถูกกาหนดขึ้นโดย
สมเด็จพระสันตะปาปา ทาให้การช่วยเหลือนี้ มีประสิ ทธิ์ ภาพมากขึ้น ต่อนายชุมพาสู งสุ ดของพระศาสนจักรในสภา
สาหรับปรึ กษาซึ่ งจะถูกเรี ยกโดยชื่อที่ถูกต้องว่าสมัชชาของพระสังฆราช(5) เนื่ องจากสมัชชาจะทาในนามของคณะ
พระสังฆราชคาทอลิกทั้งครบ และในเวลาเดียวกันก็จะแสดงให้เห็นว่าบรรดาพระสังฆราชในความสนิ ทสัมพันธ์กบั
ฐานันดรต่างก็มีส่วนร่ วมกับการเรี ยกร้องให้เป็ นพระศาสนจักรสากล(6)
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6. ในฐานะผูส้ ื บตาแหน่ งที่ถูก ต้องตามกฎหมายของบรรดาอัครสาวก และสมาชิ กของคณะพระสังฆราชบรรดา
พระสังฆราชควรที่จะเข้าใจว่าพวกท่านถูกรวมเข้าด้วยกัน และควรแสดงออกซึ่ งความห่ วงใยต่อ ทุกพระศาสนจักร
เพราะว่าโดยการกาหนดของพระเจ้าและกฎของหน้าที่ของอัครสาวกแต่ละท่านพร้อมกับพระสังฆราชองค์อื่นๆ ต่างก็มี
ความรับผิดชอบต่อพระศาสนจักร(7) พวกท่านควรมีความห่ วงใยเป็ นพิเศษต่อส่ วนต่างๆ ของโลกที่พระวาจาของพระ
เจ้ายังไม่ถูกประกาศหรื อในสถานที่บรรดาสัตบุรุษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ขาดแคลนพระสงฆ์จะตกอยู่ในภัยที่
จะเหินห่างจากการปฏิบตั ิชีวิตคริ สตชน และแม้กระทัง่ จะเสี ยความเชื่อด้วย
ดังนั้น จึงขอให้บรรดาพระสังฆราชใช้ความพยายามทุกอย่างที่จะทาให้สัตบุรุษให้การสนับสนุนและการส่ งเสริ มงาน
ของการประกาศพระวรสาร และการแพร่ ธรรมอย่างกระตือรื อร้น ยิ่งไปกว่านั้นขอให้พวกท่านพยายามที่จะจัดหา
ศาสนบริ กรศักดิ์ สิท ธิ์ ที่เหมาะสมรวมทั้งผูช้ ่ วยด้วย-ทั้งนักบวชและฆราวาส-ให้พร้ อ มที่ จะทางานในมิสซังและใน
สถานที่ต้อ งรับเคราะห์กรรมอัน เนื่ องมาจากการขาดแคลนพระสงฆ์ พวกท่ านควรพยายามเท่ าที่สามารถที่ จะให้
พระสงฆ์ของท่านบางองค์ไปทางานในมิสซังที่ได้กล่าวถึงข้างบน หรื อในสังฆมณฑลต่างๆ เพื่อปฏิบตั ิศาสนบริ การ
ศักดิ์สิทธิ์ที่นนั่ จะอย่างถาวรหรื อชัว่ ระยะหนึ่งก็ได้
ในการบริ หารทรัพย์สมบัติของพระศาสนจักรนั้น บรรดาพระสังฆราชควรคานึงถึงความจาเป็ นไม่เฉพาะแต่ของสังฆมณฑลของท่านเท่านั้น แต่ในพระศาสนจักรพิเศษอื่นๆ ด้วยเพราะว่าพวกเขาก็เป็ นส่ วนหนึ่ งของพระศาสนจักรของ
พระคริ สตเจ้าด้วย ท้ายสุ ดพวกท่านควรให้ความสนใจในการช่วยเหลือภัยพิบตั ิที่สังฆมณฑลและสถานที่ต่างๆ ที่ได้รับ
ตามแต่รายได้ของตนจะเอื้ออานวย
7. ขอให้พวกท่านแสดงออกซึ่งความรักฉันพี่น้อง-เพราะเห็นแก่พระคริ สตเจ้า-ต่อพี่นอ้ งพระสังฆราชของท่านที่ถูกให้
ร้ายและขัดสน ถูกจาคุกหรื อถูกห้ ามไม่ให้ปฏิบัติศาสนบริ การของตน พวกท่านควรให้ความสนใจฉันพี่น้อ งอย่าง
กระตือรื อร้นต่อบรรดาพระสังฆราชเหล่านี้เพื่อความทุกข์ทรมานของท่านเหล่านั้นอาจจะได้บรรเทาเบาบางลงโดยคา
ภาวนาและกิจการที่ดีของเพื่อนพี่นอ้ งพระสังฆราชของท่าน
II. พระสังฆราชกับสันตะสานัก
8. (ก) อ านาจสามัญ เฉพาะและทันทีซ่ ึ งจาเป็ นสาหรับการปฏิบัติหน้าที่อ ภิบาล-ในตัวของมันเอง-เป็ นของบรรดา
พระสังฆราช ในฐานะผูส้ ื บตาแหน่งของบรรดาอัครสาวก-ในสังฆมณฑลที่อยูใ่ นความดูแลของท่านแต่จะต้องไม่ไป
ละเมิดต่ออ านาจ ซึ่ งสมเด็จพระสันตะปาปาทรงมีอ ันเนื่ อ งมาจากหน้าที่ของพระองค์ในการที่จะสงวนบางเรื่ องไว้
สาหรับพระองค์เองหรื อสาหรับผูม้ ีอานาจคนอื่น
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(ข) กฎหมายทั่วไปของพระศาสนจักรให้อ านาจแก่พระสังฆราชของแต่ละสังฆมณฑลที่จะให้ใช้อานาจปกครอง
สัตบุรุษเท่าที่ท่านเห็นสมควร-ในกรณี พิเศษ-ว่ามันจะก่อให้เกิดผลดีฝ่ายจิตแก่พวกเขายกเว้นในกรณีที่ถูกสงวนไว้โดย
อานาจสูงสุดของพระศาสนจักรเท่านั้น
9. ในการใช้อานาจสู งสุ ด เต็มเปี่ ยมและฉับพลันในพระศาสนจักรสากลนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาจะทรงใช้อ งค์กร
ปกครองส่วนกลางของพระศาสนจักร(Roman Curia) ซึ่งปฏิบตั ิหน้าที่ในพระนามและอานาจของพระองค์ เพื่อความดี
ของพระศาสนจักรต่างๆ และในการรับใช้นายชุมพาผูศ้ กั ดิ์สิทธิ์ท้งั หลาย
อย่างไรก็ตามบรรดาพระสังฆราชแห่ งสังคายนาศักดิ์สิทธิ์ ต้องการให้สานักงานเหล่านี้ ซึ่ งให้ความช่วยเหลือด้วยการ
ตระเตรี ยมอย่างวิเศษแด่สมเด็จพระสันตะปาปา และแก่บรรดานายชุมพาของพระศาสนจักรนั้นได้รับการจัดระบบใหม่
และประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัย ท้องถิ่นและจารี ตพิธี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องที่เกี่ยวกับจานวน ชื่อ อานาจหน้าที่และ
วิธีการจาเพาะในการดาเนินงานรวมไปถึงการประสานงานระหว่างพวกเขาเองด้วย(8) จากธรรมชาติของหน้าที่อภิบาล
จาเพาะของบรรดาพระสังฆราช- บรรดาพระสังฆราชแห่ งสังคายนา ยังต้องการให้หน้าที่ของตัวแทนของสมเด็จพระ
สันตะปาปาได้ถูกกาหนดอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นด้วย
10. ยิ่งไปกว่านั้นสานักงานเหล่านี้ถูกก่อตั้งขึ้น เพื่อความดีของพระศาสนจักรสากลจึงเป็ นที่ปรารถนาอย่างยิ่งที่บรรดา
สมาชิก เจ้าหน้าที่และที่ปรึ กษารวมไปถึงตัวแทนของสมเด็จพระสันตะปาปาจะถูกคัดเลือกมาจากท้องถิ่นต่างๆของ
พระศาสนจักรอย่างกว้างขวาง เท่าที่จะสามารถทาได้จนทาให้สานักงาน และองค์กรกลางของพระศาสนจักรคาทอลิก
แสดงออก ซึ่งคุณลักษณะสากลอย่างแท้จริ ง
ยังเป็ นที่ปรารถนาอีกด้วยเช่นกันที่จะให้พระสังฆราชบางองค์ – โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสังฆราชสังฆมณฑล – ได้รับ
เลือ กเป็ นสมาชิ กของสานักงานเหล่านี้ เพื่อให้พวกท่านสามารถที่จะรายงานให้สมเด็จพระสันตะปาปาได้รับทราบ
อย่างเต็มที่ถึงความคิด ความปรารถนาและความต้องการของพระศาสนจักรต่างๆ
ท้ายสุ ดบรรดาพระสังฆราชแห่ งสังคายนาคิดว่าจะเป็ นประโยชน์ที่สุด ถ้าสานักเดียวกันเหล่านี้จะตั้งใจฟังฆราวาสมาก
ยิ่งขึ้น – ฆราวาสที่มีความประพฤติ ความรู้และประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม ด้วยการนี้พวกเขาก็จะมีส่วนร่ วมที่เหมาะเจาะ
ในกิจการงานของพระศาสนจักร
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บทที่ 2
พระสังฆราชกับพระศาสนจักรเฉพาะแห่ งหรื อสังฆมณฑล
I. พระสังฆราชสังฆมณฑล
11. สังฆมณฑลคือ ส่ วนหนึ่ งของประชากรของพระเจ้า ซึ่ งถูกมอบให้แก่พระสังฆราชแต่ละองค์ให้ปกครองดูแล
พร้อมกับความร่ วมมือของคณะสงฆ์ ดังนั้นด้วยการยึดมัน่ กับนายชุมพาของตนและรวบรวมพวกเขาเข้าด้วยกันกับท่าน
โดยผ่านทางพระวรสารและบูชามิสซาในพระจิตเจ้าก็จะก่อให้เกิดพระศาสนจักรพิเศษขึ้น ซึ่ งในนั้นพระศาสนจักร
หนึ่งเดียว ศักดิ์สิทธิ์ สากลและสื บเนื่องจากอัครสาวกของพระคริ สตเจ้าจะได้มีอยูแ่ ละทางานอย่างแท้จริ ง
พระสั งฆราชแต่ ล ะองค์ซ่ ึ งได้รั บ มอบหมายให้ ดู แ ลพระศาสนจัก รเฉพาะแห่ ง – ภายใต้อ านาจของสมเด็ จ พระ
สันตะปาปา - เลี้ยงดูลูกแกะในนามขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าในฐานะนายชุมพาสามัญและฉับพลันของพวกท่านด้วยการ
ปฏิบตั ิตนทาหน้าที่ของการสอน การทาให้ศกั ดิ์สิทธิ์และการปกครอง กระนั้นก็ดีพวกท่านควรยอมรับสิ ทธิที่ถูกต้องซึ่ ง
เป็ นของบรรดาอัยกาหรื ออานาจของฐานันดรอื่นด้วย(1)
พระสังฆราชควรอุทิศตนให้แก่หน้าที่ของการอัครสาวกในฐานะพยานถึงพระคริ สตเจ้าต่อหน้ามนุษย์ พวกท่านไม่ควร
ที่จะดูแลเฉพาะ แต่พวกที่ได้ติดตาม “เจ้านายของบรรดานายชุมพา” แล้วเท่านั้นแต่ควรที่จะอุทิศตนเองอย่างสิ้ นสุ ด
จิตใจให้แก่พวกที่ได้ออกนอกลู่นอกทางแห่ งความจริ ง หรื อยังไม่รู้จกั พระวรสารของพระคริ สตเจ้าและพระเมตตาที่
ช่วยให้รอดของพระองค์จนในที่สุดทุกคนจะเดินไป ”ในความดี ความชอบธรรมและความจริ งทุกประการ”(อฟ. 5, 9)
12. ในการปฏิบตั ิหน้าที่การสอน – ซึ่งโดดเด่นในหน้าที่หลักๆของพระสังฆราชนั้น(2) – พวกท่านควรประกาศพระวร
สารของพระคริ สตเจ้าแก่มนุษย์ ด้วยการเรี ยกพวกเขาให้มารับความเชื่อในพลังของพระจิตเจ้า หรื อด้วยการทาให้พวก
เขามัน่ คงในความเชื่อที่มีชีวิต พวกท่านควรอธิบายธรรมล้ าลึกทั้งหมดของพระคริ สตเจ้าแก่พวกเขาอันได้แก่ความจริ ง
ของความไม่รู้อนั ได้แก่การไม่รู้จกั พระคริ สตเจ้า ในเวลาเดียวกันพวกท่านควรชี้ให้เห็นวิถีที่พระทรงเผยแสดงให้รู้จกั
ถวายพระสิ ริรุ่งโรจน์แด่พระเจ้า และด้วยวิธีน้ นั พวกเขาก็จะบรรลุถึงความบรมสุข(3)
ยิ่งไปกว่านั้นพวกท่านควรแสดงให้เห็นว่าทรัพย์สมบัติของโลกนี้ และสถาบันต่างๆ ของมนุษย์ตามแผนการของพระ
เจ้าพระผูส้ ร้างนั้นมีไ ว้สาหรับความรอดของมนุ ษย์ และดังนั้นก็มีส่วนมากเป็ นอย่างมากในการสร้ างพระกายของ
พระคริ สตเจ้าขึ้น
ดังนั้น พวกท่านควรสอนตามข้อความเชื่อของพระศาสนจักร คุณค่าอันยิ่งใหญ่ของสิ่ งเหล่านี้ คือ ตัวมนุษย์พร้อมด้วย
เสรี ภาพและชี วิต ร่ างกายของเขา ครอบครัว และการเป็ นหนึ่ งเดี ย วและความมั่น คง การให้ กาเนิ ด บุ ตรพร้ อ มกับ
การศึกษาของพวกเขา สังคมพลเรื อนพร้ อมกับกฎเกณฑ์และวิชาชี พของมัน การทางานและการพักผ่อ นหย่อนใจ
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ศิลปะและการประดิษฐ์ดา้ นเทคโนโลยี ความยากจนและความมัง่ คัง่ ท้ายสุ ดพวกท่านควรกาหนดวิถีทางที่จะใช้ใน
การให้ค าตอบต่อ ปั ญ หาที่ส าคัญ ที่สุ ด เกี่ ยวกับการเป็ นเจ้าของ การเพิ่ม พูน และการแจกจ่ายข้าวของอย่างยุติ ธรรม
สันติภาพและสงคราม และความสัมพันธ์ฉันพี่นอ้ งระหว่างนานาชาติ(4)
13. บรรดาพระสังฆราชควรเสนอข้อคาสอนของคริ สตชนในรู ปแบบที่ถูกประยุกต์ให้เข้า กับกาลเวลา นั่นก็คือ ใน
รู ปแบบที่จะสนองตอบต่อความยากลาบาก และปัญหาต่างๆ ที่ทาให้มนุษย์ได้รับความยากลาบากและต้องทนแบกรับ
เป็ นพิเศษ พวกท่านควรปกป้ องข้อความเชื่อด้วยการสอนให้สัตบุรุษรู้จกั ปกป้ องและเผยแพร่ ออกไป ในการเจาะลึก
ข้อคาสอนนี้ พวกท่านควรแสดงออก ซึ่ งคาเชื้อเชิญฉันมารดาของพระศาสนจักรต่อทุกคนไม่ว่าเขาจะเป็ นคริ สตชน
หรื อไม่ก็ตาม พวกท่านควรดูแลด้วยความรักพิเศษต่อคนจน และชนชั้นต่าที่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงส่ งพวกท่านให้ไป
ประกาศพระวรสารให้
เนื่ อ งจากเป็ นพันธกิ จของพระศาสนจักร ที่จะทาให้สังคมมนุ ษย์ที่พระศาสนจักรอยู่ร่วมด้วยนั้นกลับ ใจ(5) จึงเป็ น
หน้าที่ ของพระสั งฆราช โดยเฉพาะที่ จะเข้าหามนุ ษย์พร้ อ มทั้งขอร้ อ งและให้การสนับ สนุ นการเสวนากับพวกเขา
การสนทนาเกี่ยวกับความรอดนี้ ควรมีความชัดเจนรวมไปถึงความสุ ภาพและความอ่อนหวานด้วย เพื่อว่าความจริ งจะ
ได้ถูก รวมเข้ากับ ความรักความเมตตาและความเข้าใจด้วยความรักเสมอไป เช่ น เดี ยวกัน พวกท่ านควรรวมความ
รอบคอบที่จาเป็ นเข้ากับความไว้เนื้ อเชื่อใจ ซึ่ งจะก่อให้เกิดมิตรภาพขึ้น และดังนั้นก็สามารถก่อให้เกิดการเป็ นหนึ่ ง
เดียวของจิตใจขึ้นได้(6)
พวกท่านควรที่ใช้สื่อสารมวลชนต่างๆ ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั นี้ เพื่อประกาศข้อความเชื่อของคริ สตชน นั่นก็คือ สิ่ งแรกสุ ด
คือการเทศน์สอนและการสอนคาสอน ซึ่งต้องถือเป็ นอันดับแรกเสมอ จากนั้นก็เสนอข้อความเชื่อนี้ ตามโรงเรี ยนและ
สถาบันการศึกษา การอบรมและการประชุมต่างๆ และท้ายสุ ดการเผยแพร่ โดยทางการแถลงการณ์แก่สาธารณะใน
โอกาสที่สาคัญๆ รวมไปถึงหนังสื อพิมพ์และสื่ อสารมวลชนต่างๆ ซึ่งจะต้องถูกนามาใช้ในการประกาศพระวรสารของ
พระคริ สตเจ้า(7)
14. บรรดาพระสังฆราชควรพยายามสุดความสามารถที่จะให้การสอนคาสอน-ซึ่ งต้องการที่จะทาให้ความเชื่อที่ได้รับ
การส่ องสว่างจากการสอนให้เป็ นพลังที่สาคัญ ชัดแจ้งและมีประสิ ทธิ ภาพในชี วิตของมนุษย์น้ นั -ได้รับการเอาใจใส่
อย่างขยัน หมั่น เพี ย รแก่ ท้ ังพวกเด็ ก และเยาวชน ทั้ง วัย รุ่ น และผูใ้ หญ่ ในการสอนนี้ ควรปฏิ บัติ ต ามการจัด การที่
เหมาะสมรวมไปถึงวิธีการที่เหมาะสมกับเรื่ องราวที่กาลังถูกสอนอยู่น้ นั และกับคุณลักษณะ ศักยภาพ อายุและกรณี
แวดล้อมต่างๆ ของชีวิตของนักเรี ยน ท้ายสุ ดพวกท่านควรเอาใจใส่ให้การสอนนั้นตั้งอยูบ่ นพระคัมภีร์ ธรรมประเพณี
พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ อาจารี ยานุภาพและชีวิตของพระศาสนจักร
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ยิ่งไปกว่านั้นพวกท่านควรเอาใจใส่ ให้ครู สอนคาสอนได้รับการอบรมอย่างเหมาะสมให้ทาหน้าที่ของตน เพื่อว่าพวก
เขาจะได้เคยชินกับข้อคาสอนของพระศาสนจักร และเพื่อจะมีความรู้เกี่ยวกับกฎของจิตวิทยาและวิชาครู ท้ งั ในด้าน
ทฤษฎีและด้านปฏิบตั ิ บรรดาพระสังฆราชควรพยายามที่จะฟื้ นฟู หรื ออย่างน้อยที่สุดก็ประยุกต์การสอนผูเ้ ตรี ยมเป็ น
คริ สตชนที่เป็ นผูใ้ หญ่ในรู ปแบบที่ดีกว่า
15. ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของการทาให้ศกั ดิ์สิทธิ์น้ นั บรรดาพระสังฆราชควรคานึ งว่าพวกท่านได้รับการเลือกสรรจาก
มวลมนุ ษ ย์ให้ เป็ นตัว แทนของพวกเขาต่ อ หน้ าพระเจ้า เพื่ อ ถวายของถวายและยัญ บู ช าเพื่ อ ชดเชยบาป บรรดา
พระสังฆราชมีความเต็มเปี่ ยมของศีลบวชเป็ นพระสงฆ์ และทั้งพระสงฆ์และสังฆานุกรต่างก็ข้ นึ กับพวกท่านในการใช้
อานาจของตนด้วย เนื่ องจากบรรดาพระสงฆ์เป็ นเพื่อนร่ วมงานที่รอบคอบของพระสังฆราชนั้น ก็ได้รับการบวชให้
เป็ นพระสงฆ์ที่แท้จริ งของพันธสัญญาใหม่ดว้ ย สังฆานุกรก็เช่นกันได้รับการบวชเพื่อศาสนบริ การและรับใช้ประชากร
ของพระเจ้าในความสนิทสัมพันธ์กบั พระสังฆราช และคณะสงฆ์ดงั นั้นบรรดาพระสังฆราชจึงเป็ นผูแ้ จกจ่ายหลักของ
ธรรมล้ าลึกต่างๆ ของพระเจ้ารวมไปถึงการเป็ นผูป้ กครอง ผูใ้ ห้การสนับสนุนและผูเ้ ฝ้าดูแลชีวิตพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ใน
พระศาสนจักรที่ถูกมอบหมายแก่พวกท่าน(8)
ดังนั้นพวกท่านควรพยายามอยูต่ ลอดเวลาที่จะทาให้บรรดาสัตบุรุษรู้จกั และดาเนิ นชีวิตธรรมล้ าลึกปั สกาลึกซึ้งยิ่งขึ้น
โดยผ่านทางบูชามิสซา และดังนั้นพวกเขาก็จะได้สัมพันธ์ตวั เองเข้าอย่างมัน่ คงในการเป็ นหนึ่ งเดียวกันของความรัก
ความเมตตาของพระคริ สตเจ้า(9) “อุทิศตนอธิ ษฐานภาวนาและประกาศพระวาจา”(กจ. 6, 4) พวกท่านควรที่จะอุทิศ
การงานของท่านให้แก่เป้าหมายนี้ เพื่อว่าทุกคนที่มอบตัวให้แก่การดูแลของพวกท่านนั้นจะได้เป็ นหนึ่งเดียวกันในการ
อธิ ษฐานภาวนา(10) และโดยผ่านทางการรับศีลศักดิ์สิทธิ์ ต่างๆ นั้น ก็จะเติบโตขึ้นในพระหรรษทานและเป็ นพยานที่
ซื่อสัตย์ถึงองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ในฐานะที่ เป็ นผูน้ าคนอื่น เข้าสู่ ความศักดิ์ สิ ท ธิ์ ครบครัน บรรดาพระสังฆราชควรขยัน หมั่น เพี ยรในปลู กฝั งความ
ศักดิ์สิทธิ์ ข้ ึนในท่ามบรรดาพระสงฆ์ นักบวชและฆราวาสตามกระแสเรี ยกพิเศษของแต่ละคน(11) พวกท่านควรที่จะ
คานึงถึงกฎข้อบังคับที่จะเป็ นแบบอย่างแห่งความศักดิ์สิทธิ์ ในความรักความเมตตา ความสุภาพและความเรี ยบง่ายของ
ชีวิต ขอให้พวกท่านป่ าวประกาศแก่พระศาสนจักรทั้งหลายที่ถูกมอบหมายแก่พวกท่าน เพื่อว่าความรู้สึกนึ กคิดของ
พระศาสนจักรสากลของพระคริ สตเจ้าจะได้ฉายแสงแก่พวกเขาอย่างเต็มที่ เพราะเหตุผลนี้ พวกท่านควรที่จะให้การ
สนับสนุนแก่กระแสเรี ยกของการเป็ น พระสงฆ์ และนักบวชเท่าที่จะสามารถทาได้และควรให้ความสนใจพิเศษแก่
กระแสเรี ยกของการเป็ นธรรมทูตด้วย
16. ในการปฏิบตั ิหน้าของการเป็ นบิดา และนายชุมพานั้นบรรดาพระสังฆราชควรที่จะดาเนิ นชีวิตในท่ามประชากร
ของพวกท่านในฐานะผูร้ ับใช้(12) ขอให้พวกท่านเป็ นนายชุมพาที่ดี ผูร้ ู้จกั แกะของตนและแกะของพวกท่านก็รู้จัก
ท่านด้วย ขอให้พวกท่านเป็ นบิดาที่แท้จริ งที่โดดเด่นในจิตตารมณ์แห่ งความรัก และความห่ วงใยต่อทุกคนและต่อ
พวกที่ได้มอบตัวด้วยความเต็มใจแก่ท่านตามที่พระเจ้าประทานอานาจให้ ขอให้พวกท่านรวบรวมและหล่อหลอมทั้ง
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ครอบครัวของฝูงแกะของตนเพื่อว่าทุกคนจะได้ตื่นตัว ในหน้าที่ของตนจะได้ดาเนิ นชี วิตและทางานในความสนิ ท
สัมพันธ์ของความรัก
เพื่อ จะบรรลุถึง สิ่ งเหล่านี้ ท้ งั หมดอย่างมีประสิ ทธิ ผล บรรดาพระสังฆราชจะต้อ ง “เตรี ยมพร้ อมไว้เพื่อ กิจการดี ทุก
อย่าง”(2 ทธ. 2, 21) และ “ทนทุกสิ่ งเพื่อเห็นแก่ผูไ้ ด้รับเลือกสรร”(2 ทธ. 2, 10) พวกท่านควรจัดการให้ชีวิตของพวก
ท่านเอื้ออานวยต่อความจาเป็ นต่างๆของยุคของเรา
บรรดาพระสั ง ฆราชควรอ้าแขนรั บ บรรดาพระสงฆ์ ด้ว ยความรั ก เนื่ อ งจากพระสงฆ์ ย อมรั บ ความห่ ว งใยของ
พระสังฆราชสุ ดความสามารถของตน และปฏิบตั ิตามอย่างร้อนรนทุกเมื่อเชื่อวัน พวกท่านควรถือว่าบรรดาพระสงฆ์
เป็ นลูกและเพื่อนของท่าน(13) และพร้อมที่จะรับฟังพวกเขา โดยผ่านทางความสนิทสนมที่เต็มไปด้วยความไว้วางใจ
กับบรรดาพระสงฆ์พวกท่านก็พยายามที่จะก่อให้เกิดงานอภิบาลทั้งครบของทั้งสังฆมณฑลขึ้น
พวกท่านควรเป็ นผูห้ ่วงใยต่อสวัสดิการทางด้านฝ่ ายจิต ฝ่ ายสติปัญญาและฝ่ ายวัตถุของบรรดาพระสงฆ์ เพื่อว่าพวกเขา
จะได้ดาเนิ นชีวิตอย่างศักดิ์สิทธิ์ และอย่างศรัทธาและทาให้ศาสนบริ การของพวกเขาสาเร็ จอย่างซื่ อสัตย์ และอย่างมี
ประสิ ทธิ ผล ดังนั้นพวกท่านควรให้การสนับสนุ นแก่สถาบันต่างๆ รวมไปถึงการจัดการประชุ มพิเศษด้วย เพื่อ ว่า
พระสงฆ์จะได้มารวมกันเป็ นบางครั้งบางคราวทั้งเพื่อการเข้าเงียบ และการฟื้ นฟูชีวิตฝ่ ายจิตยาวนานมากขึ้นและเพื่อจะ
ได้เรี ยนรู้วิชาการต่างๆ อย่างลึกซึ้ งยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระคัมภีร์และเทววิทยา ปั ญหาที่สาคัญๆ ของสังคมและ
วิธีการใหม่ๆ ของการอภิบาล
ด้วยความเมตตาที่กระตือรื อร้น พระสังฆราชควรติดตามพระสงฆ์ที่ตกอยู่ในอันตรายหรื อประสบความล้มเหลวใน
บางเรื่ อง
เพื่ อ จะสามารถเอาใจใส่ ไ ด้อ ย่างดี ยิ่งขึ้น ในสวัสดิ การของสั ตบุ รุษ ตามสถานภาพของแต่ละคน พระสั งฆราชควร
พยายามที่จะทาตัวให้เคยชินกับความต้องการต่างๆ ของพวกเขาในกรณี แวดล้อมด้านสังคม ซึ่ งพวกเขาดาเนินชีวิตอยู่
ดังนั้น พวกท่านควรใช้วิธีการที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้นคว้าวิจยั ด้านสังคม พวกท่านควรแสดงออก ซึ่ ง
ความห่ วงใยต่อทุกคนไม่ว่าจะอายุเท่าไร สถานภาพหรื อสัญชาติใด ไม่ว่าจะเป็ นพื้นเมืองหรื อคนแปลกหน้าหรื อคน
ต่างชาติ ในการปฏิบตั ิหน้าที่การดูแลด้านอภิบาลพวกท่านจัดให้สัตบุรุษของพวกท่านมีส่วนร่ วมจาเพาะของพวกเขา
ในการงานต่างๆ ของพระศาสนจักร พวกท่านควรเคารพต่อหน้าที่และสิ ทธิ ของพวกเขาในการให้ความร่ วมมืออย่าง
กระตือรื อร้นในการสร้างพระกายทิพย์ของพระคริ สตเจ้าขึ้นมา
พวกท่านควรปฏิบตั ิกบั พี่นอ้ งที่แยกตัวออกไปด้วยความรัก ด้วยการเชิญชวนสัตบุรุษด้วยเช่นกันให้ปฏิบตั ิตวั ด้วยความ
รักความเมตตาและความใจดีอนั มากล้นต่อพวกเขา เพื่อจะได้ก่อให้เกิดคริ สตศาสนสัมพันธ์ข้ ึนตามที่พระศาสนจักร
เข้าใจ(14) พวกท่านควรสงวนที่ไว้ในหัวใจของพวกท่านให้แก่พวกที่ยงั ไม่ได้รับศีลล้างบาปด้วย เพื่อว่าความรักความ
เมตตาของพระเยซูคริ สตเจ้า-ซึ่งพระสังฆราชเป็ นพยานถึงต่อหน้ามนุษย์ทุกคนจะได้ทอแสงมายังพวกเขา
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17. รู ปแบบต่างๆ ของการแพร่ ธรรมควรได้รับการสนับสนุน และทัว่ ทั้งสังฆมณฑลหรื อในเขตพิเศษจาเพาะของสังฆ
มณฑลนั้นการประสานงาน และความสัม พันธ์อย่างใกล้ชิดของงานแพร่ ธรรมทั้งหมดควรได้รับการก่อให้เกิ ดขึ้น
ภายใต้การนาของพระสังฆราช ดังนั้นการงานและองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการสอนคาสอน งานด้านธรรมทูต งาน
ด้านสงเคราะห์เมตตา ด้านสังคม ด้านครอบครัว ด้านการศึกษาและอื่นๆ ที่มีเป้ าหมายด้านอภิบาลควรถูกจัดให้เป็ นการ
กระทาที่สอดประสานกัน ดังนั้นการเป็ นเอกภาพในสังฆมณฑลก็จะเกิดขึ้นด้วยในเวลาเดียวกัน
สัตบุรุษควรได้รับการเชิ ญชวนอย่างกระตือรื อร้น ให้รับหน้าที่ของตน ในการทางานแพร่ ธรรมตามสถานภาพและ
ศักยภาพของแต่ละคน พวกเขาควรได้รับการเตือ นให้มีส่วนร่ วมในและให้ความช่วยเหลือ งานแพร่ ธรรมต่างๆ ของ
ฆราวาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการคาทอลิก องค์กรเหล่านั้นควรได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือเช่นกันไม่ว่า
จะโดยตรงหรื อโดยทางอ้อมให้ติดตามเป้าหมายเหนือธรรมชาติ นั่นก็คือ ไม่ว่าจะเป็ นการบรรลุถึงชีวิตที่สมบูรณ์แบบ
กว่าหรื อการเผยแผ่พระวรสารของพระคริ สตเจ้าแก่มวลมนุษย์ หรื อการให้การสนับสนุนแก่ขอ้ คาสอนของคริ สตชน
หรื อ การเพิ่ ม คารวกิ จ สาธารณะ หรื อ การติ ด ตามเป้ าหมายด้านสั ง คมหรื อ การท างานด้านความศรัท ธาและด้า น
สงเคราะห์เมตตา
รู ปแบบของการแพร่ ธรรมควรถูกประยุกต์ให้เหมาะสมกับความต้องการของยุคนี้ ไม่เฉพาะแต่ในเรื่ องกรณี แวดล้อม
ฝ่ ายจิตหรื อจริ ยธรรมเท่านั้น แต่ยงั รวมไปถึงสถานภาพด้านสังคม ด้านการศึกษาเรื่ องสถิติประชากรและด้านเศรษฐกิจ
การศึกษาวิจยั ด้านศาสนาและสังคม โดยผ่านทางสังคมวิทยาด้านการอภิบาลก็มีส่วนช่วยให้บรรลุเป้าหมายนั้นๆอย่างมี
ประสิ ทธิผล และก่อประโยชน์และได้รับการสนับสนุนเป็ นอย่างมากที่สุด
18. ควรจะแสดงความห่ ว งใยเป็ นพิเศษต่อ พวกสัตบุ รุษ ที่ไ ม่ส ามารถได้ประโยชน์ ไ ด้อ ย่างเต็มที่ ต่อ การดูแลด้าน
อภิบาล โดยทั่วๆ ไปและโดยปกติของเจ้าอาวาสของตน หรื อ ถูกตัดขาดไปเลยอันเนื่ อ งมาจากวิถีดาเนิ น ชี วิตของ
พวกเขา ในจาพวกนี้ก็ได้แก่ส่วนใหญ่ของผูอ้ พยพ ผูถ้ ูกเนรเทศและพวกลี้ภยั พวกเดินเรื อทั้งอากาศและน้ า พวกยิปซี
เร่ ร่อนและอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันนี้ วิธีการอภิบาลที่เหมาะสมควรได้รับการสนับสนุน ด้วยสาหรับพวกที่ไปยังดินแดน
อื่นเป็ นครั้งคราวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ทั้งนี้ เพื่อจะค้าจุนชีวิตฝ่ ายจิตของพวกเขา
สภาพระสังฆราชต่างๆ-โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพระสังฆราชแห่งชาติ – ควรให้ความสนใจเป็ นพิเศษต่อปั ญหาที่เร่ งด่วน
ที่สุดเกี่ยวกับกลุ่มต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างบน โดยผ่านทางการตกลงกันด้วยความสมัครใจและความพยายามร่ วมกัน
พวกท่านควรสอดส่อง และให้การสนับสนุนแก่การดูแลฝ่ ายจิตด้วยวิธีการและสถาบันที่เหมาะสม พวกท่านควรคานึ ง
ด้วยเช่นกันถึงกฎเกณฑ์พิเศษที่สันตะสานักได้กาหนดไว้แล้ว หรื อจะกาหนดขึ้น(5) ซึ่ งจะถูกประยุกต์อย่างรอบคอบ
ให้เข้ากับกรณีแวดล้อมของกาลเวลา สถานที่และบุคคล
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19. ในการปฏิบตั ิหน้าที่อคั รสาวก ซึ่งเกี่ยวกับความรอดของวิญญาณนั้น บรรดาพระสังฆราชมีเสรี ภาพที่เต็มเปี่ ยมและ
สมบูรณ์แบบโดยตรงและเป็ นเอกเทศจากอานาจของพลเรื อน ดังนั้นการปฏิบตั ิหน้าที่พระศาสนจักรของพวกท่านจึง
ไม่อาจจะถูกกีดขวางได้ ไม่ว่าจะโดยตรงหรื อโดยทางอ้อ ม และก็ไ ม่ถูกห้ามในการที่จะติดต่อได้อย่างเสรี กบั สันตะ
สานักหรื อหน่วยงานต่างๆ ของพระศาสนจักรหรื อกับผูอ้ ยูใ่ ต้การปกครองของท่าน
แน่ นอนในขณะที่นายชุม พาผูศ้ ักดิ์ สิทธิ์ อุทิศตนให้แก่การดูแลฝ่ ายจิ ตแก่ฝูงแกะของตนนั้น พวกท่านก็ต้อ งมีความ
ห่วงใยต่อความก้าวหน้า และการเจริ ญงอกงามทั้งฝ่ ายสังคมและฝ่ ายโลกด้วย ตามธรรมชาติของหน้าที่ของพวกท่าน
และในฐานะที่เป็ นความจาเป็ นของพระสังฆราชพวกท่านจะให้ความร่ วมมืออย่างกระตือรื อร้นกับอานาจทางบ้านเมือง
เพื่อจุดประสงค์น้ ี และสนับสนุนให้ยอมอยูใ่ ต้กฎหมายที่ยตุ ิธรรมและเคารพผูม้ ีอานาจที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วย
20. เนื่ องจากหน้าที่ของการแพร่ ธรรมของพระสังฆราชได้รับการสถาปนาขึ้นจากพระคริ สตเจ้าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
และติดตามเป้าหมายทั้งฝ่ ายจิตและฝ่ ายเหนือธรรมชาติ สังคายนาสากลศักดิ์สิทธิ์ น้ ีจึงขอประกาศว่าสิ ทธิของการเสนอ
และแต่งตั้งพระสังฆราชนั้นเป็ นของอานาจของพระศาสนจักรโดยเฉพาะอย่างสิ ทธิ์ขาดและโดยตรงแต่เพียงผูเ้ ดียว
ดังนั้น เพื่อจะปกป้องเสรี ภาพอันพึงมีของพระศาสนจักร และของการสนับสนุนสวัสดิการของสัตบุรุษได้อย่างสะดวก
และอย่างมีประสิ ทธิผล สังคายนาศักดิ์สิทธิ์ น้ ี จึงปรารถนาว่าในอนาคตจะไม่มีสิทธิ หรื ออภิสิทธิ์อีกต่อไปในการที่จะ
เลือ กเสนอหรื อแต่งตั้งพระสังฆราชโดยอานาจของพลเรื อ น ส่ วนอ านาจพลเรื อนที่มีท่าทีที่ดีต่อ พระศาสนจักรนั้น
สังคายนานี้ขอน้อมรับด้วยความกตัญญู และเห็นคุณค่าอย่างสู งพร้อมกับขอร้องให้สละสิ ทธิและอภิสิทธิ์ที่ได้กล่าวมา
ข้างบนด้วยความสมัครใจสิ ทธิ ซ่ ึ งพวกเขามีในปั จจุบนั นี้ อนั เนื่องมาจากสนธิสัญญาหรื อขนบธรรมเนียม ทั้งนี้ หลังจาก
ที่ได้มีการพูดคุยกันกับสันตะสานักในเรื่ องนี้แล้ว
21. เนื่องจากหน้าที่ของการอภิบาลของพระสังฆราชมีความสาคัญ และมีภาระเช่นนั้น พระสังฆราชสังฆมณฑลและ
พระสังฆราชองค์อื่นๆ ที่กฎหมายถือว่าเท่าเสมอกัน เมื่อความสามารถถดถอยลงในการทาให้หน้าที่ต่างๆ ของพวก
ท่านให้สาเร็จได้อย่างถูกต้อง อันเนื่องมาจากการเพิ่มพูนขึ้นของอายุหรื อเหตุผลที่สาคัญๆ ได้รับการขอร้องให้ยื่นใบลา
ออกจากหน้าที่ จะด้วยการริ เริ่ มของท่านเอง หรื อจากคาแนะนาของผูม้ ีอานาจ ถ้าผูม้ ีอานาจจะยอมรับการลาออกก็
ต้องจัดหาทั้งการสนับสนุนที่เหมาะสมแก่ผทู ้ ี่ได้ลาออก และให้สิทธิพิเศษแก่ท่านด้วย

II. อาณาเขตของสังฆมณฑล
22. เพื่ อ สั งฆมณฑลจะท าให้ เป้ าหมายของตนส าเร็ จ ได้ธ รรมชาติ ข องสั งฆมณฑลจะต้อ งปรากฏชัด เจนแก่ ป ระ
ประชากรของพระเจ้า ซึ่ งประกอบขึ้นเป็ นสังฆมณฑล เพื่อเป้าหมายนี้เช่นกันพระสังฆราชจะต้องสามารถปฏิบตั ิหน้าที่
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อภิบาลของตนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพให้แก่ประชากรของท่าน ท้ายสุ ด สวัสดิการของประชากรของพระเจ้าจะต้อง
ได้รับการดูแลอย่างสมบูรณ์แบบเท่าที่สามารถ
ทั้งหมดนี้ จึ งเรี ยกร้องการกาหนดเขตแดนของสังฆมณฑลอย่างชัดเจน และการแจกจ่ายพระสงฆ์และทรัพยากรที่
เหมาะสมและให้สอดคล้องกับความต้องการของการแพร่ ธรรม ทั้งหมดนี้จะไม่เป็ นประโยชน์ต่อพระสงฆ์และคริ สต
ชนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่สาหรับพระศาสนจักรคาทอลิกทั้งครบด้วย
เกี่ยวกับเขตแดนของสังฆมณฑลนั้น สังคายนาศักดิ์สิทธิ์ น้ ีจึงขอประกาศ-เท่าที่ความดีของวิญญาณจะเรี ยกร้อง-ว่าการ
ปรับปรุ งที่เหมาะสมของเขตแดนของสังฆมณฑลควรได้รับการจัดการอย่างรอบคอบ และให้เร็ วที่สุดเท่าที่จะทาได้
การนี้ จะเกิดขึ้นได้ก็ดว้ ยการแบ่ง การแยกหรื อการรวมกัน หรื อด้วยการเปลี่ยนแปลงเขตแดน หรื อด้วยการกาหนด
สถานที่ที่ดีกว่าสาหรับศูนย์กลางของสังฆมณฑลหรื อ ท้ายสุ ด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่สังฆมณฑลที่มีเมืองใหญ่ๆ
ด้วยการจัดหาการจัดการภายในแบบใหม่ให้
23. ในการปรับปรุ งเขตแดนของสังฆมณฑลนั้น สิ่ งแรกต้องสอดคล้องกับเอกภาพโดยกาเนิ ดของแต่ละสังฆมณฑล
ด้วยการคานึ งถึงบุ คลากร ส านักงานและสถาบัน ซึ่ งรวมเป็ นตัวตนที่มี ชีวิตอย่างที่เป็ น ในแต่ล ะกรณี น้ ันทุก กรณี
แวดล้อมควรได้รับการศึกษาอย่างรอบคอบ และควรคานึงถึงบรรทัดฐานทัว่ ไปที่ออกมาด้วย
1) ในการกาหนดเขตแดนของสังฆมณฑลนั้น ควรคานึงถึงความแตกต่างของส่วนประกอบของประชากรของพระเจ้า
เท่าที่สามารถ เพราะการนี้ จะมีส่วนมากต่อการปฏิบตั ิหน้าการอภิบาลได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล ในขณะเดียวกันหน่ วย
ของประชากรที่ เป็ นธรรมชาติ ข องประชาชนพร้ อ มกับ ขอบเขตอ านาจพลเรื อ น และสถาบัน ด้านสั ง คม ซึ่ งเป็ น
ส่วนประกอบของโครงสร้างของมันควรได้รับการรักษาไว้ให้เป็ นกลุ่ม (หน่วย) เท่าที่สามารถ ดังนั้น เป็ นอันชัดเจนว่า
อาณาเขตของสังฆมณฑลควรที่จะต่อเนื่องเกี่ยวพันกัน
ควรให้ความสนใจ-ถ้าจาเป็ น-กับเขตแดนพลเรื อน และคุณลักษณะพิเศษของท้องถิ่นและประชาชนในเรื่ องที่เกี่ยวกับ
เบื้องหลังด้านจิตวิทยา เศรษฐกิจ ภูมิประเทศและประวัติศาสตร์ของพวกเขา
2) ขนาดของสังฆมณฑลและจานวนของประชากรนั้นโดยทัว่ ๆ ไป แล้วควรที่จะทาให้พระสังฆราชแม้ว่าจะได้รับการ
ช่ วยเหลือ จากคนอื่ นๆ ก็ตามให้ สามารถที่จะเป็ นประธานในพิธีก รรมศักดิ์ สิ ท ธิ์ ต่างๆ ได้ ออกตรวจเยี่ยม นาและ
ประสานงานทุกชนิ ดในสังฆมณฑลได้อย่างซื่ อสัตย์ รู้จกั โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ของตนรวมไปถึงนักบวชและ
ฆราวาสที่ อ ยู่ใ นโครงการต่ า งๆ ของสั ง ฆมณฑลนี่ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง อี ก ส่ ว นหนึ่ ง ควรจัด หาพื้ น ที่ ที่ เหมาะสมให้
พระสั ง ฆราชและพระสงฆ์ ส ามารถอุ ทิ ศ พละก าลัง ของพวกเขาให้ แ ก่ ศ าสนบริ ก ารได้อ ย่า งมี ป ระโยชน์ เต็ ม ที่
โดยคานึงถึงความต้องการของพระศาสนจักรสากล
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3) ท้ายสุ ด เพื่อศาสนบริ การแห่ งความรอดได้ถูกปฏิบตั ิอ ย่างมีประสิ ทธิ ผลในแต่ละสังฆมณฑลนั้นถือ ว่า เป็ นกฎ
ทัว่ ไปที่แต่ละสังฆมณฑลจะมีจานวนพระสงฆ์ที่มีคุณภาพ อย่างน้อยที่สุดเพียงพอต่อการดูแลประชากรของพระเจ้าได้
อย่างเหมาะสม อีกทั้งไม่ ควรขาดสานักงานสถาบันและองค์กรต่างๆ ที่ เหมาะสมกับแต่ ละพระศาสนจักรจาเพาะ
และซึ่ งประสบการณ์ได้แสดงให้เห็ นความจาเป็ นสาหรับการปกครอง และการแพร่ ธรรมที่มีประสิ ทธิ ภาพ ท้ายสุ ด
ทรัพยากรสาหรับให้การสนับสนุนแก่บุคลากรและสถาบันต่างๆ ควรมีหรื ออย่างน้อยที่สุดควรพิจารณาล่วงหน้าอย่าง
รอบคอบ ซึ่งความเป็ นไปได้ของมัน
สาหรับ เป้ าหมายเดี ยวกันนี้ สั งฆมณฑลที่มีสัตบุ รุษ ของจารี ตอื่น พระสังฆราชของสั งฆมณฑลจะต้อ งดู แลความ
ต้องการฝ่ ายจิตของพวกเขา โดยผ่านทางพระสงฆ์หรื อวัดของจารี ตนั้น หรื อโดยผ่านทางตัวแทนของพระสังฆราช
พร้อมกับอานาจที่จาเป็ น ถ้าเห็นสมควร ผูท้ ี่ได้รับแต่งตั้งนี้ควรมีตาแหน่งพระสังฆราชด้วย มิฉะนั้นแล้วพระสังฆราช
ของสังฆมณฑลเองจะต้องทาหน้าที่พระสังฆราชของจารี ตอื่นด้วย เพราะเหตุผลบางประการหากสันตะสานักไม่เห็น
ด้วยกับกฎข้อบังคับเหล่านี้ฐานันดรจาเพาะควรถูกสถาปนาขึ้นให้แก่จารี ตเหล่านี้(16)
เช่ นเดี ยวกันในที่ที่มีสถานการณ์คล้ายคลึงกันนี้ ควรจัดการให้สั ตบุ รุษที่ ใช้ภาษาแตกต่างกันไม่ ว่าจะโดยผ่านทาง
พระสงฆ์ หรื อวัดที่ใช้ภาษาเดียวกันหรื อโดยผ่านทางผูช้ ่วยพระสังฆราชฝ่ ายอภิบาล (Episcopal vicars) ที่มีความสันทัด
ในภาษานั้นๆ –และถ้ามีความจาเป็ นก็ให้มีตาแหน่งพระสังฆราชด้วย – หรื ออย่างน้อยที่สุดก็ดว้ ยวิธีการอื่นที่เหมาะสม
24. เพื่อจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรื อการปรับปรุ งสังฆมณฑลขึ้นตามกาเกณฑ์ที่ถูกวางไว้ในข้อ 22-23 – และไม่
แตะต้องกฎเกณฑ์ของพระศาสนจักรจารี ตตะวันออก – จะเป็ นการดีที่สภาพระสังฆราชต่างๆ จะได้ศึกษาเรื่ องเหล่านี้
ตามดินแดนที่เกี่ยวข้อง จะเป็ นความเหมาะสมที่พวกท่านจะใช้คณะกรรมการของพระสังฆราชสาหรับเป้าหมายนี้ แต่
จะต้องคานึ งถึงความคิดเห็นของบรรดาพระสังฆราชในแขวงหรื อท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องด้วย ท้ายสุ ด พวกท่านจะให้การ
เสนอและความปรารถนาของพวกท่านต่อสันตะสานัก
III. ผู้ช่วยหน้ าที่การอภิบาลของพระสังฆราช
1. พระสังฆราชรองผู้มีสิทธิ์ สืบตาแหน่ งต่ อ(Coadjutor)และพระสังฆราชผู้ช่วย(Auxiliary Bishops)
25. หน้าที่การอภิบาลของพระสังฆราชมีไว้เพื่อการปกครองสังฆมณฑล เพื่อให้ความดีของฝูงแกะขององค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าจะได้รับการพิจารณาอย่างสู งสุ ดเสมอ เพื่อจะบรรลุถึงเป้ าหมายนี้ ได้อย่างถูกต้องมักจะมีการแต่งตั้งพระสังฆราช
ผู ้ช่ ว ยขึ้ น (Auxiliary Bishops) เนื่ อ งจากพระสั ง ฆราชสั ง ฆมณฑลไม่ ส ามารถท าให้ ส าเร็ จ ได้ด้ว ยตัว เองในหน้ า
พระสังฆราชทุกอย่างตามที่ความดีของสัตบุรุษเรี ยกร้อง อันเนื่ องมาจากความกว้างใหญ่ของสังฆมณฑลหรื อจานวน
คริ สตชนทีม่ ีมาก หรื อเนื่ องจากลักษณะพิเศษของการแพร่ ธรรมหรื อเพราะเหตุผลอื่นๆ บางครั้งมีความจาเป็ นพิเศษที่
จะต้อ งมี ก ารแต่ ง ตั้งพระสั ง ฆราชรองผู ้มี สิ ท ธิ์ สื บ ต าแหน่ ง ต่ อ (Coadjutor) เพื่ อ ช่ ว ยงานพระสั งฆราชสั งฆมณฑล
ทั้งพระสังฆราชรองและพระสังฆราชผูช้ ่วยควรได้รับอานาจที่จาเป็ น เพื่อทาให้งานของท่านมีประสิ ทธิ ผลมากยิ่งขึ้น
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และเพื่อป้ องกันศักดิ์ศรี ที่เป็ นของพระสั งฆราชไว้ แน่นอนการนี้ จะต้องทาไปโดยไม่ทาความเสี ยหายให้แก่เอกภาพ
ของสังฆมณฑล การปกครองและอานาจของพระสังฆราชสังฆมณฑลเป็ นอันขาด
ยิง่ ไปกว่านั้น ทั้งพระสังฆราชรองผูม้ ีสิทธิ์ สืบตาแหน่งต่อ และพระสังฆราชผูช้ ่วย เนื่ องจากพวกท่านถูกเรี ยกให้มามี
ส่ วนร่ วมในการแบกภาระของพระสังฆราชสังฆมณฑล จึงในการปฏิบตั ิหน้าที่ ทุกอย่างของพวกท่านจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากพระสังฆราชสังฆมณฑล พวกท่านยังต้องแสดงความเคารพและความนับถือต่อพระสังฆราชสังฆมณฑล และตัวท่านเองก็ตอ้ งมีความรักฉันพี่นอ้ งต่อทั้งพระสังฆราชรองและพระสังฆราชผูช้ ่วยพร้อมให้ความยกย่อง
นับถือต่อพวกท่านด้วย
26. เท่ า ที่ ค วามดี ข องวิ ญ ญาณเรี ย กร้ อ งพระสั ง ฆราชสั งฆมณฑล ไม่ ค วรรี ร อที่ จ ะร้ อ งขอผู ้มี อ านาจให้ แ ต่ งตั้ง
พระสังฆราชผูช้ ่วยองค์หนึ่งหรื อสององค์โดยที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะสื บตาแหน่งต่อ
ถ้าไม่ถูกกาหนดในหนังสื อแต่งตั้ง พระสังฆราชสังฆมณฑล อาจจะแต่งตั้งให้พระสังฆราชผูช้ ่วยองค์หนึ่ ง หรื อหลาย
องค์ให้เป็ นอุปสังฆราชหรื ออย่างน้อยที่สุดก็เป็ นผูช้ ่วยพระสังฆราชฝ่ ายอภิบาล (Episcopal vicars) พวกท่านจะขึ้นตรง
กับ อ านาจของพระสั งฆราชสั งฆมณฑลเท่ านั้น และท่านอาจจะต้อ งการปรึ ก ษากับ พวกท่ านในปั ญ หาที่ สาคัญ ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีคุณลักษณะเป็ นงานอภิบาล
เว้น เสี ย แต่ ผู ้มี อ านาจจะก าหนดเป็ นอย่ า งอื่ น อ านาจซึ่ งพระสั ง ฆราชผู ้ช่ ว ยมี ต ามกฎหมายจะไม่ สิ้ น สุ ด ลง
เมื่อพระสังฆราชสังฆมณฑลหมดวาระลง และเป็ นที่ปรารถนาอย่างยิ่งที่เมื่อตาแหน่งพระสังฆราชสังฆมณฑลว่างลง
การปกครองสั งฆมณฑล – ควรถู กมอบให้ แ ก่พ ระสั งฆราชผู ้ช่ วยและถ้ามีห ลายองค์ก็ ขอให้ เป็ นองค์ใดองค์ห นึ่ ง
– เว้นเสี ยแต่จะมีเหตุผลสาคัญเป็ นอย่างอื่น
พระสังฆราชรองผูม้ ีสิท ธิ์ สื บตาแหน่ งต่อ จะต้อ งถูกแต่งตั้งให้เป็ นอุปสังฆราชจากพระสังฆราชสังฆมณฑลเสมอ
ในบางกรณี ผูม้ ีอ านาจอาจจะมอบอ านาจให้มากกว่านั้นแก่ท่านก็ไ ด้ เพื่อ การจัดหาความดี ที่สุดทั้งในปั จจุบันและ
อนาคตให้แก่สังฆมณฑลเท่าที่จะสามารถทาได้ พระสังฆราชสังฆมณฑลและพระสังฆราชรองของท่านจะต้องปรึ กษา
กันในเรื่ องที่มีความสาคัญยิ่งเสมอ
2.

สานักงานสังฆมณฑล(Diocesan Curia)และคณะกรรมการต่ างๆ(Commissions)

27. หน้าที่ ที่สาคัญที่ สุดในสานักงานสั งฆมณฑลคือ อุปสั งฆราชแต่ว่าเท่าที่การปกครองสังฆมณฑลจะเรี ยกร้อ ง
พระสังฆราชอาจจะแต่งตั้งผูช้ ่วยพระสังฆราชฝ่ ายอภิบาล (Episcopal vicar) หนึ่งหรื อหลายคนขึ้นก็ได้ พวกเขานี้ต่างก็
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มีอ านาจเดี ยวกัน กับที่กฎหมายพระศาสนจักรให้แก่อุปสังฆราช แต่สาหรับบางส่ วนของสังฆมณฑลเท่านั้นหรื อ
สาหรับชนิดที่ถูกกาหนดของการงานหรื อสาหรับสัตบุรุษของจารี ตที่ถูกกาหนดไว้
ในบรรดาพวกที่ให้ความร่ วมมือกับพระสังฆราชในการปกครองของสังฆมณฑลคือ พระสงฆ์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้
เป็ นวุฒิ ส ภาหรื อ สภา เช่ น คณะสงฆ์ ของอาสนวิห าร(Cathedral Chapter) คณะที่ ป รึ ก ษาหรื อ คณะกรรมการอื่น ๆ
ตามแต่กรณี แวดล้อมหรื อ ลักษณะของสถานที่ที่แตกต่างกัน สถาบันเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะสงฆ์ของอาสน
วิหารควรได้รับการปรับปรุ งตามความจาเป็ นสาหรับความต้องการในปัจจุบนั นี้
สานักงานสังฆมณฑล (diocesan curia) ควรได้รับการจัดการให้มนั เป็ นเครื่ องมือ ที่เหมาะสมสาหรับพระสังฆราชไม่
เฉพาะแต่ในเรื่ องของการปกครองสังฆมณฑลเท่านั้น แต่ในเรื่ องของการปฏิบตั ิงานแพร่ ธรรมด้วย
เป็ นที่ปรารถนาอย่างยิ่งที่แต่ละสังฆมณฑลจะได้ก่อตั้งคณะกรรมการการอภิบาลขึ้น โดยมีพระสังฆราชสังฆมณฑลเอง
เป็ นประธานและประกอบไปด้วยพระสงฆ์ที่ถูกเลือ กสรรเป็ นพิ เศษ โดยมีนักบวชและฆราวาสมีส่วนร่ วมอยู่ด้วย
หน้าที่ของคณะกรรมการนี้คือ การสารวจและชัง่ น้ าหนักงานอภิบาลและสรุ ปสูตรที่ทาได้สาหรับการนี้
3. พระสงฆ์ สังฆมณฑล
28. พระสงฆ์ทุกองค์ ทั้งพระสงฆ์สังฆมณฑลและพระสงฆ์นักบวช ต่างก็มีส่วนร่ วมในสังฆภาพหนึ่ งเดียวของพระ
คริ สตเจ้าและปฏิบตั ิพร้อมกับพระสังฆราช จึงก่อ ให้เกิดความร่ วมมือที่รอบคอบแก่พระสังฆราช แต่ว่าในการดูแล
วิญญาณของพวกเขานั้นพระสงฆ์สังฆมณฑลต้องมาก่อนทั้งที่เข้าประจาทางานเป็ นคนของสังฆมณฑลหรื อเป็ นสมาชิก
ของศาสนจักรจาเพาะ เพราะว่าพวกเขาได้อุทิศตนอย่างเต็มที่ให้แก่การรับใช้ดูแลส่ วนหนึ่งของฝูงแกะขององค์พระผู ้
เป็ นเจ้า ที่ตามมาคือพวกเขารวมกันเป็ นคณะสงฆ์หนึ่ งเดียวและครอบครัวหนึ่งเดียวโดยมีพระสังฆราชเป็ นบิดา เพื่อ
จะแจกจ่ายศาสนบริ การศักดิ์ สิทธิ์ แก่บ รรดาพระสงฆ์อ ย่างเท่าเทียมกันและอย่างเหมาะสม พระสั งฆราชจะต้อ งมี
เสรี ภาพที่จาเป็ นในการแจกจ่ายหน้าที่และผลประโยชน์ ดังนั้นสิ ทธิ หรื ออภิสิทธิ์ ซ่ ึ งอาจจะจากัดเสรี ภาพนี้ ได้จะต้อง
ถูกยกเลิกไป
ความสัมพันธ์ระหว่างพระสังฆราชกับพระสงฆ์ของสังฆมณฑลควรจะตั้งอยูบ่ นสายสัมพันธ์ของความรักความเมตตา
แบบเหนื อธรรมชาติ เพื่อว่าความสอดคล้องต้องกันของจิตใจของพระสงฆ์กบั ของพระสังฆราชจะทาให้กิจกรรมด้าน
อภิบาลได้เกิดดอกออกผลมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อจะรับใช้วิญญาณได้ดียิ่งขึ้นขอให้พระสังฆราชเชิญพระสงฆ์มาทาการ
เสวนากันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องของการอภิบาล การนี้พระสังฆราชควรกระทาไม่เฉพาะแต่เป็ นบางโอกาสเท่านั้น
แต่ควรกาหนดให้เป็ นระยะๆ เท่าที่จะสามารถ
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ยิ่งไปกว่านั้นพระสงฆ์สังฆมณฑลทุกองค์ควรมีความสมัครสมานสามัคคีระหว่างพวกเขาเอง เพื่อจะสามารถแบ่งปั น
ความห่ วงใยที่แท้จริ งต่อสวัสดิการฝ่ ายจิตของทั้งสังฆมณฑล พวกเขาควรคานึงถึงด้วยว่าผลประโยชน์ที่พวกเขาได้รับ
อันเนื่ องมาจากหน้าที่ในพระศาสนจักรของพวกเขานั้นสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับงานศักดิ์สิทธิ์ ของพวกเขา ดังนั้นพวก
เขาควรมีส่วนร่ วมด้วยใจกว้างต่อความจาเป็ นด้านวัตถุของสังฆมณฑลตามที่พระสังฆราชจะชี้ นา และเท่าที่ ฐานะ
การเงินจะอานวย
29. ผูท้ ี่ร่วมมือที่ใกล้ชิดกว่าของพระสังฆราชคือบรรดาพระสงฆ์ ซึ่ งได้รับมอบหมายให้ดูแลการอภิบาลหรื อองค์กร
แพร่ ธรรมที่ มีล ักษณะนอกเหนื อ จากการเป็ นวัด (โดยทั่วไป) ไม่ ว่าจะเป็ นบางส่ วนของสั งฆมณฑล หรื อ ในกลุ่ ม
สัตบุรุษพิเศษต่างๆ หรื อกับกิจกรรมพิเศษจาเพาะ
พระสงฆ์ที่ได้รับมอบหมายจากพระสังฆราชให้ดูแลงานต่างๆ ของการแพร่ ธรรมไม่ว่าจะในโรงเรี ยน หรื อในสถาบัน
ต่างๆ หรื อสมาคมต่างๆ ก็มีส่วนในความช่วยเหลือที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง พวกพระสงฆ์ที่ทางานนอกเหนื อจากการเป็ นวัด
(โดยทั่วไป) ในสังฆมณฑลที่พวกเขาอาศัยอยู่ควรให้พระสังฆราชดูแลเป็ นพิเศษ เพื่อ พวกเขาจะได้ทางานการแพร่
ธรรมได้อย่างโดดเด่น
30. อย่างไรก็ดี เจ้าอาวาสทั้งหลายเป็ นผูร้ ่ วมมือกับพระสังฆราชในรู ปแบบที่พิเศษอย่างมาก เพราะในฐานะเจ้าอาวาส
พวกเขาได้รับมอบหมายให้ดูแลวิญญาณทั้งหลายในบางส่วนของสังฆมณฑลภายใต้อานาจของพระสังฆราช
1) ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลวิญญาณ บรรดาเจ้าอาวาสและผูช้ ่วยควรที่จะทาหน้าที่ของการสอน การทาให้ศกั ดิ์สิทธิ์
และการปกครองให้ส าเร็ จลุล่วงไป เพื่อว่าสั ตบุรุษและกลุ่มต่ างๆ ในวัดจะได้เข้าใจได้อ ย่างแท้จริ งว่าพวกเขาเป็ น
สมาชิกของทั้งสังฆมณฑลและของพระศาสนจักรสากล ดังนั้น พวกเขาควรร่ วมมือกับเจ้าอาวาสและพระสงฆ์อื่นๆ
ซึ่ งปฏิบัติหน้าที่การอภิบาลในบริ เวณนั้น (เช่ นหัวหน้าเขตและหัวหน้าฝ่ าย (dean) ต่างๆ) รวมไปถึงพวกที่ทางานที่
นอกเหนื อจากการเป็ นวัด ดังนั้นงานอภิบาลในสังฆมณฑลก็จะรวมเข้าด้วยกันเป็ นหนึ่ งเดียวและทาให้มีประสิ ทธิ ผล
มากยิ่งขึ้น
ยิ่งไปกว่านั้น การดูแลวิญญาณควรจะถูกแผ่ซ่านไปด้วยจิตตารมณ์ของธรรมทูต เพื่อว่าจะได้ยื่นมือออกไปหาทุกคนที่
อาศัยอยู่ในเขตของวัดดังที่มันควรเป็ น ถ้าเจ้าอาวาสไม่สามารถติดต่อ กับประชาชนบางกลุ่มได้ท่านก็ควรขอความ
ช่วยเหลือจากคนอื่น แม้กระทัง่ ฆราวาสที่อาจจะช่วยงานแพร่ ธรรมของท่านได้ดว้ ย
เพื่ อ จะท าให้ ก ารดู แ ลวิญ ญาณมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลมากยิ่ง ขึ้ น ขอเสนอแนะอย่างมากให้ มี ก ลุ่ ม ชี วิต ส าหรั บ พระสงฆ์ –
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่อยู่ในวัดเดียวกัน –การดาเนิ นชีวิตแบบนี้ -นอกจากจะให้การสนับสนุนงานแพร่ ธรรมแล้ว -ก็
ยังจะให้แบบอย่างของความรักความเมตตาและความเป็ นหนึ่งเดียวแก่สัตบุรุษด้วย
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2) ในการปฏิบตั ิหน้าที่การสอนของพวกเขานั้น เป็ นหน้าที่ของเจ้าอาวาสที่จะต้องประกาศพระวาจาของพระเจ้าแก่
คริ สตชนทุกคนเพื่อว่าเมื่อหยัง่ ลึกในความเชื่อ ความหวังและความรักเมตตา –พวกเขาจะได้เติบโตขึ้นในพระคริ สตเจ้า
และในฐานะชุ ม ชนคริ สตชนพวกเขาจะได้เป็ นพยานถึงความรักเมตตา ซึ่ งองค์พ ระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ตรัสกาชับไว้(17)
ยังเป็ นหน้าที่ของเจ้าอาวาสที่จะนาสัตบุรุษไปสู่ การรู้จักธรรมล้ าลึกแห่ งความรอด โดยผ่านทางการสอนคาสอนที่
เหมาะสมกับ อายุข องแต่ ล ะคน ในการสอนค าสอนนี้ พ วกเขาไม่ ควรที่ จ ะขอความช่ ว ยเหลื อ จากนัก บวชเท่ านั้ น
แต่ความร่ วมมือจากฆราวาสด้วย ด้วยการสถาปนาภราดรภาพแห่งข้อความเชื่อคริ สตชนขึ้นด้วย
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของการทาให้สัตบุรุษของตนศักดิ์สิทธิ์น้ นั บรรดาเจ้าอาวาสควรทาให้การถวายบูชามิสซาเป็ นจุด
ศูนย์กลางและจุดสู งสุ ดของชีวิตคริ สตชนทั้งครบ พวกเขาควรกระทาโดยไม่ลดละให้สัตบุรุษได้รับการเลี้ยงดูด้วย
อาหารฝ่ ายจิต โดยผ่านทางการรับ ศีลศักดิ์ สิ ทธิ์ ต่ างๆ อย่างศรัทธาและบ่ อ ยๆ และโดยผ่านทางการมีส่ วนร่ วมอย่าง
กระตือรื อร้นและอย่างชาญฉลาดในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ บรรดาเจ้าอาวาสควรคานึ งว่าศีลอภัยบาปมีส่วนในพัฒนาการ
ชีวิตคริ สตชนอย่างไร ดังนั้นพวกเขาควรทาตัวให้ว่างเสมอในการฟังแก้บาปให้แก่บรรดาสัตบุรุษ ถ้าจาเป็ นเขาควรขอ
ความช่วยเหลือจากพระสงฆ์ที่มีความสันทัดในภาษาต่างๆ
ในการทาหน้าที่นายชุมพาของตนให้สาเร็ จ บรรดาเจ้าอาวาสควรพยายามสุ ดความสามารถที่จะรู้จกั สัตบุรุษของตน
เนื่ องจากพวกเขาเป็ นผูร้ ับใช้ของฝูงแกะ พวกเขาควรให้การสนับสนุนชีวิตคริ สตชนที่เต็มเปี่ ยมแก่สัตบุรุษแต่ละคน
รวมไปถึงครอบครัวด้วยในองค์กรที่อุทิศตนให้แก่การแพร่ ธรรมและในชุมชนทั้งครบของวัด ดังนั้นพวกเขาควรไป
เยี่ยมครอบครัวและโรงเรี ยนต่างๆ เท่าที่งานอภิบาลของตนจะเรี ยกร้อง พวกเขาควรให้ความสนใจเป็ นพิเศษต่อวัยรุ่ น
และต่อเยาวชน พวกเขาควรให้ความรักฉันบิดาแก่คนจนและคนป่ วย พวกเขาควรมีความห่ วงใยเป็ นพิเศษต่อกรรมกร
ท้ายสุดพวกเขาควรสนับสนุนให้สัตบุรุษให้ความช่วยเหลือในงานแพร่ ธรรม
3) ผูช้ ่วยเจ้าอาวาส-ในฐานะที่เป็ นผูร้ ่ วมงานกับเจ้าอาวาส -มีส่วนร่ วมที่ขาดเสี ยไม่ได้และอย่างปข็งขันต่อศาสนบริ การ
ของการอภิบาลภายใต้อานาจของเจ้าอาวาส จึงควรมีการสมาคมกันฉันพี่น้อง ความรักความเมตตาต่อกันและความ
เคารพกันระหว่างเจ้าอาวาสกับผูช้ ่ วยของเขา พวกเขาควรช่ วยเหลือ กัน ด้วยการให้ คาปรึ กษา ความช่ วยเหลือ และ
แบบอย่างก่อให้เกิดจิตใจเดียวกันและความร้อนรนร่ วมกันในการรับใช้วดั
31. ในการตัดสิ นความเหมาะสมของพระสงฆ์ในการบริ หารวัดแห่ งใดแห่งหนึ่ งนั้น พระสังฆราชจะต้องพิจารณาไม่
เฉพาะแต่ ค วามรู้ ข้อ ค าสอนของเขาเท่ า นั้น แต่ จ ะต้อ งพิ จ ารณาถึ งความศรัท ธา ความร้ อ นรนในการแพร่ ธ รรม
พรสวรรค์และคุณภาพอื่นๆ ด้วยทีม่ ีความจาเป็ นต่อการรับใช้วิญญาณได้อย่างถูกต้อง
วัดนั้นมีอยูเ่ พื่อความดีของสัตบุรุษแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ดังนั้นพระสังฆราชควรที่จะสามารถจัดหาผูท้ าหน้าที่เจ้า
อาวาสที่ว่างลงให้ได้ง่ายกว่าและมีประสิ ทธิภาพมากว่า ดังนั้นไม่ว่าสิ ทธิ ใดๆ ทั้งสิ้นของการเสนอ การแต่งตั้งและการ
สงวนไว้-ยกเว้นสิ ทธิของนักบวช-และที่ใดที่มีอยูข่ องกฎที่ประจวบกันขึ้นโดยบังเอิญไม่ว่าจะโดยทัว่ ไปหรื อโดยเฉพาะ
– จะต้องถูกยกเลิกไป
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บรรดาเจ้าอาวาสควรจะมีความมัน่ คงในหน้าที่ในวัดของตน เพื่อผลประโยชน์ของสัตบุรุษ ความแตกต่างกันระหว่าง
เจ้าอาวาสที่ถูกย้ายได้กบั ที่ไม่อ าจจะถูกย้ายได้น้ ัน จะต้อ งถูกยกเลิกไปและขบวนการของการโยกย้ายหรื อ ปลดเจ้า
อาวาสจะต้อ งถูกพิจารณากันใหม่และทาให้เรี ยบง่ายขึ้น ดังนี้ พระสังฆราชในขณะที่ยึดถือความเสมอภาคทั้งด้าน
ธรรมชาติ และกฎหมายของพระศาสนจักรก็สามารถจัดการสิ่ งที่ดีกว่าสาหรับความต้องการของสัตบุรุษ
เจ้าอาวาสที่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ ของตนได้อย่างถูกต้องและอย่างมีประสิ ทธิผล อันเนื่ องมาจากการมีอายุมากหรื อ
ด้ว ยเหตุ ผ ลที่ ส าคัญ อื่ น ๆ ได้รั บ การเรี ย กร้ อ งให้ ยื่ น ใบลาด้ ว ยความสมั ค รใจตามค าเชื้ อ เชิ ญ ของพระสั ง ฆราช
พระสังฆราชควรจัดสวัสดิการการสนับสนุนที่เหมาะสมแก่บรรดาผูท้ ี่ได้ลาออกจากตาแหน่ง
32. ท้ายสุ ดความห่วงใยเดียวกันนี้ต่อวิญญาณควรจะเป็ นพื้นฐานสาหรับการตัดสิ นใจ หรื อพิจารณาใหม่ในการก่อตั้ง
หรื อยุบวัด และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทานองนี้ ซึ่งพระสังฆราชสามารถทาได้ดว้ ยอานาจของตนเอง
4. นักบวช
33. (ทั้งหมดที่เกี่ ยวกับนักบวชนั้นรวมไปถึงสมาชิ กของสถาบัน อื่น ที่ปฏิ ญาณถื อ คาแนะน าของพระวรสารด้วย)
นักบวชทุกคนมีหน้าที่ –ตามแต่กระแสเรี ยกของตน –ในการร่ วมมืออย่างร้อ นรนและอย่างขยันขันแข็งในการสร้าง
และทวีพระกายทิพย์ของพระคริ สตเจ้าขึ้น และเพื่อความดีของแต่ละพระศาสนจักร
หน้าที่แรกของพวกเขาคือการก่อให้เกิดเป้ าหมายเหล่านี้ ข้ นึ ด้วยการสวดภาวนา ทาการใช้โทษบาปและให้แบบอย่าง
ด้วยชี วิตของพวกเขาเองซึ่ งสังคายนาศักดิ์สิทธิ์ นี้ เชิ ญชวนให้พวกเขาเพิ่ม การให้คุณค่า และความร้อ นรนต่อ การนี้
โดยคานึ งถึงคุณลักษณะพิเศษของแต่ละคณะ พวกเขาควรเข้าร่ วมงานภายนอกของการแพร่ ธ รรมอย่างขยันขันแข็ง
มากยิ่งขึ้น
34. นักบวชที่เป็ นพระสงฆ์ โดยการเจิมถวายได้เข้ารับความรับผิดชอบในตาแหน่งสงฆ์ เพื่อพวกเขาจะได้กลายเป็ น
ผูร้ ่ วมงานที่รอบคอบของพระสังฆราช ในปั จจุบันนี้ พวกเขาเป็ นผูช้ ่วยเหลือพระสังฆราชมากยิ่งขึ้นอันเนื่ องมาจาก
ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของสัตบุรุษ ดังนั้นพวกเขาจึงพูดได้ว่าเป็ นสมาชิกของคณะสงฆ์ของสังฆมณฑลได้อย่างแท้จริ ง
ตามที่พวกเขามีส่วนร่ วมในการดูแลสัตบุรุษ และในการปฏิบตั ิงานแพร่ ธรรมภายใต้อานาจของพระสังฆราช
สมาชิกคนอื่นๆของคณะนักบวช -ทั้งชายและหญิง –ก็เป็ นสมาชิกแบบพิเศษของครอบครัวสังฆมณฑล และให้ความ
ช่วยเหลือที่ยงิ่ ใหญ่แก่ฐานันดรศักดิ์สิทธิ์ ด้วยการเพิ่มขึ้นของการเรี ยกร้องให้แพร่ ธรรมพวกเขาก็สามารถ และควรให้
ความช่วยเหลือนั้นมากยิ่งไปอีก
35. เพื่อให้งานของการแพร่ ธรรมได้ถูกปฏิบตั ิอย่างสอดคล้องกันในแต่ละสังฆมณฑล และเพื่อเอกภาพของระเบียบ
วินยั ของสังฆมณฑลจะได้รับการรักษาไว้อย่างครบถ้วน หลักการเหล่านี้จะต้องถูกสถาปนาขึ้นให้เป็ นบรรทัดฐาน
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1) นักบวชทุกคนจะต้องถือว่าพระสังฆราชเป็ นผูส้ ื บตาแหน่ งของบรรดาอัครสาวกด้วยความเคารพและยาเกรงอย่าง
ใส่ใจ ทุกครั้งที่พวกเขาถูกขอร้องอย่างถูกต้องจากผูใ้ หญ่ ให้ทางานแพร่ ธรรมพวกเขาจะต้องยินดีปฏิบตั ิหน้าที่ของตน
ในฐานะผูช้ ่วยเหลือที่กระตือรื อร้นและที่นบนอบของพระสังฆราช(18) จริ งๆ แล้วนักบวชควรถือว่าเป็ นเกียรติในการที่
จะสนองตอบอย่างฉับพลัน และอย่างซื่อสัตย์ต่อการขอร้องและความปรารถนาของพระสังฆราช และดังนั้นพวกเขาก็
ได้รับบทบาทมากยิ่งขึ้นในศาสนบริ การของความรอดของมนุษย์ พวกเขาควรทาการนี้ดว้ ยความเคารพต่อคุณลักษณะ
ของคณะของพวกเขา และในการรักษาไว้ซ่ ึ งธรรมนูญของพวกเขาซึ่ ง –ถ้ามีความจาเป็ น ควรรองรับเป้ าหมายนี้ ดว้ ย
หลักการของกฤษฎีกานี้ของสังคายนา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่ องจากความต้องการเร่ งด่วนของสัตบุรุษและการขาดแคลนพระสงฆ์สังฆมณฑล คณะนักบวชที่
ไม่ อุทิศตัวอย่างเด็ดขาดต่อ การมีชีวิตแบบญาณทัศน์(ชี วิตอยู่ข้างในอารามอย่างเดี ยว) ก็ควรจะได้รับการเรี ยกจาก
พระสังฆราชให้มาช่วยงานอภิบาลต่างๆ อย่างไรก็ดี พวกเขาควรคานึ งถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละคณะด้วย บรรดา
อธิการของคณะควรสนับสนุนงานนี้อย่างเต็มที่ โดยรับดูแลวัดแม้ว่าจะเป็ นการชัว่ คราวก็ตาม
2) อย่างไรก็ดี นักบวชที่ทางานแพร่ ธรรมอย่างกระตือรื อร้น จะต้องถูกแผ่ซ่านด้วยจิตตารมณ์ของคณะของพวกตน
เสมอ และยังคงปฏิบตั ิตามพระวินยั ของพวกเขาและจิตตารมณ์ของความนบนอบต่อผูใ้ หญ่ของพวกเขา พระสังฆราช
ไม่ควรละเลยที่จะกาชับกฎข้อบังคับนี้กบั พวกเขา
3) คณะที่ได้รับการยกเว้นโดยนักบวชถูกเรี ยกมารับใช้สมเด็จพระสันตะปาปาหรื อผูม้ ีอานาจอื่นๆ ของพระศาสนจักร
และไม่อยูใ่ ต้อานาจการปกครองของพระสังฆราชนั้น จะขึ้นตรงกับพระวินัยภายในของคณะของพวกเขาเพือ่ ว่าในตัว
พวกเขาทุกอย่างจะได้ถูกประสานอย่างถูกต้องและการเจริ ญเติบโต และความศักดิ์ สิทธิ์ ครบครันของชี วิตร่ วมของ
นักบวชจะได้รับการสนับสนุน(19) คณะเหล่านี้ ได้รับการยกเว้นเพื่อว่าสมเด็จพระสันตะปาปาจะทรงสามารถจัดวาง
พวกเขาเพื่อความดีของพระศาสนจักรสากลได้(20) และอานาจอื่นๆ เพื่อความดีของพระศาสนจักรต่างๆ ภายใต้อานาจ
การปกครองเฉพาะของมันเอง
แต่ว่าการยกเว้นนี้ ไม่ได้กนั นักบวชในแต่ละสังฆมณฑลออกจากอานาจการปกครองของพระสังฆราชตามกฎเกณฑ์
ของกฎหมายตราบเท่าที่การทาหน้าที่อภิบาลของพวกเขา และสิ ทธิของการจัดการกับการดูแลวิญญาณเรี ยกร้อง(21)
4) นักบวชทุกคน -จะได้รับข้อยกเว้นหรื อไม่ก็ตาม –จะต้องขึ้นกับอานาจของพระสังฆราชท้องถิ่นในเรื่ องที่เกี่ยวกับ
การประกอบคารวกิจสาธารณะต่อพระเจ้าอย่างเปิ ดเผย – ยกเว้นในกรณี ของความแตกต่างทางด้านจารี ต – การดูแล
วิญญาณ การเทศน์ สอนให้ประชาชนฟั ง การสอนศาสนาและจริ ยธรรมแก่สัตบุรุษ –โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเด็กๆ
– การสอนคาสอนและการอบรมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ พวกเขาจะต้องขึ้นกับพระสังฆราชท้องถิ่นด้วยเช่นกันในเรื่ องที่
เกี่ ยวกับ มารยาทที่ เป็ นสถานภาพของพระสงฆ์โดยตรงเช่ น เดี ย วกัน กับ งานต่ างๆ ที่ เกี่ ยวกับ การท าการแพร่ ธรรม
ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ โรงเรี ยนคาทอลิ ก ที่ ดาเนิ น การโดยนัก บวชจะต้อ งขึ้ น กับ อ านาจของพระสั งฆราชท้อ งถิ่ น ด้ว ย โดยมี
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เป้ าหมายอยู่ที่การวางนโยบายทัว่ ๆ ไปและการเฝ้าดูแล แต่สิทธิของนักบวชในการบริ หารก็ยงั คงเหมือนเดิม นักบวช
จะต้องปฏิบตั ิทุกสิ่ งที่สังคายนาต่างๆ หรื อสภาพระสังฆราชจะกาหนดให้ทุกคนปฏิบตั ิตามโดยชอบด้วยกฎหมาย
5) การร่ วมมือ ที่ได้รับการวางแผนอย่างดี ได้รับการสนับสนุ นให้เกิ ดขึ้นระหว่างคณะนักบวชด้วยกัน และระหว่าง
พวกเขากับพระสงฆ์สังฆมณฑล ควรมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดในงานแพร่ ธรรมและกิจกรรมต่างๆ ที่ข้ นึ กับ
ท่าทีเหนื อธรรมชาติของหัวใจและจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หยัง่ รากลงในและตั้งอยู่บนความรักความเมตตา สันตะ
สานักมีอานาจที่จะตรวจตราการประสานงานกันนี้ สาหรับพระศาสนจักรสากล บรรดานายชุมพาผูศ้ กั ดิ์สิทธิ์ ต่างก็มี
อานาจในสังฆมณฑลของตนและสมัชชาของอัยกาและสภาพระสังฆราชในท้องที่ของตน
สาหรับพวกที่ทางานแพร่ ธรรมที่เป็ นนักบวชจะต้องยอมรับพระสังฆราชหรื อสภาพระสังฆราช ผูใ้ หญ่ของคณะหรื อ
สมัชชาของผูใ้ หญ่ของคณะต่างๆ ก่อนที่จะปฏิบตั ิการหลังจากที่ได้มีการปรึ กษากันแล้ว
6) เพื่อจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกัน และมีประสิ ทธิ ผลระหว่างพระสังฆราชกับนักบวชให้กล่าวถึงเป็ น
บางครั้งบางคราวหรื อบ่อยเท่าที่จะเห็นสมควร พระสังฆราชและผูใ้ หญ่ของคณะนักบวชควรพบปะกัน เพื่อถกกันถึง
เรื่ องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานแพร่ ธรรมในท้องทีข่ องพวกเขา
บทที่ 3
เกี่ยวกับการประสานงานกันของพระสังฆราช
เพื่อความดีส่วนรวมของหลายๆพระศาสนจักร
I. การประชุมสมัชชา(Synods) สภาต่ างๆ (Councils) และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพระสังฆราช(Episcopal Conferences)
36. นับตั้งแต่ศตวรรษแรกๆของพระศาสนจักรแล้วที่พระสังฆราชในฐานะผูป้ กครองของแต่ละพระศาสนจักรต่างก็ถูก
ผลักดัน โดยความสนิ ทสัมพันธ์ของความรักความเมตตาฉันพี่น้อง และความร้อนรนต่อพันธกิจสากลที่ถูกมอบแก่
บรรดาอัครสาวก ดังนั้นพวกเขาจึงได้รวมศักยภาพและน้ าใจของพวกเขาเข้าด้วยกัน เพื่อ ความดีส่วนรวมและเพื่อ
สวัสดิ การของแต่ละพระศาสนจักร ดังนั้นจึงได้เกิดมีการประชุมสมัชชา(Synods) สภาแขวง(Provincial Councils)
และสภาครบองค์(Plenary Councils)ขึ้น ซึ่งบรรดาพระสังฆราชใช้เป็ นวิถีที่จะดาเนินตามสาหรับพระศาสนจักรต่างๆ
ในการสอนความจริ งของความเชื่อและการจัดระเบียบวินยั ให้แก่พระศาสนจักร
สังคายนาศักดิ์สิทธิ์ น้ ี มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้มีการก่อตั้งที่น่าเคารพของสมัชชา และของสภาต่างๆ ได้
เจริ ญงอกงามขึ้นอีกครั้งด้วยความกระปรี้ กระเปร่ า และดังนั้นความเชื่อจะได้ถูกทาให้ลึกซึ้ งยิ่งขึ้นและระเบียบวินัยจะ
ได้รับการรักษาไว้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และมีประสิ ทธิ ผลยิ่งขึ้นในพระศาสนจักรต่างๆ ตามที่ความต้องการของกาลเวลา
จะเรี ยกร้อง
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37. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบนั นี้ บรรดาพระสังฆราชบ่อยครั้งมักจะไม่สามารถทาหน้าที่ของตนให้สาเร็จได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ผลเว้นเสี ยแต่พวกท่านจะทาให้เกิดความพยายามร่ วมกัน ในการเติบโตขึ้นในความสอดคล้องกันและในความ
ใกล้ชิดกันโดยมีความสัมพันธ์กบั พระสังฆราชองค์อื่นๆ สภาพระสังฆราชซึ่งได้รับการสถาปนาขึ้นในหลายๆประเทศ
แล้วนั้น – ได้เป็ นข้อพิสูจน์ให้เห็นอย่างงดงามแล้วว่าการแพร่ ธรรมมีผลมากยิง่ ขึ้น ดังนั้นสังคายนาศักดิ์สิทธิ์น้ ีจึงถือว่า
เป็ นการเหมาะสมที่สุดที่ในที่ทุกแห่งที่บรรดาพระสังฆราชที่เป็ นคนชาติเดียวกัน หรื อแขวงเดียวกันจะได้จดั ตั้งสมาคม
ขึ้นและเพื่อจะได้ประชุม กันตามเวลากาหนด ดังนั้นเมื่อ การเจาะลึกอย่างรอบคอบและประสบการณ์ได้รับ จากการ
แบ่งปั นกัน และได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็จะเกิ ดการรวมอันศักดิ์สิทธิ์ของพละกาลังขึ้นในการรับใช้
ความดีส่วนรวมของพระศาสนจักร
ดังนั้นสังคายนาศักดิ์สิทธิ์น้ ีจึงขอประกาศกฎเกณฑ์เกี่ยวกับสภาพระสังฆราชดังต่อไปนี้
38. 1) สภาพระสังฆราชคือสภาที่พระสังฆราชของประเทศหนึ่ งหรื อแคว้นหนึ่งมารวมกัน เพื่อทาหน้าที่อภิบาลของ
พวกท่านเพื่อก่อให้เกิดความดียิ่งขึ้น เพื่อพระศาสนจักรจะได้มอบแก่มนุษยชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยผ่านรู ปแบบ
และวิธีการของการแพร่ ธรรมที่ถูกประยุกต์ให้เข้ากับกรณีแวดล้อมของการเวลาได้อย่างเหมาะเจาะ
2) สมาชิ ก ของสภาพระสั งฆราชได้แ ก่ บ รรดาพระสั ง ฆราชผู ้ป กครองท้อ งที่ ข องทุ ก จารี ต – ไม่ ร วมอุ ป สั งฆราช
- และพระสังฆราชรองผูม้ ีสิทธิ์ สืบตาแหน่งต่อ พระสังฆราชผูช้ ่วยและผูม้ ีตาแหน่งพระสังฆราชที่ทางานพิเศษที่ได้รับ
มอบหมายจากสันตะสานักหรื อสภาพระสังฆราช สาหรับผูม้ ีตาแหน่งพระสังฆราชศักดินามอื่นๆ ผูแ้ ทนของสมเด็จ
พระสั นตะปาปาเนื่ อ งจากหน้าที่ พิเศษของพวกเขาในแคว้นนั้น ๆ จึ งไม่ไ ด้เป็ นสมาชิ กของสภาพระสังฆราชตาม
กฎหมาย บรรดาพระสังฆราชท้อ งถิ่นและพระสังฆราชรองมีสิทธิ์ ในการลงคะแนนเสี ยง พระสังฆราชผูช้ ่ วยและ
พระสั งฆราชองค์อื่ น ๆ ที่ มี สิ ท ธิ์ ในการเข้า ร่ ว มประชุ ม นั้ น จะมี สิ ท ธิ์ ลงคะแนนเสี ยงโดยตรง หรื อ เพี ยงแต่ สิ ท ธิ์
ลงคะแนนเสี ยงให้การปรึ กษาเท่านั้นก็สุดแล้วแต่สถานภาพที่สภาจะกาหนดให้
3) แต่ละสภาพระสังฆราชจะต้องร่ างสถานภาพของตนเองขึ้น เพื่อจะได้รับการยอมรับจากสันตะสานัก ในสถานภาพ
เหล่านี้ หน้าที่ต่างๆ ควรได้รับการสถาปนาขึ้น ซึ่ งจะช่วยให้บรรลุถึงเป้ าหมายที่มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่น
บอร์ดถาวรของพระสังฆราช คณะกรรมการต่างๆ ของพระสังฆราชและเลขาธิการ
4) การตัดสิ นใจต่างๆ ของสภาพระสังฆราช –จะต้องได้รับการรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมายและโดยคะแนนเสี ยง
อย่างน้อยที่สุดสองในสามของบรรดาพระสังฆราช ซึ่ งออกเสี ยงในการประชุมสภาและได้รับการรับรองจากสันตะ
สานัก -โดยจะผูกมัดตามกฎหมายเฉพาะ แต่ในกรณีที่ถูกกาหนดในกฎหมายของพระศาสนจักรหรื อถูกกาหนดขึ้นโดย
คาสั่งพิเศษจากสันตะสานักที่จะถูกมอบให้อย่างอัตโนมัติ หรื อสนองตอบต่อคาร้องของสภาเอง
5) เมื่อกรณีแวดล้อมพิเศษเรี ยกร้องและด้วยความเห็นชอบจากสันตะสานัก พระสังฆราชของหลายๆ ประเทศสามารถ
รวมกันเป็ นสภาเดียวกันได้
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การสื่ อสารระหว่างสภาพระสังฆราชของประเทศต่างๆ ควรได้รับการสนับสนุนเป็ นพิเศษ ทังนี้ เพื่อส่ งเสริ มและการ
ป้องกันความดีของส่วนรวม
6) ได้รับการเสนออย่างมากเลยที่เดียวให้บรรดาพระสังฆราชของพระศาสนจักรตะวันออกทั้งหลาย –จากการให้การ
สนับสนุนกฎข้อบังคับของพระศาสนจักรพวกเขาเองในสมัชชาต่างๆ และก่อให้เกิดงานที่มีประสิ ทธิ ผล เพื่อความดี
ของศาสนา –ควรค านึ ก ถึง ความดี ส่ ว นรวมของทั้งมณฑลที่ มี ห ลายๆ พระศาสนจัก รของจารี ต ที่ แตกต่างกัน ด้ว ย
พวกท่านควรแลกเปลี่ยนในการประชุ มระหว่า งจารี ตต่างๆ เพื่อ ให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ จะถูกกาหนดขึ้นโดยผูม้ ี
อานาจ
II. เขตแดนของแขวงต่ างๆ (Provinces)ของพระศาสนจักรและการก่ อตั้งแคว้ นต่ างๆ (Regions)ของพระศาสนจักร
39. ความดีของวิญญาณเรี ยกร้องให้มีเขตแดนที่เหมาะสมไม่เฉพาะแต่สาหรับสังฆมณฑลเท่านั้นแต่สาหรับแขวงอื่นๆ
ของพระศาสนจักรด้วย ที่จริ งแล้วบางครั้งมันก็เสนอให้มีการก่อ ตั้งแขวงใหม่ของพระศาสนจักรขึ้น ดังนั้นความ
จาเป็ นของการแพร่ ธรรมจะสอดคล้องกับกรณี แวดล้อมด้านสังคมและด้านท้องถิ่นได้ดีกว่า ดังนั้นความสัมพันธ์ของ
บรรดาพระสั ง ฆราชต่ อ กัน ด้ว ยและต่ อ พระอัค รสั ง ฆราชหั ว หน้ า แขวง (metropolitans)ของพวกเขา และกั บ
พระสังฆราชท่านอื่นของประเทศเดียวกันและแม้กระทัง่ ระหว่างบรรดาพระสังฆราชกับเจ้าหน้าที่ทางบ้านเมืองด้วย
จะทาให้เรื่ องต่างๆ ง่ายขึ้นและเกิดประโยชน์มากขึ้น
40. ดังนั้นเพื่อจะบรรลุถึงเป้าหมายเหล่านี้ สังคายนาศักดิ์สิทธิ์ น้ ีจึงขอประกาศกฎเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ว่า
1) เขตแดนของแขวง (Provinces) ของพระศาสนจักรจะต้อ งยอมรับการพิจารณาก่อ นหน้านี้ และสิ ทธิ และอภิสิทธิ์
ต่างๆ ของพระอัครสังฆราชหัวหน้าแขวง (metropolitan) จะต้องได้รับการกาหนดโดยกฎเกณฑ์ใหม่และเหมาะสม
2) โดยทัว่ ไปแล้วทุกสังฆมณฑลและการแบ่งของเขตแดนที่เท่าเสมอกันกับสังฆมณฑลตามกฎหมายควรจะสัมพันธ์
เข้ากับแขวงต่างๆ ของพระศาสนจักร ดังนั้นสังฆมณฑลต่างๆ ซึ่งบัดนี้ข้ นึ กับสันตะสานักโดยตรงและที่ไม่ถูกรวมเข้า
กับแห่ งอื่นนั้นจะถูกรวมเข้าด้วยกัน เพื่อ จะก่อ ให้เกิดแขวงใหม่ของพระศาสนจักรขึ้น –ถ้าเป็ นไปได้ -หรื อไม่ก็ให้
รวมเข้ากับแขวงของพระศาสนจักรที่ใกล้กว่าหรื อที่สะดวกกว่า สิ่ งนี้ จะต้องขึ้นกับอานาจการปกครองของพระอัคร
สังฆราชที่เป็ นหัวหน้าแขวง(metropolitans) โดยให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของกฎหมายของพระศาสนจักร
3) ถ้าจะเป็ นประโยชน์แ ขวง(Provinces)ของพระศาสนจักรอาจจะถูกรวมเข้าเป็ นแคว้น (Regions)พระศาสนจัก ร
สาหรับโครงสร้าง ซึ่งการเตรี ยมการด้านกฎหมายจะถูกกาหนดขึ้น
41. ถ้าเป็ นการเหมาะสมสภาพระสังฆราชควรพิจารณาถึงปั ญหาของเขตแดนของแขวงเช่นนั้น และการสถาปนา
แค้วนต่างๆ ขึ้นให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่ถูกกาหนดขึ้นเกี่ยวกับเขตแดนของสังฆมณฑลตามเลขที่ 23-24 จากนั้นให้
ส่งข้อเสนอและความประสงฆ์ต่างๆ ของพวกท่านไปยังสันตะสานัก
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III. พระสังฆราชที่มีหน้ าทีร่ ะหว่ างสังฆมณฑล
42. เนื่ อ งจากความต้อ งการการอภิ บาลเรี ยกร้ อ งการท างานอภิ บาลบางอย่างจะต้อ งมุ่ งไปถึง และการปฏิ บัติ เป็ น
โครงการร่ วมยิ่งวันยิ่งมากขึ้น จึงเป็ นการเหมาะสมที่หน้าที่บางอย่างจะถูกสร้างขึ้น เพื่อการรับใช้ทุกๆ หรื อหลายๆ
สังฆมณฑลของแขวงหรื อประเทศที่ถูกกาหนด หน้าที่เหล่านี้จะถูกทาให้สาเร็จโดยพระสังฆราช
สังคายนาศักดิ์สิทธิ์ น้ ี ขอชี้แนะว่าระหว่างพระสงฆ์ผูใ้ หญ่ หรื อพระสังฆราชที่ปฏิบตั ิหน้าที่เหล่านี้ กบั พระสังฆราชสัง
มณฑลและกับสภาพระสังฆราชต่างๆ ควรมีการสมาคมฉันพี่นอ้ งกันและการร่ วมมือที่สอดคล้องกันในการแสดงออก
ซึ่งความห่วงใยด้านอภิบาล
ความสัมพันธ์เหล่านี้ควรได้รับการกาหนดอย่างชัดเจนจากกฎหมายของพระศาสนจักร
43. เนื่ อ งจากสถานภาพพิเศษจาเพาะของการดาเนิ น ชี วิตของพวกเขาการดูแลฝ่ ายจิ ตของพวกทหารเรี ยกร้ อ งการ
พิจารณาพิเศษจึงควรมีการสถาปนาแขวงปกครอง(vicariate) ขึ้นในทุกประเทศถ้าเป็ นไปได้ ทั้งตัวแทนพระสังฆราช
(vicar)และพระสงฆ์ประจากองทัพควรอุทิศตนอย่างสิ้ นเชิงให้แก่งานที่ยากลาบากนี้ ในความร่ วมมือกับพระสังฆราช
สังฆมณฑลอย่างสิ้นเชิง(1)
พระสังฆราชสังฆมณฑลควรมอบพระสงฆ์ที่มีความสันทัด กับงานที่สาคัญนี้ จานวนพอสมควรแก่ตวั แทนพระสังฆราช
(vicar) ในเวลาเดียวกันพวกท่านควรส่ งเสริ มความมานะพยายามในการทาให้สวัสดิ การฝ่ ายจิตของบุคลากรทางทหาร
ดีข้ นึ
คาแนะนาโดยทั่วๆ ไป
44. สังคายนาศักดิ์สิทธิ์ นี้ ขอกาหนดไว้ว่าในการฟื้ นฟูประมวลกฎหมายของพระศาสนจักรนั้น กฎหมายที่ ตราขึ้น
จะต้อ งเหมาะสมกับ หลักการเหล่านี้ ตามที่ ไ ด้ถู กก าหนดในกฤษฎี ก านี้ ควรจะมี ก ารพิ จ ารณาอย่างเป็ นพิ เศษด้ว ย
ซึ่งข้อสังเกตต่างๆ ที่คณะกรรมการต่างๆและบรรดาพระสังฆราชของสังคายนาได้กาหนดขึ้น
สั งคายนาศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ นี้ ย งั ได้ก าหนดให้ มี ก ารเตรี ยมข้อ แนะน าโดยทั่ว ๆ ไปที่ เกี่ ย วกับ การดู แ ลวิ ญ ญาณเพื่ อ ให้ ท้ ัง
พระสังฆราชและพระสงฆ์จะได้นาไปใช้ ดังนั้นพวกท่านก็จดั หาวิธีการบางอย่างซึ่ งจะช่วยพวกท่านให้ปฏิบตั ิหน้าที่
อภิบาลได้ง่ายยิ่งขึ้นและอย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
ควรมีก ารเตรี ยมการชี้ แนะพิ เศษเกี่ ยวกับ การท างานอภิ บาลกับ กลุ่ม พิ เศษของสั ตบุ รุษด้วยตามแต่กรณี แวดล้อ มที่
แตกต่างกันของแต่ละประเทศหรื อแคว้นจะเรี ยกร้อง ข้อชี้แนะอีกเรื องหนึ่ งคือเรื่ องการสอนคาสอนแก่ประชาสัตบุรุษ
ข้อ ชี้ แนะนี้ จะพิ จารณาถึงหลักการที่ สาคัญๆของการสอนดังกล่าวรวมไปถึงการเตรี ยมพร้ อ มของมันและการแต่ ง
หนังสื อ สาหรับการนี้ ดว้ ย ในการเตรี ยมข้อชี้ แนะเหล่านี้ ควรจะให้ความสนใจเป็ นพิเศษแก่ขอ้ คิดเห็ นที่ไ ด้ถูก เสนอ
โดยคณะกรรมการต่างๆ และบรรดาพระสังฆราชของสังคายนา
22

หมายเหตุ ท้ายบท
เชิงอรรถ
------------------------------------------อารัมภบท
1. มธ. 1, 21
2. ดู ยน. 20, 21
3. ดู สังคายนาวาติกน
ั ครั้งแรก สมัยประขุมที่4 ภาคแรกสังฆธรรมนูญพระสัจธรรมว่าด้วยพระศาสนจักร C.3 Denz.
4.
5.
6.
7.

1828 (3061)
ดู สังคายนาวาติกนั ครั้งแรก สมัยประขุมที่4 อารัมภบทของสังฆธรรมนูญพระสัจจธรรมว่าด้วยพระศาสนจักร C.3
Denz. 1821 (3050)
ดู สังคายนาวาติกนั ครั้งที่2 สังฆธรรมนู ญว่าด้วยเกี่ยวกับพระศาสนจักร บทที่ 3 หมายเลที่21, 24และ25: A.A.S.
57(1965) pp. 24-25, 29-31
ดู สังคายนาวาติกนั ครั้งที่2 สังฆธรรมนูญว่าด้วยเกี่ยวกับพระศาสนจักร บทที่ 3 หมายเลขที่21: A.A.S. 57(1965)
pp. 24-25
ดู Humanae Salutis สมณสาสน์สากลของสมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 23 25ธ.ค.1961: A.A.S. 54(1962) p. 6

บทที่2
1. ดู สังคายนาวาติกนั ครั้งที่2 สังฆธรรมนูญว่าด้วยพระศาสนจักร บทที่ 3 หมายเลข22: A.A.S. 57(1965) pp. 25-27
2. ibid
3. ibid
4. ibid
5. ดู Apostolica Sollicitudo อัตตาณัติ(Motu proprio)ของสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่6 15 ก.ย. 1965
6. ดู สังคายนาวาติกนั ครั้งที่2 กฤษฎีกาเกี่ยวกับพระศาสนจักร บทที่ 3 หมายเลข 23: A.A.S. 57(1965) pp. 27-28
7. ดู Fidei Donum สมณสาสน์สากลของสมเด็จพระสันตะปาปาปี โอที่12 ลงวันที่21เม.ย.1957 A.A.S. 49(1957) p. 27
ff. รวมไปถึง Maximum Illud สมณลิขิตของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่15 ลงวันที่30 พ.ย. 1919 : A.A.S.
11(1919) p 440; Rerum Ecclesiae .สมณสาสน์สากลของสมเด็จพระสันตะปาปาปี โอที่11 ลงวันที่28 ก.พ..1926
A.A.S. 18(1926) p. 68
8. คาปราศรัยของสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่6 ต่อคณะพระคาร์ดินลั สงฆ์ผใู ้ หญ่และบรรดาเจ้าหน้าที่ของสานัก
การปกครองกลางของพระศาสนจักร เมื่อวันที่21 ก.ย. 1963 A.A.S. 55(1963) p. 793 ff.
23

บทที2่
1. ดู กฤษฎีกาว่าด้วยพระศาสนจักรคาทอลิกจารี ตตะวันออกของสังคายนาวาติกนั ครั้งที่2,21 พ.ย. 1964 เลข 7-11:
A.A.S. 57(1965) p. 29 ff
2. ดู สังคายนาแห่งเมืองเตรนต์ สมัยประชุมที่5 กฤษฎีกาการปฏิรูป C. 2 Mansi.33, สมัยประชุมที่5 กฤษฎีกาการ
ปฏิรูป C. 2 Mansi.33, 159 [ดูสังคายนาวาติกนั ครั้งที่2 สังฆธรรมนูญว่าด้วยพระศาสนจักร บทที่ 3 หมายเลขที่25:
A.A.S. 57(1965) pp. 29 ff.]
3. ดู สังคายนาวาติกนั ครั้งที่2 สังฆธรรมนูญว่าด้วยพระศาสนจักร บทที่ 3 หมายเลข 25: A.A.S. 57(1965) pp. 29.31
4. ดู Pacem in terris สมณสาสน์สากลของสมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่23,11 เม.ย.1963 passim: A.A.S.
55(1963) pp. 257-304
5. ดู Ecclesiam Suam สมณสาสน์สากลของสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่6, 6เม.ย.1964: A.A.S. 56(1964) p. 639
6. ดู Ecclesiam Suam สมณสาสน์สากลของสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่6, 6เม.ย.1964: A.A.S. 56(1964) pp.
644-645
7. ดู กฤษฎีกาเรื่ องสื่ อสารมวลชนของสังคายนาวาติกนั ครั้งที่2, 4 ธ.ค. 1963 : A.A.S. 56(1964) pp.145-153
8. ดู สังฆธรรมนูญว่าด้วยเรื่ องพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ของสังคายนาวาติกนั ครั้งที่ 2, 4 ธ.ค. 1963 A.A.S. 56(1964) pp.97
ff. Sacram Liturgicam อัตตาณัติ-องสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6, 25 ม.ค. 1964 : A.A.S. 56(1964)
9. Mediator Dei สมณสาสน์สากลของสมเด็จพระสันตะปาปาปี โอที่ 12 ลงวันที่2 พ.ย.1947: A.A.S. 39(1947) p. 9 7
ff., Mysterium Fidei สมณสาสน์สากลของสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 3 ก.ย. 1965
10. ดู กจ. 1, 14 และ2, 46
11. ดูสังคายนาวาติกนั ครั้งที่2 สังฆธรรมนูญว่าด้วยบพระศาสนจักร บทที่.6 หมายเลข 44-45: A.A.S. 57(1965) pp.
50.52
12. ดู ลก. 22, 26-27
13. ดู ยน. 15, 15
14. ดู สังคายนาวาติกนั ครั้งที่2 กฤษฎีกาว่าด้วยคริ สตศาสนสัมพันธ์ 21 พ.ย. 1964 :A.A.S. 57(1965) pp. 90-107
15. Iampridem อัตตาณัติของสมเด็จพระสันตะปาปาปี โอที่10,19 มี.ค. 1914: A.A.S. 6(1914) pp. 174 ff., Exul
Familia สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาปี โอที่12,1 ส.ค. 1952: A.A.S. 54(1952) p. 652; Leges Operis
Apostolatus Maris รวบรวมโดยพระบัญชาของสมเด็จพระสันตะปาปาปี โอที่12, 21 พ.ย. 1957 :A.A.S. 50(1958)
p. 375 ff.
16. กฤษฎีกาว่าด้วยเรื่ องพระศาสนจักรคาทอลิกจารี ตตะวันออกของสังคายนาวาติกนั ครั้งที่2, 21 พ.ย. 1964 เลข 4:
A.A.S. 57(1965) p. 77
17. ดู ยน. 13, 35
18. ดู คาปราศรัยของสมเด็จพระสันตะปาปาปี โอที่12, 8 ธ.ค. 1950: A.A.S. 43(1951) p. 28 รวมไปถึงคาปราศรัยของ
สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่6 เมื่อวันที่23 พ.ค. 1964: A.A.S. 56(1964) p. 571
24

19. ดู Romanos Pontifices กฤษฎีกาของสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่13, 8 พ.ค. 1881และ Acta LeonisXIII, vol. 2,

1882, p. 234
20. ดู คาปราศรัยของสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่6 เมื่อวันที่23 พ.ค. 1964 : A.A.S. 56(1964) p. 570-571
21. ดู คาปราศรัยของสมเด็จพระสันตะปาปาปี โอที่12, 8 ธ.ค. 1950 . 1 C.
บทที่3
1. คาแนะนาของที่ประชุมสมเด็จพระสันตะปาปา (Consistorial Congregation)ว่าด้วยพระสังฆราชของกองทัพ, 21
เม.ย. 1951 : A.A.S. 43(1951) p. 562-565 สูตรของการมอบสถานภาพให้แก่พระสังฆราชของกองทัพ 20 ต.ค.
1956 : A.A.S. 49(1957) pp. 150-163 กฤษฎีกาการเข้าเฝ้า ad limina ของพระสังฆราชของกองทัพ 28 ก.พ. 1959 :
A.A.S. 51(1959) pp.272-274 กฤษฎีกาเรื่ องการมอบอานาจการฟังแก้บาปแก่พระสงฆ์ประจากองทัพ 27 พ.ย.
1960: A.A.S. 53(1961) pp.49-50 รวมทั้งข้อแนะนาของสมณกระทรวงว่าด้วยนักบวชเกี่ยวนักบวชที่เป็ นพระสงฆ์
ประจากองทัพ 2 ก.พ. 1955 : A.A.S. 47(1955) pp. 93-97
2. จดหมายของที่ ป ระชุ ม สมเด็ จ พระสั น ตะปาปา(Consistorial Congregation) ถึ ง บรรดาพระคาร์ ดิ นั ล พระอัค ร
สังฆราชและพระสังฆราชของประเทศที่พูดภาษาสเปน , 27 มิ.ย. 1951 : A.A.S. 43(1951) p.566

-------------------------------------------แปลโดย
คุณพ่ อยวง บ. นริ นทร์ ศิริวิริยานันท์
คุณพ่ ออันดรู ว์ สาราญ วงศ์ เสงี่ยม
25

