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สังฆธรรมนูญว่าด้วยพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์

(Sacrosanctum Concilium)
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เปาโล พระสังฆราช
ผู้รับใช้บรรดาผู้รับใช้ของพระเจ้า
พร้อมกับบรรดาพระสังฆราช ผูร้ ว่ มประชุมสภาสังคายนาศักดิส์ ทิ ธิ์
เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติตลอดไป

สังฆธรรมนูญว่าด้วยพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์
(Sacrosanctum Concilium)
อารัมภบท
1.
สภาสังคายนาศักดิ์สทิ ธิ์นต้ี งั้ ใจจะท�ำให้ชวี ติ คริสตชนยิ่งวันยิ่ง
พัฒนาขึ้นในหมู่ผู้มีความเชื่อ จะปรับปรุงธรรมเนียมปฏิบตั ติ ่างๆ ที่
เปลีย่ นแปลงได้ให้เข้ากับความจ�ำเป็นในสมัยของเรา ส่งเสริมทุกสิง่ ที่
อาจช่วยให้บรรดาผู้มีความเชือ่ ในพระคริสตเจ้ามีเอกภาพ และเสริม
พลังทุกสิ่งที่มีส่วนช่วยเชิญชวนมนุษย์ทุกคนให้เข้ามาในครอบครัว
พระศาสนจักร จึงเห็นว่ามีเหตุผลเป็นพิเศษทีจ่ ะต้องเอาใจใส่ปรับปรุง
แก้ไขและส่งเสริมพิธีกรรมให้เป็นที่เข้าใจมากยิ่งขึ้น
พิธีกรรมในพระธรรมล�้ำลึกของพระศาสนจักร
2. “งานไถ่กม้ ู นุษย์สำ� เร็จลุลว่ งไป”1 อาศัยพิธกี รรม โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในพิธบี ชู าขอบพระคุณ พิธกี รรมจึงเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญทีช่ ว่ ยให้ผมู้ คี วาม
เชือ่ ด�ำเนินชีวติ แสดงพระธรรมล�ำ้ ลึกของพระคริสตเจ้าและธรรมชาติ
แท้จริงของพระศาสนจักรแท้ให้ผู้อื่นแลเห็น ลักษณะส�ำคัญยิ่งของ
พระศาสนจักรก็คอื มีทงั้ ลักษณะมนุษย์และลักษณะพระเจ้า ทัง้ ลักษณะ
1 บทภาวนาเตรียมเครื่องบูชา อาทิตย์ที่ 9 หลังวันสมโภชพระจิตเจ้า
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แลเห็นได้และแลเห็นไม่ได้ ทัง้ ลักษณะท�ำงานอย่างแข็งขันและเพ่งพินจิ
บ� ำ เพ็ ญ ภาวนา ลั ก ษณะอยู ่ ใ นโลกแต่ ยั ง ก้ า วเดิ น ไปสู ่ โ ลกหน้ า
พระศาสนจักรจึงมีลักษณะเหล่านี้อย่างที่ว่าลักษณะมนุษย์มุ่งไปสู่
และขึ้นกับลักษณะพระเจ้า ลักษณะแลเห็นได้มงุ่ ไปสูล่ กั ษณะแลเห็น
ไม่ได้ ลักษณะท�ำงานมุง่ ไปสูล่ กั ษณะเพ่งพินจิ บ�ำเพ็ญภาวนา ลักษณะ
อยู่ในโลกปัจจุบนั มุ่งไปสู่นครอนาคตซึ่งเราก�ำลังแสวงหาอยู2่ ดังนัน้
ทุกวันพิธีกรรมจึงเสริมสร้างผู้ที่อยู่ภายในพระศาสนจักรให้ เ ป็ น
พระวิหารศักดิ์สิทธิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้า และให้เป็นที่ประทับส�ำหรับ
พระเจ้าในพระจิตเจ้า3 จนบรรลุถงึ ความสมบูรณ์ของพระคริสตเจ้า4 ใน
ขณะเดียวกัน พิธกี รรมก็เสริมพลังให้คริสตชนเข้มแข็งเพื่อประกาศ
พระคริสตเจ้า และดังนี้พิธีกรรมก็แสดงให้ผู้ที่อยู่ภายนอกเห็นว่า
พระศาสนจักรของเราเป็นเครือ่ งหมายทีต่ งั้ ไว้ให้นานาชาติได้แลเห็น5
ภายใต้เครือ่ งหมายนีบ้ รรดาบุตรของพระเจ้าซึง่ กระจัดกระจายอยูจ่ ะ
ได้มารวมกัน6 จนกว่าจะมีแกะเพียงฝูงเดียวและผูเ้ ลีย้ งเพียงคนเดียว7
พิธีกรรมและจารีตต่างๆ
3. ดังนั้น สภาสังคายนาศักดิ์สิทธิ์คิดที่จะส่งเสริมและปรับปรุง
แก้ไขพิธีกรรม จึงเห็นว่าจ�ำเป็นต้องเตือนให้ระลึกถึงหลักการและ
ก�ำหนดกฎปฏิบัติดังจะกล่าวต่อไป
ในบรรดาหลักการและกฎปฏิบตั เิ หล่านี้ บางข้อบังคับใช้ทงั้ ในจารีต
โรมันและจารีตอื่นๆ อย่างไรก็ตาม กฎปฏิบัติต่อไปนี้ต้องเข้าใจว่า
2
3
4
5
6
7

เทียบ ฮบ 13:14
เทียบ อฟ 2:21-22
เทียบ อฟ 4:13
เทียบ อสย 11:12
เทียบ ยน 11:52
เทียบ ยน 10:16
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เกี่ยวข้องกับจารีตโรมันเท่านัน้ เว้นแต่ในกรณีทปี่ รากฏชัดจากบริบทว่า
เกีย่ วข้องกับจารีตอื่นๆ ด้วย
ศักดิ์ศรีของจารีตที่พระศาสนจักรรับรอง
4. สุดท้ายนี้ สภาสังคายนาศักดิส์ ทิ ธิน์ อบน้อมเชือ่ ฟังธรรมประเพณี
อย่างซื่อสัตย์ ประกาศว่า พระศาสนจักรมารดาศักดิส์ ทิ ธิถ์ อื ว่าจารีต
ต่างๆ ทีไ่ ด้รบั การรับรองอย่างถูกต้องแล้ว มีสทิ ธิและศักดิศ์ รีเท่าเทียม
กันหมด พระศาสนจักรต้องการจะรักษาและส่งเสริมทุกวิถที างให้จารีต
ต่างๆ เหล่านัน้ คงอยู่ต่อไป สภาสังคายนายังปรารถนาว่าที่ใดจ�ำเป็น
ก็ให้พจิ ารณาทบทวนอย่างละเอียดรอบคอบโดยค�ำนึงถึงธรรมประเพณี
ที่ถูกต้อง เพื่อจะท�ำให้จารีตเหล่านั้นมีพลังใหม่ เหมาะกับสภาพ
แวดล้อมและความต้องการในปัจจุบัน

บทที่ 1
หลักการทั่วไปเพื่อปรับปรุงแก้ไข
และส่งเสริมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์
ตอน 1. ธรรมชาติของพิธกี รรมศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละความส�ำคัญในชีวติ
ของพระศาสนจักร
5. พระเจ้า “มีพระประสงค์ให้ทุกคนได้รับความรอดพ้นและรู้
ความจริง” (1 ทธ 2:4) และ “ ในอดีต พระเจ้าตรัสกับบรรพบุรษุ ของ
เราโดยทางประกาศก หลายวาระและหลายวิธ”ี (ฮบ1:1) เมือ่ ถึงเวลา
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ก�ำหนด พระองค์ทรงส่งพระบุตร คือพระวจนาตถ์ผู้ทรงรับธรรมชาติ
มนุษย์ และได้รับการเจิมจากพระจิตเจ้า ให้มาประกาศข่าวดีแก่
คนยากจน ปลอบโยนคนที่มีใจชอกช�้ำ8 เป็น “แพทย์รักษากายและ
ใจ” 9 และเป็นคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์10 ธรรมชาติมนุษย์
ของพระบุตรซึง่ ร่วมเป็นหนึง่ เดียวกับพระบุคคลของพระวจนาตถ์เป็น
เครือ่ งมือน�ำความรอดพ้นมาให้เรา ดังนั้น ในพระคริสตเจ้า “เราจึง
ได้คืนดีกับพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ และได้รับความสามารถที่จะถวาย
คารวกิจแด่พระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม”11
กิจการไถ่กู้มนุษยชาติและการถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่าง
สมบูรณ์นี้ ได้เริม่ ต้นในพระราชกิจน่าพิศวงทีพ่ ระเจ้าทรงกระท�ำในหมู่
ประชากรแห่งพันธสัญญาเดิม และส�ำเร็จไปโดยพระคริสต์ องค์
พระผู้เป็นเจ้า โดยเฉพาะอาศัยธรรมล�้ำลึกปัสกา คือการรับทรมาน
การกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผูต้ าย และการเสด็จสูส่ วรรค์อย่าง
รุง่ โรจน์ โดยธรรมล�ำ้ ลึกนี้ “พระองค์สนิ้ พระชนม์เพือ่ ท�ำลายความตาย
ของเรา และทรงกลับคืนพระชนมชีพเพื่อคืนชีวิตแก่เรา”12 เพราะ
พระศาสนจักรทัง้ หมดซึง่ เป็นเครือ่ งหมายและเครือ่ งมือน่าพิศวงแห่ง
ความรอดพ้นเกิดจากด้านข้างพระวรกายของพระคริสตเจ้าผูส้ นิ้ พระชนม์
บนไม้กางเขน13
8 เทียบ อสย 61:1; ลก 4:18
9 จดหมายของนักบุญอิกญาซิโอ ชาวอันทิโอก ถึงชาวเอเฟซัส 7, 2
10 เทียบ 1 ทธ 2:5
11 Sacramentarium Veronese (ed. Mohlberg), n. 1265; cf. also n. 1241, 1248.
12 บทนำ�ขอบพระคุณ สำ�หรับเทศกาลปัสกา หนังสือมิสซาจารีตโรมัน
13 Prayer before the second lesson for Holy Saturday, as it was in the Roman Missal
before the restoration of Holy Week.
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พิธกี รรมท�ำให้งานไถ่กโู้ ดยเฉพาะของพระศาสนจักรเป็นปัจจุบนั
6. พระบิดาทรงส่งพระคริสตเจ้ามาฉันใด พระคริสตเจ้าก็ทรงส่ง
บรรดาอัครสาวกผูไ้ ด้รบั พระจิตเจ้าอย่างเต็มเปีย่ มไปฉันนัน้ ไม่เพียงเพือ่
เขาทัง้ หลายไปประกาศข่าวดีแก่มนุษย์ทกุ คน14 ว่าพระบุตรของพระเจ้า
ได้สิ้นพระชนม์และกลับคืนพระชนมชีพเพื่อช่วยให้เราเป็นอิสระพ้น
จากอ�ำนาจของปีศาจ15และจากความตาย น�ำเราเข้าสูพ่ ระอาณาจักร
ของพระบิดาเท่านั้น เขายังต้องท�ำให้งานไถ่กู้ที่เขาประกาศเป็นจริง
โดยอาศัยการถวายบูชาและศีลศักดิส์ ทิ ธิซ์ งึ่ เป็นหัวใจของชีวติ พิธกี รรม
ทัง้ หมด ดังนัน้ อาศัยศีลล้างบาป มนุษย์ถกู สอดแทรกลงในพระธรรม
ล�้ำลึกปัสกาของพระคริสตเจ้า เขาตาย ถูกฝังและกลับคืนชีพพร้อม
กับพระองค์16 เขาได้รับจิตการเป็นบุตรบุญธรรม ซึ่งท�ำให้เขาร้อง
ออกมาว่า “อับบา พ่อจ๋า” (รม 8 : 15) และดังนี้ เขากลับเป็น
ผูน้ มัสการแท้ทพี่ ระบิดาเจ้าทรงแสวงหา17 ในท�ำนองเดียวกัน ทุกครัง้
ที่เขารับประทานอาหารค�่ำขององค์พระผู้เป็นเจ้า เขาก็ประกาศ
การสิ้น พระชนม์ ของพระองค์ จนกว่าจะเสด็จมา18 ดังนั้นในวัน
เปนเตกอสเต เมือ่ พระศาสนจักรปรากฏแก่โลก “ผู้ที่รับถ้อยค�ำ” ของ
เปโตร “ได้รบั ศีลล้างบาป....เขาประชุมกันอย่างสม�ำ่ เสมอ ฟังค�ำสอน
ของบรรดาอัครสาวก ร่วมพิธบี ขิ นมปังและอธิษฐานภาวนา เขาร่วมกัน
สรรเสริญพระเจ้าและได้รบั ความนิยมจากประชาชนทุกคน” (กจ 2:4142, 47) นับตัง้ แต่นั้นมา พระศาสนจักรไม่ได้ละเว้นที่จะมาชุมนุมกัน
เพื่อประกอบพิธีเฉลิมฉลองธรรมล�้ำลึกปัสกา โดยอ่าน “พระคัมภีร์
14
15
16
17
18

เทียบ มก 16:15
เทียบ กจ 26:18
เทียบ รม 6:4; อฟ 2:6; คส 3:1; 2 ทธ 2:11
เทียบ ยน 4:23
เทียบ 1 คร 11:26
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ทุกข้อทีก่ ล่าวถึงพระองค์” (ลก 24 :27) ประกอบพิธบี ชู าขอบพระคุณ
ที่ท�ำให้ “การสิ้นพระชนม์ซึ่งเป็นชัยชนะและการฉลองชัยของพระองค์
กลับเป็นปัจจุบนั ”19 ในเวลาเดียวกันก็เป็นการขอบพระคุณ “พระเจ้า
ส�ำหรับของประทานที่อยู่เหนือค�ำบรรยายทั้งปวง” (2 คร 9:15) ใน
พระคริสตเยซู “เพื่อจะได้สรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์”
(อฟ 1 :12) เดชะอานุภาพของพระจิตเจ้า
พระคริสตเจ้าประทับอยู่ในพิธีกรรม
7. เพื่อท�ำให้งานยิ่งใหญ่นี้ส�ำเร็จ พระคริสตเจ้าประทับอยู่เสมอ
ในพระศาสนจักร โดยเฉพาะในการประกอบพิธกี รรม พระองค์ประทับ
ในพิธบี ูชามิสซา ทัง้ ในตัวของผู้ประกอบพิธี เพราะ “เป็นพระองค์เอง
ซึง่ แต่กอ่ นนัน้ ทรงถวายพระองค์บนไม้กางเขน20 บัดนี้ ยังทรงถวายพระองค์
อาศัยศาสนบริการของพระสงฆ์” และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระองค์
ประทับอยู่ภายใต้รูปปรากฏของศีลมหาสนิท พระองค์ยังประทับอยู่
ในศีลศักดิส์ ทิ ธิต์ า่ งๆ ด้วยพระอานุภาพ จนกระทัง่ เมือ่ ผูใ้ ดประกอบพิธี
ศีลล้างบาป พระคริสตเจ้าเองก็ทรงประกอบพิธศี ลี ล้างบาป21 พระองค์
ประทับอยู่ในพระวาจา เพราะเป็นพระองค์ที่ตรัส เมื่ออ่านพระคัมภีร์
ในพระศาสนจักร ในที่สุดพระองค์ยังประทับอยู่เมื่อพระศาสนจักร
อธิษฐานภาวนาและขับร้องเพลงสดุดี เพราะพระองค์ทรงสัญญาว่า
“ที่ ใ ดมี ส องหรื อ สามคนประชุ ม กั น ในนามของเรา เราอยู ่ ที่ นั่ น
ในหมูพ่ วกเขา” (มธ18:20)
โดยแท้จริงแล้ว พระคริสตเจ้าทรงท�ำให้พระศาสนจักร
เจ้ า สาวสุ ด ที่ รั ก ของพระองค์ มี ส ่ ว นร่ ว มกั บ พระองค์ เ สมอใน
19 สังคายนาแห่งเตร็นท์, Session XIII, กฤษฎีกาเรื่องศีลมหาสนิท, can.5.
20 สังคายนาแห่งเตร็นท์, Session XXII, Doctrine on the Holy Sacrifice of the Mass, can. 2.
21 เทียบ นักบุญออกัสติน, Tractatus in Ioannem, VI, n. 7.
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การประกอบพระราชกิจใหญ่ยงิ่ นี้ ซึง่ ถวายพระสิรริ งุ่ โรจน์แด่พระเจ้า
อย่างสมบูรณ์ และบันดาลความศักดิส์ ทิ ธิแ์ ก่มนุษย์ พระศาสนจักร
เรียกขานพระคริสตเจ้าเป็นองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าของตน และอาศัยพระองค์
ถวายคารวกิจแด่พระบิดานิรันดร
ดังนั้น พิธีกรรมจึงเรียกได้อย่างถูกต้องว่าเป็นการปฏิบัติ
หน้าที่สมณะของพระเยซูคริสตเจ้า ในพิธีกรรมมนุษย์ได้รับความ
ศักดิ์สิทธิ์อาศัยเครื่องหมายที่ประสาทรับรู้แลเห็นได้ และบังเกิดผล
ตามความหมายเฉพาะของเครื่องหมายแต่ละประการ ในพิธีกรรม
พระกายทิพย์ของพระเยซูคริสตเจ้า กล่าวคือ พระองค์ผทู้ รงเป็นศีรษะ
กับบรรดาคริสตชนผู้เป็นประหนึ่งส่วนต่างๆ ของพระวรกาย เป็นผู้
ประกอบคารวกิจทางการร่วมกันของพระวรกายทัง้ หมด
ดังนั้น การประกอบพิธีกรรมทุกอย่าง ในฐานะที่เป็นกิจการ
ของพระคริสตเจ้าผูท้ รงเป็นสมณะ และเป็นกิจการของพระศาสนจักร
ซึง่ เป็นพระวรกายของพระองค์ จึงเป็นกิจการศักดิ์สิทธิ์อย่างเลอเลิศ
ไม่มีกิจการอื่นใดของพระศาสนจักรที่มีประสิทธิภาพเสมอเหมือน
ได้ ทั้งในความส�ำคัญและในคุณภาพ
พิธีกรรมบนแผ่นดินและพิธีกรรมในสวรรค์
8. ในพิธีกรรมที่ประกอบบนแผ่นดินนี้ เรามีส่วนลิ้มรสล่วงหน้า
พิธีกรรมในสวรรค์ซึ่งประกอบอยู่ในนครเยรูซาเล็มศักดิ์สิทธิ์ ที่เรา
กำ�ลังเดินทางมุ่งหน้าไปหา ในนครเยรูซาเล็มนี้ พระคริสตเจ้าประทับ
ณ เบื้องขวาของพระเจ้า ทรงเป็นศาสนบริกรในสถานศักดิส์ ทิ ธิท์ ส่ี ดุ
และกระโจมแท้จริง22 เราขับร้องเพลงสรรเสริญพระสิริร่งุ โรจน์ของ
พระเจ้า พร้อมกับพลโยธาในกองทัพสวรรค์ เมื่อระลึกถึงบรรดา
22 เทียบ วว 21:2; คส 3:1; ฮบ 8:2
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ผูศ้ กั ดิส์ ทิ ธิท์ เี่ ราหวังจะมีสว่ นร่วมความสุขพร้อมกับท่าน เรากำ�ลังรอ
คอยพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา จนกว่าพระองค์ผู้ทรง
เป็นชีวิตของเราจะทรงสำ�แดงพระองค์ แล้วเราก็จะปรากฏพร้อมกับ
พระองค์ในพระสิริรุ่งโรจน์ด้วย23
พิธีกรรมไม่ใช่กิจกรรมทั้งหมดของพระศาสนจักร
9. กิจกรรมทัง้ หมดของพระศาสนจักรไม่มแี ต่เพียงพิธกี รรมเท่านัน้
ก่อนที่มนุษย์จะเข้ามาร่วมพิธกี รรมได้ เขาจ�ำเป็นต้องได้รบั เรียกให้มี
ความเชือ่ และกลับใจก่อน “พวกเขาจะเรียกขานพระองค์ได้อย่างไร ถ้า
พวกเขาไม่เชือ่ ? จะเชือ่ ได้อย่างไรถ้าไม่เคยได้ยนิ ? จะได้ยนิ ได้อย่างไร
ถ้าไม่มีใครประกาศสอน? จะมีผู้ประกาศสอนได้อย่างไรถ้าไม่มีใคร
ส่งไป?” (รม10:14-15)
ดังนัน้ พระศาสนจักร จึงประกาศข่าวดีเรือ่ งความรอดพ้นแก่
บรรดาผูย้ งั ไม่มคี วามเชือ่ เพื่อมนุษย์ทุกคนจะได้รู้จักพระเจ้าแท้เพียง
พระองค์เดียวและผู้ที่พระองค์ทรงส่งมาคือพระเยซูคริสตเจ้า ดังนี้
เขาจะได้กลับใจเปลีย่ นแปลงความประพฤติของตน24 พระศาสนจักร
ยังต้องเทศน์สอนผู้มีความเชื่อแล้วให้เชื่อและกลับใจต่อไปอีก ต้อง
เตรียมเขาให้พร้อมที่จะรับศีลศักดิ์สิทธิ์ สอนเขาให้ปฏิบัติตามค�ำสั่ง
ทุกข้อทีพ่ ระคริสตเจ้าประทานไว้25 เชิญชวนเขาให้ประกอบเมตตากิจ
กิจศรัทธา และการแพร่ธรรมทุกอย่าง เพราะกิจกรรมเหล่านีท้ งั้ หมด
แสดงให้เห็นชัดว่า แม้คริสตชนผู้มคี วามเชื่อไม่เป็นของโลกนี้ เขา
ต้องเป็นแสงสว่างส่องโลก และถวายพระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาต่อ
หน้ามวลมนุษย์
23 เทียบ ฟป 3:20; คส 3:4
24 เทียบ ยน 17:3; ลก 24:47; กจ 2:38
25 เทียบ มธ 28:20
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...แต่เป็นจุดยอดและบ่อเกิดกิจกรรมเหล่านั้น
10. ถึงกระนัน้ พิธกี รรมก็เป็นจุดยอดทีก่ จิ กรรมของพระศาสนจักร
มุ ่ ง ไปหา และในเวลาเดี ย วกั น ก็ เ ป็ น บ่ อ เกิ ด ที่ พ ลั ง ทั้ ง หมดของ
พระศาสนจั ก รหลั่ ง ไหลออกมา เพราะงานแพร่ ธ รรมทุ ก ชนิ ด มี
จุดประสงค์ให้ทกุ คนทีม่ คี วามเชือ่ รับศีลล้างบาปเข้ามาเป็นบุตรของ
พระเจ้าแล้ว จะได้มาชุมนุมกันในพระศาสนจักรเพือ่ สรรเสริญพระเจ้า
มีสว่ นร่วมถวายบูชาและรับประทานอาหารมือ้ ค�ำ่ ขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้า
ในท�ำนองเดียวกัน พิธกี รรมก็สง่ เสริมให้ผมู้ คี วามเชือ่ ซึง่ ได้รบั
การหล่อเลีย้ งจากศีลศักดิส์ ทิ ธิป์ สั กาแล้วนัน้ ด�ำเนินชีวติ “เป็นน�ำ้ หนึง่ ใจ
เดียวกันในความเลื่อมใสศรัทธา”26 พิธกี รรมยังวอนขอให้คริสตชน
“ด�ำเนินชีวติ ตามความเชือ่ ทีเ่ ขาได้รบั มา”27 การรือ้ ฟืน้ พันธสัญญาระหว่าง
พระเจ้ากับมนุษย์ในพิธบี ชู าขอบพระคุณย่อมดึงดูดผูม้ คี วามเชือ่ ให้มา
รับความรักที่เร่งเร้าของพระคริสตเจ้า และจุดไฟความรักในใจของ
เขา ดังนั้น พิธีกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพิธบี ูชาขอบพระคุณ จึงเป็น
บ่อเกิดให้เราได้รบั พระหรรษทาน และประสิทธิผลยิง่ ใหญ่บนั ดาลความ
ศักดิ์สิทธิ์แก่มนุษย์ เป็นการถวายพระสิริรุ่งโรจน์แด่พระเจ้าในองค์
พระคริสตเจ้า ซึง่ เป็นจุดหมายทีก่ จิ กรรมอืน่ ๆ ทัง้ ปวงของพระศาสนจักร
มุ่งไปหา
ความจ�ำเป็นที่แต่ละคนจะต้องเตรียมตนให้พร้อม
11. ผู้มีความเชื่อจ�ำเป็นต้องเตรียมจิตใจอย่างเหมาะสมเมื่อมาร่วม
พิธกี รรม เพือ่ จะได้รบั ผลอย่างเต็มประสิทธิภาพ จิตใจของเขาจะต้อง
สอดคล้องกับค�ำพูด เขาจะต้องร่วมมือกับพระหรรษทานจากเบือ้ งบน
26 บทภาวนาหลังรับศีลของมิสซาวันอาทิตย์ปัสกา
27 บทภาวนาของประธาน วันอังคาร สัปดาห์ปัสกา
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เพือ่ จะไม่รบั พระหรรษทานนัน้ โดยไม่เกิดผล28 ดังนัน้ ผูอ้ ภิบาลจึงจ�ำเป็น
ต้องเอาใจใส่ในการประกอบพิธกี รรม ไม่เพียงแต่ปฏิบตั ติ ามกฎเพือ่ ให้
พิธีกรรมไม่เป็นโมฆะหรือถูกต้องเท่านั้น แต่ยังต้องเอาใจใส่ให้ผู้มี
ความเชื่อมีส่วนร่วมพิธีกรรมโดยมีความรู้ ร่วมพิธีอย่างแข็งขัน เพื่อ
จะได้รับผลจากพิธีกรรมนั้นด้วย
พิธีกรรมและการอธิษฐานภาวนาส่วนตัว
12. อย่างไรก็ตาม ชีวิตจิตไม่จ�ำกัดอยู่เพียงในการร่วมพิธีกรรม
เท่านัน้ คริสตชนได้รบั เชิญให้อธิษฐานภาวนาร่วมกับพีน่ ้องก็จริง แต่
เขายังต้องเข้าไปในห้องของตนเพือ่ อฐิษฐานภาวนาต่อพระบิดาเป็นการ
ส่วนตัวอีกด้วย29 ยิ่งกว่านั้น นักบุญเปาโลอัครสาวกยังสอนคริสตชน
ว่าต้องอธิษฐานภาวนาอย่างสม�่ำเสมอ30 ท่านอัครสาวกยังสอนเรา
อีกว่า เราต้องแบกพระทรมานของพระเยซูเจ้าไว้ในร่างกายของเรา
อยูเ่ สมอ เพือ่ ว่าชีวติ ของพระเยซูเจ้าจะปรากฏในร่างกายทีต่ ายได้ของ
เราด้วย31 เพราะเหตุนี้ ในพิธีบูชามิสซาเราจึงอธิษฐานภาวนาต่อ
องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าให้ “ทรงรับเครือ่ งบูชาฝ่ายจิตเป็นของถวาย ทรงบันดาล
ให้ขา้ พเจ้าทัง้ หลายเป็นเครื่องบูชานิรันดรส�ำหรับพระองค์ด้วย”32
พิธีกรรมและกิจศรัทธาต่างๆ
13. กิจศรัทธาที่ประชากรคริสตชนนิยมปฏิบัตินั้น ควรได้รับการ
ส่งเสริมอย่างมาก เพียงแต่ตอ้ งสอดคล้องกับกฎหมายและข้อก�ำหนด
ของพระศาสนจักร เฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเป็นกิจศรัทธาทีส่ นั ตะส�ำนัก
ก�ำหนดให้ท�ำ
28
29
30
31
32

เทียบ 2 คร 6:1
เทียบ มธ 6:6
เทียบ 1 ธส 5:17
เทียบ 2 คร 4:10-11
บทภาวนาเตรียมเครื่องบูชาของวันจันทร์ในสัปดาห์สมโภชพระจิตเจ้า
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กิจศรัทธาต่างๆ ของพระศาสนจักรท้องถิ่นที่ปฏิบัติตามข้อ
ก�ำหนดของบรรดาพระสังฆราช ก็มเี กียรติและศักดิศ์ รีเฉพาะของตน
ด้วยเหมือนกัน ถ้าปฏิบตั ติ ามประเพณีหรือหนังสือทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ าก
ผู้มีอ�ำนาจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ถึงกระนั้น ควรจัดกิจศรัทธาเหล่านี้โดยคำ�นึงถึงเทศกาลทาง
พิธกี รรม ให้สอดคล้องกับพิธีกรรม ได้รับอิทธิพลจากพิธีกรรม และ
นำ�ประชากรเข้าหาพิธกี รรม เพราะพิธกี รรมในตัวเองก็มคี วามสำ�คัญ
เหนือกิจศรัทธาใดๆ อยูแ่ ล้ว
ตอน 2. การส่งเสริมให้ศึกษาพิธีกรรม และมีสว่ นร่วมพิธีกรรม
อย่างแข็งขัน
14. พระศาสนจักรผู้เป็นมารดา ปรารถนาอย่างยิ่งที่บรรดาผู้มี
ความเชือ่ จะได้รบั การแนะน�ำให้มีส่วนร่วมประกอบพิธีกรรมอย่างเต็ม
ที่ โดยมีความรูแ้ ละอย่างแข็งขัน ธรรมชาติของพิธกี รรมเองก็เรียกร้อง
ให้ทำ� เช่นนี้ และประชากรคริสตชนในฐานะทีเ่ ป็น “ชาติทที่ รงเลือกสรร
ไว้ เป็นสมณราชตระกูล เป็นชนชาติศักดิ์สิทธิ์ เป็นประชากรที่เป็น
กรรมสิทธิ์พิเศษของพระเจ้า” (1 ปต 2:9 เทียบ 2:4-5) ก็มีสิทธิและ
หน้าที่อาศัยศีลล้างบาปที่จะท�ำเช่นนี้ การปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริม
พิธกี รรมต้องมีจดุ ประสงค์กอ่ นอืน่ หมด ทีจ่ ะให้ประชากรทัง้ หมดร่วม
พิธีกรรมอย่างเต็มทีแ่ ละอย่างแข็งขัน เพราะพิธกี รรมเป็นบ่อเกิดแรก
และจ�ำเป็นทีผ่ มู้ คี วามเชือ่ จะตักตวงชีวติ จิตแบบคริสตชนอย่างแท้จริง
ดังนัน้ บรรดาผูอ้ ภิบาลจึงต้องพยายามสุดความสามารถในงานอภิบาล
ทัง้ หมด ทีจ่ ะให้ผู้มีความเชื่อได้รับการอบรมอย่างเหมาะสม
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กระนั้นก็ดี จุดประสงค์น้จี ะบรรลุถึงไม่ได้ถ้าบรรดาผู้อภิบาล
เองไม่เป็นคนแรกที่มุ่งมั่นจะซึมซับจิตตารมณ์และพลังของพิธีกรรม
และกลับเป็นครูสอนผู้อื่นในเรื่องนี้ จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความ
ส�ำคัญอันดับแรกแก่การอบรมเรือ่ งพิธกี รรมส�ำหรับบรรดาบรรพชิต
ดังนัน้ สภาสังคายนาจึงก�ำหนดข้อปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้
อาจารย์สอนพิธีกรรม
15. ผูไ้ ด้รบั มอบหมายให้สอนพิธกี รรมในสามเณราลัย ส�ำนักศึกษา
ของนักบวช และคณะเทววิทยาของมหาวิทยาลัย ต้องได้รบั การอบรม
เป็นพิเศษในวิชานี้ เพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างดีในสถาบันที่
ได้รับมอบหมายให้สอน
การสอนพิธีกรรม
16. วิชาพิธีกรรมในสามเณราลัยและในส�ำนักศึกษาของนักบวช
ต้องถือว่าเป็นวิชาหนึง่ ในกลุม่ วิชาทีจ่ ำ� เป็นและมีความส�ำคัญเป็นอันดับ
แรก ส่วนในคณะเทววิทยาของมหาวิทยาลัย ต้องถือว่าเป็นวิชาเอก
วิชาหนึง่ ทีจ่ ะต้องสอนทัง้ ในด้านเทววิทยาและประวัตศิ าสตร์ ทัง้ ด้าน
ชีวติ จิต ด้านการอภิบาลและด้านกฎหมาย ยิง่ กว่านัน้ อาจารย์ทสี่ อน
วิชาอืน่ ๆ โดยเฉพาะเทววิทยาด้านพระสัจธรรม พระคัมภีร์ เทววิทยา
ด้านชีวิตจิต และการอภิบาล ต้องพยายามอธิบายพระธรรมล�ำ้ ลึก
ของพระคริสตเจ้าและประวัตศิ าสตร์แห่งความรอดพ้นตามทัศนะเฉพาะ
ของแต่ละวิชา ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิชาทีต่ นสอนกับพิธกี รรม
และดังนี้เอกภาพของการอบรมพระสงฆ์จะปรากฏแจ้งชัด
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การอบรมบรรพชิตด้านพิธีกรรม
17. ในสามเณราลัยและบ้านนักบวช บรรดาบรรพชิตจะต้องได้รบั
การอบรมด้านพิธกี รรมในชีวติ จิต ดังนัน้ เขาจะต้องได้รบั ความรูอ้ ย่าง
เหมาะสมให้เข้าใจจารีตพิธีเป็นอย่างดี และร่วมพิธีกรรมอย่างสุด
จิตใจ เขาจะต้องประกอบพิธีเฉลิมฉลองธรรมล�ำ้ ลึกศักดิ์สิทธิ์ และ
ปฏิบตั กิ จิ ศรัทธาอืน่ ๆ ทีซ่ มึ ซับจิตตารมณ์ของพิธกี รรม ยิง่ กว่านัน้ เขา
ต้องเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามกฎพิธกี รรม เพือ่ ชีวติ ในสามเณราลัยและ
สถาบันนักบวชจะได้ซมึ ซับจิตตารมณ์พิธีกรรมอย่างลึกซึ้ง
ความช่วยเหลือส�ำหรับพระสงฆ์
18. บรรดาพระสงฆ์ทั้งที่สังกัดสังฆมณฑลและในสถาบันนักบวช
ซึง่ ท�ำงานในสวนองุ่นของพระเจ้าแล้ว ต้องได้รับความช่วยเหลือด้วย
วิธกี ารเหมาะสมทุกอย่างเพือ่ จะได้เข้าใจความหมายของพิธศี กั ดิส์ ทิ ธิ์
ทีเ่ ขาประกอบให้สมบูรณ์ยงิ่ ๆ ขึน้ เพือ่ จะได้ดำ� เนินชีวติ ตามพิธีกรรม
และถ่ายทอดชีวิตนี้แก่บรรดาผู้มีความเชื่อที่เขาได้รับมอบหมายให้
ดูแล
การอบรมด้านพิธีกรรมแก่บรรดาผู้มีความเชื่อ
19. บรรดาผู้อภิบาลต้องมีความกระตือรือร้นและพากเพียรที่จะ
ให้การอบรมด้านพิธกี รรมแก่ผมู้ คี วามเชือ่ เพือ่ เขาจะร่วมพิธกี รรมได้
อย่างแข็งขันทั้งในด้านจิตใจและภายนอก โดยค�ำนึงถึงอายุ สภาพ
ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต และระดับความรู้ทางศาสนาของผู้ได้รับการ
อบรม ถ้าบรรดาผู้อภิบาลท�ำเช่นนี้ได้ เขาก็จะปฏิบัตหิ น้าที่ส�ำคัญยิ่ง
ประการหนึ่งให้ส�ำเร็จในฐานะเป็นผู้แจกจ่ายธรรมล�้ำลึกของพระเจ้า
อย่างซือ่ สัตย์ ในเรือ่ งนีเ้ ขาจะต้องน�ำประชากรทีเ่ ขาอภิบาลดูแล ไม่ใช่
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ด้วยค�ำพูดเท่านัน้ แต่โดยแบบอย่างที่ดีด้วย
พิธีกรรมและโสตทัศนูปกรณ์
20. การถ่ายทอดพิธีศักดิ์สิทธิ์ทางวิทยุและโทรทัศน์ โดยเฉพาะ
พิธีมิสซา ต้องท�ำด้วยความรอบคอบและมีเกียรติ โดยมีผ้เู ชีย่ วชาญ
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากพระสังฆราชให้ท�ำหน้าที่นี้ คอยแนะน�ำและ
ควบคุม
ตอน 3. การปรับปรุงแก้ไขพิธีกรรม
21. เพือ่ ประชากรคริสตชนจะได้รบั พระหรรษทานอย่างอุดมสมบูรณ์
ยิง่ ขึน้ จากพิธกี รรม พระศาสนจักร มารดาศักดิส์ ทิ ธิม์ คี วามประสงค์ที่
จะปรับปรุงแก้ไขพิธกี รรมทัว่ ไปอย่างจริงจัง พิธกี รรมประกอบด้วยส่วน
ทีพ่ ระเจ้าทรงก�ำหนดจึงเปลี่ยนแปลงไม่ได้ และประกอบด้วยส่วนที่
เปลี่ยนแปลงได้ ส่วนนี้เมื่อเวลาล่วงไปอาจหรือต้องเปลี่ยนแปลง ถ้า
บังเอิญมีองค์ประกอบทีไ่ ม่สอดคล้องกับธรรมชาติของพิธกี รรมหรือ
ไม่เหมาะสมอีกต่อไปสอดแทรกเข้ามา
ในการปรับปรุงแก้ไขนี้ จ�ำเป็นต้องจัดตัวบทและจารีตพิธใี หม่
เพื่อให้แสดงความหมายของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ปรากฏชัดยิ่งขึ้น เพื่อให้
ประชากรคริสตชนเข้าใจความหมายได้งา่ ยและสมบูรณ์เท่าทีจ่ ะเป็นได้
เขาจะได้รว่ มพิธอี ย่างแข็งขันเต็มเปี่ยมร่วมกัน
ดังนั้น สภาสังคายนา จึงก�ำหนดกฎเกณฑ์ดังต่อไปนี้
( ก ) กฎเกณฑ์ทั่วไป
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การจัดการเรือ่ งพิธกี รรมเป็นสิทธิของผูป้ กครองพระศาสนจักร
22. 1 ) การออกกฎข้อบังคับเกี่ยวกับพิธีกรรมเป็นอ�ำนาจของ
พระศาสนจักรเท่านัน้ กล่าวคือ เป็นอ�ำนาจของสันตะส�ำนัก และเป็น
อ�ำนาจของพระสังฆราชตามที่กฎหมายก�ำหนด
2 ) โดยอ�ำนาจตามกฎหมาย การออกข้อบังคับส�ำหรับพิธกี รรม
ในบางเรือ่ งทีเ่ จาะจง ยังขึน้ อยูก่ บั สภาพระสังฆราชทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ ได้รบั
การแต่งตัง้ ขึ้นตามเขตต่างๆ โดยชอบด้วยกฎหมาย
3 ) ดังนั้น บุคคลอื่น แม้พระสงฆ์ จะเพิ่ม ตัดออก หรือ
เปลี่ยนแปลงสิ่งใดในพิธีกรรมตามอ�ำเภอใจตนเองไม่ได้เลย
ธรรมประเพณีท่ดี ีงามและความก้าวหน้าอันชอบธรรม
23. เพือ่ รักษาธรรมประเพณีทดี่ งี ามไว้ และเพือ่ เปิดทางส�ำหรับความ
ก้าวหน้าอันชอบธรรม จะต้องตรวจสอบแต่ละส่วนของพิธีกรรมที่จะ
ต้องแก้ไขนั้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนเสมอ
ในด้านเทววิทยา
ประวัตศิ าสตร์ และการอภิบาล นอกจากนัน้ จะต้องค�ำนึงถึงทัง้ กฎทัว่ ไป
เกีย่ วกับโครงสร้างและเจตนารมณ์ของพิธกี รรม รวมทัง้ ประสบการณ์
ทีไ่ ด้มาจากการฟืน้ ฟูพธิ กี รรมทีเ่ พิง่ ท�ำไปแล้ว และจากอนุญาตพิเศษ
ที่สันตะส�ำนักออกให้แก่หลายๆ พื้นที่ ในที่สุด อย่าให้มีการริเริ่มใดๆ
นอกจากว่ า การริ เ ริ่ ม เหล่ า นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ แ ท้ จ ริ ง แน่ น อนแก่
พระศาสนจักร ในกรณีเช่นนี้ จะต้องเอาใจใส่ให้รปู แบบใหม่ๆ นีพ้ ฒ
ั นา
ขึ้นมาอย่างกลมกลืนจากรูปแบบที่มีอยู่แล้ว
ยังต้องเอาใจใส่หลีกเลี่ยงเท่าที่จะท�ำได้ มิให้จารีตต่างๆ ที่ใช้
ในเขตใกล้เคียงนั้นแตกต่างกันมากเกินไป
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พระคัมภีร์และพิธีกรรม
24. พระคัมภีร์มีความส�ำคัญอย่างยิ่งในการประกอบพิธีกรรม
เพราะพระคัมภีรเ์ ป็นทีม่ าของบทอ่านทีอ่ า่ นและอธิบายในบทเทศน์ และ
ของเพลงสดุดที ใี่ ช้ขบั ร้อง ค�ำอธิษฐานภาวนา บทวอนขอ และบทเพลง
สรรเสริญในพิธีกรรม ล้วนได้รับแรงบันดาลใจและเจตนารมณ์จาก
พระคัมภีร์ทั้งสิ้น กิจกรรมและสัญลักษณ์ต่างๆ ในพิธีกรรมก็ได้รับ
ความหมายมาจากพระคัมภีร์ด้วย ดังนั้น เพื่อส่งเสริมการปรับปรุง
แก้ไข ความก้าวหน้า และการดัดแปลงพิธีกรรม จ�ำเป็นต้องส่งเสริมให้
มีความรักซาบซึง้ และแข็งขันต่อพระคัมภีร์ ซึง่ ธรรมประเพณีน่าเคารพ
ของจารีตทัง้ ตะวันออกและตะวันตกเป็นพยานยืนยันอยู่แล้ว
การตรวจชำ�ระหนังสือพิธีกรรม
25. หนังสือพิธีกรรมจะต้องได้รบั การตรวจชำ�ระโดยเร็วทีส่ ดุ โดย
ผู้เชี่ยวชาญ หลังจากปรึกษากับบรรดาพระสังฆราชท้องถิ่นต่างๆ
ทั่วโลกแล้ว
( ข ) กฎเกณฑ์จากลักษณะของพิธกี รรมทีเ่ ป็นกิจการมี
ลำ�ดับขัน้ และเป็นกิจการของทุกคนที่ร่วมพิธี
26. พิธกี รรมไม่ใช่กจิ การของแต่ละคนเป็นส่วนตัว แต่เป็นการเฉลิม
ฉลองของพระศาสนจักร ซึ่งเป็น “เครื่องหมายแสดงเอกภาพ” กล่าว
คือ ประชากรศักดิส์ ทิ ธิท์ ร่ี วมกันเป็นหนึง่ เดียว และอยูใ่ ต้ปกครองของ
บรรดาพระสังฆราช33
ดังนัน้ พิธกี รรมจึงเป็นกิจกรรมของพระศาสนจักรทัง้ หมดทีร่ วม
กันเป็นพระกายทิพย์ แสดงให้เห็นและก่อให้เกิดพระกายนี้ แต่สมาชิก
33 นักบุญซีเปรียน, เรื่องเอกภาพของพระศาสนจักรคาทอลิก, 7; cf. Letter 66, n. 8, 3.
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แต่ละคนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้โดยวิธีการ สถานภาพ หน้าที่ และ
การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในรูปแบบต่างๆ
ควรประกอบพิธีกรรมร่วมกันดีกว่าประกอบส่วนตัว
27. ทุกครัง้ ทีพ่ ธิ ตี ่างๆ ตามลักษณะเฉพาะของแต่ละพิธี เรียกร้อง
ให้มกี ารเฉลิมฉลองส่วนรวม โดยทีส่ ตั บุรษุ ทุกคนมีสว่ นร่วมอย่างแข็ง
ขัน จึงต้องย�ำ้ เท่าทีท่ ำ� ได้วา่ การฉลองแบบนีด้ กี ว่าการเฉลิมฉลองเป็น
เอกเทศซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนตัว
ควรปฏิบั ติเ ช่ น นี้โ ดยเฉพาะเมื่อ ประกอบพิธีมิส ซา แม้ ว ่ า
ทุกมิสซาในตัวเองมีลกั ษณะเป็นส่วนรวมของสังคมอยูแ่ ล้วก็ตาม และ
ควรปฏิบัติเช่นนี้เมื่อโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ด้วย
การประกอบพิธกี รรมอย่างมีศักดิ์ศรี
28. ในพิธีกรรม แต่ละคน ทั้งศาสนบริกรและสัตบุรุษผู้มีหน้าที่
ต้องท�ำเฉพาะหน้าที่นั้นทั้งหมดซึ่งเป็นของตน ตามลักษณะของพิธี
และตามกฎของพิธีกรรม
การอบรมให้มจี ิตตารมณ์พิธีกรรม
29. ผู้ช่วยพิธี ผู้อ่าน ผู้อธิบายพิธี และคณะนักขับร้อง ต่างมีส่วน
ในพิธีกรรมอย่างแท้จริง ดังนั้น เขาควรท�ำหน้าที่ของตนด้วยความ
เลื่อมใสศรัทธาอย่างจริงใจและด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย
สมกับศาสนบริการยิ่งใหญ่เช่นนี้ และสมกับที่ประชากรของพระเจ้า
มีสิทธิที่จะเรียกร้องให้เขาปฎิบัติ
ดังนั้น บุคคลเหล่านี้ต้องได้รับการอบรมให้มีจิตตารมณ์ของ
พิธีกรรมตามส่วนที่เหมาะกับตน และเขาต้องได้รับการอบรมให้ท�ำ
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หน้าทีข่ องตนอย่างถูกต้องตามกฎและมีระเบียบ
การมีส่วนร่วมพิธีกรรมอย่างแข็งขัน
30. เพื่อส่งเสริมการมีร่วมพิธีกรรมอย่างแข็งขัน ควรเอาใจใส่ให้
สัตบุรษุ มีสว่ นในการร้องรับ การตอบ การขับร้องเพลงสดุดี บทสร้อย
บทเพลงสรรเสริญต่างๆ รวมทัง้ กิจการอากัปกิรยิ าและอิรยิ าบถของ
ร่างกาย ให้ทกุ คนเงียบสงบด้วยความเคารพในเวลาที่เหมาะสมด้วย
31. ในการตรวจช�ำระหนังสือพิธกี รรม ให้เอาใจใส่กวดขันให้มกี ฎ
จารีตก�ำหนดบทบาทของสัตบุรุษไว้ด้วย
พิธีกรรมและสถานะทางสังคม
32. ในพิธีกรรมต้องไม่มีการให้เกียรติแก่บุคคลใดเป็นพิเศษตาม
สถานภาพส่ ว นตั ว หรื อ ในสั ง คม ทั้ ง ในการประกอบพิ ธี แ ละใน
การตกแต่งอย่างสง่างามภายนอก เว้นแต่ในกรณีความแตกต่างตาม
บทบาทหน้าทีใ่ นพิธกี รรมและจากขัน้ ต่างๆ ของศีลบวช รวมทัง้ เกียรติ
ที่กฎพิธีกรรมก�ำหนดไว้ส�ำหรับเจ้าหน้าที่บ้านเมือง
( ค ) กฎเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นตามลักษณะของพิธีกรรมในด้าน
การอบรมและการอภิบาล
33. แม้พธิ กี รรมเป็นการนมัสการพระเดชานุภาพของพระเจ้าโดย
เฉพาะ แต่กย็ งั มีคณ
ุ ค่ายิง่ ใหญ่ในการอบรมประชากรผูม้ คี วามเชือ่ อีก
ด้วย34 ในพิธกี รรมพระเจ้าตรัสกับประชากรของพระองค์ พระคริสตเจ้า
ยังทรงประกาศข่าวดี ประชากรก็ยงั ตอบพระเจ้าด้วยการขับร้องและ
อธิษฐานภาวนา
34 เทียบ สังคายนาแห่งเตร็นท์, Session XXII, Doctrine on the Holy Sacrifice of the Mass, can. 8.
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ยิ่งกว่านั้น ค�ำอธิษฐานภาวนาที่พระสงฆ์ผู้เป็นประธานของ
ผูช้ มุ นุมในฐานะทีเ่ ป็นองค์พระคริสตเจ้าทูลถวายแด่พระเจ้านัน้ กล่าว
ในนามของประชากรศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หมด และในนามของผู้ทรี่ ่วมชุมนุม
ทุกคน ในทีส่ ดุ เครือ่ งหมายทีแ่ ลเห็นได้ซงึ่ พิธกี รรมใช้เพือ่ หมายถึงสิง่
ที่แลเห็นไม่ได้ของพระเจ้านั้น ก็เป็นเครื่องหมายที่พระคริสตเจ้า
ทรงเลือกหรือพระศาสนจักรเลือก ดังนัน้ มิใช่เฉพาะเมือ่ เราอ่าน “สิง่
ที่เขียนไว้ส�ำหรับสั่งสอนเรา” (รม 15:4) เท่านัน้ แต่เมือ่ พระศาสนจักร
อธิษฐานภาวนา ขับร้อง หรือประกอบกิจกรรม ความเชื่อของบรรดา
ผูท้ มี่ าร่วมพิธกี ไ็ ด้รบั การหล่อเลีย้ ง จิตใจของเขาถูกยกขึน้ ไปหาพระเจ้า
เพือ่ ถวายคารวกิจฝ่ายจิต และได้รบั พระหรรษทานของพระองค์อย่าง
อุดมสมบูรณ์ย่งิ ขึ้น
ดังนั้น เมื่อจะปรับปรุงแก้ไขพิธีกรรม ให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ทั่วไปดังต่อไปนี้
จารีตพิธีต้องสง่างามและเรียบง่าย
34. จารีตพิธตี อ้ งมีลกั ษณะสง่างามและเรียบง่าย น่าเลือ่ มใสและ
กระทัดรัด ชัดเจนและไม่ซำ�้ ซากโดยไร้ประโยชน์ จารีตพิธจี ะต้องปรับ
ให้ เ หมาะกั บ ความเข้ า ใจของสั ต บุ รุ ษ และโดยทั่ ว ไปไม่ ต ้ อ งการ
ค�ำอธิบายมากนัก
พระคัมภีร์ การเทศน์อธิบายพระคัมภีรแ์ ละการสอนเรือ่ งพิธกี รรม
35. เพื่อให้ข้อความและจารีตพิธีปรากฏชัดว่ามีความสัมพันธ์กัน
อย่างใกล้ชิด
1) ในการประกอบพิธกี รรมจะต้องรือ้ ฟืน้ ให้มกี ารอ่านพระคัมภีร์
มากขึ้น มีความหลากหลายและสอดคล้องกับโอกาสมากยิ่งขึ้น
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2) เนื่องด้วยการเทศน์เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรม ค�ำอธิบาย
พิธกี รรมจึงต้องก�ำหนดว่าเวลาใดเหมาะทีส่ ดุ ส�ำหรับการเทศน์ เท่าที่
พิธกี รรมจะอ�ำนวย การเทศน์เป็นศาสนบริการทีจ่ ะต้องปฏิบตั อิ ย่างถูก
ต้องและซื่อสัตย์ที่สุด นอกจากนั้น เนื้อหาค�ำเทศน์ส่วนใหญ่จะต้อง
เอามาจากพระคัมภีร์และพิธีกรรม เป็นการประกาศพระราชกิจน่า
พิศวงของพระเจ้าในประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้น คือพระธรรม
ล�้ำลึกของพระคริสตเจ้า ซึ่งยังเป็นปัจจุบันและท�ำงานในตัวเราอยู่
เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประกอบพิธกี รรม
3) ควรใช้วธิ กี ารต่างๆ ให้การอบรมสัตบุรษุ เกีย่ วกับพิธกี รรมโดย
เฉพาะ และถ้าจ�ำเป็น พระสงฆ์หรือศาสนบริกรที่มีความรู้อาจให้
ค�ำอธิบายสั้นๆ ในเวลาที่เหมาะสมระหว่างการประกอบพิธีก็ได้ แต่
จะต้องใช้ถ้อยค�ำที่ก�ำหนดไว้แล้วหรือที่คล้ายกัน
4) ควรสนับสนุนให้มวี จนพิธกี รรม ในพิธเี ตรียมฉลองวันสมโภช
ในวันธรรมดาบางวันของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าและ
มหาพรต ในวันอาทิตย์และวันฉลองต่างๆ ควรใช้พิธีนี้โดยเฉพาะใน
สถานทีท่ ไี่ ม่มพี ระสงฆ์ ในกรณีเช่นนีใ้ ห้สงั ฆานุกรหรือผู้ได้รบั อ�ำนาจ
จากพระสังฆราชเป็นประธานวจนพิธีกรรม
ภาษาละตินและภาษาท้องถิ่นในพิธีกรรม
36. 1) ให้รกั ษาการใช้ภาษาละตินไว้ในจารีตละติน เว้นแต่ในกรณี
ที่ได้รับสิทธิพิเศษเป็นอย่างอื่น
2) ถึงกระนัน้ ทัง้ ในมิสซา ในการประกอบศีลศักดิส์ ทิ ธิ์ และใน
ส่วนอืน่ ของพิธกี รรม หลายครัง้ การใช้ภาษาท้องถิน่ อาจมีประโยชน์มาก
แก่ประชาชน ดังนั้น จึงอนุญาตให้ใช้ภาษาท้องถิ่นได้อย่างกว้างขวาง
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ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในบทอ่านและคำ�ตักเตือน ในบทภาวนาและบทขับ
ร้องบางบท ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎซึ่งจะบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ใน
บทต่อไป เป็นเรื่องๆ
3) ในการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์เหล่านี้ เป็นหน้าทีข่ องผูม้ อี ำ�นาจ
ปกครองพระศาสนจักรท้องถิ่นตามที่กล่าวไว้ในข้อ 22 # 2 ที่จะ
กำ�หนดว่าจะใช้ภาษาท้องถิ่นหรือไม่ และจะใช้มากน้อยเพียงไร โดย
ปรึกษาพระสังฆราชของสังฆมณฑลใกล้เคียงที่ใช้ภาษาเดียวกันถ้า
จำ�เป็น ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบหรือการรับรอง
จากสันตะสำ�นักเสียก่อน
4) คำ�แปลตั ว บทภาษาละติ น เป็ น ภาษาท้ อ งถิ่น สำ�หรั บ ใช้
ในพิ ธี ก รรม ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากผู้ มี อำ�นาจปกครอง
พระศาสนจักรท้องถิ่นตามที่กล่าวไว้แล้วข้างบนนี้
(ง) กฎเกณฑ์สำ� หรับปรับปรุงพิธกี รรมให้เข้ากับวัฒนธรรม
และประเพณีของชนชาติตา่ งๆ
37. ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับความเชื่อหรือคุณประโยชน์ส่วนรวมของ
ทัง้ ชุมชน พระศาสนจักรไม่ปรารถนาที่จะวางข้อบังคับให้ปฎิบัติแบบ
เดียวกันอย่างเคร่งครัด แม้ในเรือ่ งพิธกี รรม ยิง่ กว่านัน้ พระศาสนจักร
ยังเคารพและส่งเสริมคุณลักษณะและพรสวรรค์เฉพาะของเชื้อชาติ
และประชากรต่างๆ สิง่ ใดในขนบธรรมเนียมของชนชาติเหล่านีท้ ไี่ ม่ยดึ
ติดกับการถือนอกรีตหรือความหลงผิดอย่างแยกไม่ออก พระศาสนจักร
ก็ยินดีให้คุณค่า และถ้าท�ำได้ ยังช่วยบ�ำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีด้วย
ยิ่งกว่านั้น บางครั้งพระศาสนจักรยังรับเข้ามาใช้ในพิธีกรรม ถ้า
ขนบธรรมเนียมนัน้ ประสานกลมกลืนกับจิตตารมณ์แท้จริงของพิธกี รรม
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38. เมื่อมีการตรวจชำ�ระหนังสือพิธีกรรม อนุญาตให้มีความ
หลากหลายอันชอบธรรมในการปรับปรุงให้เหมาะกับชุมชนท้องถิ่น
และประชากรต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในดินแดนมิสซัง โดยยังรักษา
เอกภาพแท้จริงของจารีตโรมันไว้ ควรคำ�นึงถึงหลักการนีใ้ นการจัดวาง
โครงสร้างของจารีตพิธแี ละในการกำ�หนดคำ�แนะนำ�การประกอบพิธี
ด้วย
39. ภายในขอบเขตทีม่ กี ำ� หนดไว้ในหนังสือพิธกี รรมฉบับมาตรฐาน
ให้เป็นหน้าที่ของผู้มีอ�ำนาจปกครองพระศาสนจักรท้องถิ่น ตามที่
กล่าวถึงในข้อ 22 # 2 ที่จะก�ำหนดขอบเขตการปรับปรุงโดยเฉพาะ
การประกอบศีลศักดิส์ ทิ ธิ์ สิง่ คล้ายศีล การแห่ ภาษาทีใ่ ช้ในพิธกี รรม
ดนตรีและศิลปะศักดิ์สิทธิ์ ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์พื้นฐานที่
ก�ำหนดไว้ในธรรมนูญนี้
การปรับปรุงพิธีกรรมอย่างค่อยเป็นค่อยไป
40. เนื่องจากในบางสถานที่และบางสถานการณ์ จำ�เป็นเร่งด่วน
กว่าปกติทจี่ ะต้องปรับปรุงพิธกี รรมอย่างกว้างขวาง ซึง่ ทำ�ให้เกิดความ
ยุ่งยากมากขึ้น จึงขอให้ปฎิบัติดังนี้
1) ผู้มีอ�ำนาจปกครองพระศาสนจักรท้องถิ่นที่ตามที่กล่าวไว้
ข้อ 22 # 2 จะต้องพิจารณาอย่างเอาใจใส่และรอบคอบ ดูว่ามีสิ่งใด
ในประเพณีและวัฒนธรรมของชนแต่ละชาติ ทีจ่ ะน�ำมาใช้ในคารวกิจ
ต่อพระเจ้าได้บ้าง การปรับปรุงใด ๆ ที่เห็นว่ามีประโยชน์หรือจ�ำเป็น
จะต้องเสนอให้สันตะส�ำนักอนุมัตเิ ห็นชอบก่อน จึงจะใช้ได้
2) เพือ่ ให้การปรับปรุงนีด้ ำ� เนินไปด้วยความรอบคอบเท่าทีค่ วร
สันตะส�ำนักจึงให้อ�ำนาจแก่ผู้ปกครองพระศาสนจักรท้องถิ่น ที่จะ
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อนุญาตและควบคุมการทดลองเบื้องต้นถ้าจ�ำเป็น ในบางกลุ่มที่มี
ความพร้อม ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดก็ได้
3) เนือ่ งจากว่า การปรับปรุงกฎพิธกี รรมมักประสบความยุง่ ยาก
พิเศษหลายประการ โดยเฉพาะในดินแดนมิสซัง ดังนั้น จึงต้องมีการ
ปรึกษาบุคคลทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในเรือ่ งนีเ้ พือ่ ก�ำหนดกฎเกณฑ์เรือ่ ง
พิธีกรรม
ตอน 4. การส่งเสริมให้พิธีกรรมมีบทบาทยิ่งขึ้นในสังฆมณฑล
และในเขตวัด
41. ต้องถือว่าพระสังฆราชเป็นมหาสมณะปกครองประชากรของ
ตน จึงกล่าวได้วา่ ชีวติ ของผูม้ คี วามเชือ่ ในพระคริสตเจ้าสืบเนือ่ งมาจาก
พระสังฆราชและขึ้นอยู่กับท่าน
ดังนั้น ทุกคนต้องให้ความเคารพอย่างสูงต่อกิจกรรมต่างๆ
เกี่ยวกับพิธีกรรมของสังฆมณฑล ซึ่งมีพระสังฆราชเป็นศูนย์กลาง
เฉพาะอย่างยิ่งในอาสนวิหาร ทุกคนต้องตระหนักว่าพระศาสนจักร
แสดงตนเด่นชัด เมื่อประชากรศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดของพระเจ้ามาร่วม
พิธกี รรมอย่างเต็มทีแ่ ละแข็งขันในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ โดย
เฉพาะในพิธีบู ช าขอบพระคุ ณ หนึ่ง เดีย ว ในการภาวนาอธิษ ฐาน
หนึ่งเดียว ณ พระแท่นบูชาหนึ่งเดียว ที่พระสังฆราชเป็นประธาน
โดยมีคณะสงฆ์และผู้ช่วยอื่นๆ ร่วมพิธีด้วย35
บทบาทของพิธีกรรมในเขตวัด
42. เนือ่ งด้วยพระสังฆราชไม่อาจเป็นประธานในพิธกี รรมด้วยตนเอง
35 เทียบ จดหมายของนักบุญอิกญาซิโอ ชาวอันทิโอก ถึงชาวสเมอร์นา, 8; ถึงชาวแมคเนเซีย, 7; ถึงชาว
ฟิลาเดลเฟีย, 4
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ส�ำหรับประชากรทั้งหมด ทุกเวลาและทุกแห่งในสังฆมณฑลได้
พระสังฆราชจึงต้องจัดตั้งชุมชนของผู้มคี วามเชื่อขึ้นหลายกลุ่ม กลุ่ม
ที่ส�ำคัญที่สุดก็คือชุมชนวัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามท้องที่ต่างๆ และอยู่ใต้
ปกครองของผู้อภิบาลซึ่งท�ำหน้าที่แทนพระสังฆราช กล่าวได้ว่าเขต
วัดเหล่านี้เป็นผู้แทนและแสดงถึงพระศาสนจักรที่แลเห็นได้ซึ่งตั้งอยู่
ทั่วโลก
ดังนั้น จ�ำเป็นต้องส่งเสริมให้พิธีกรรมมีบทบาทมากยิ่งขึ้นใน
เขตวัดรวมทั้งส่งเสริมให้ความสัมพันธ์กับพระสังฆราชเพิ่มขึ้นทั้งใน
ความคิดและการปฏิบตั ขิ องสัตบุรษุ และคณะสงฆ์ และยังต้องพยายาม
ส่งเสริมให้สัตบุรุษในเขตวัดนั้นมีความรู้สึกลึกซึ้งยิ่งขึ้นว่าเป็นชุมชน
เดียวกัน เฉพาะอย่างยิ่งในการร่วมพิธีมิสซาวันอาทิตย์
ตอน 5. การส่งเสริมการอภิบาลสัตบุรุษในด้านพิธีกรรม
43. เป็นการถูกต้องที่จะถือว่า ความกระตือรือร้นในการส่งเสริม
และฟื้นฟูพิธีกรรมเป็นเสมือนเครือ่ งหมายแสดงว่าพระเจ้าทรงพระทัย
เอือ้ อาทรต่อสมัยของเรา และเป็นเสมือนว่าพระจิตเจ้าทรงท�ำงานใน
พระศาสนจักร ความกระตือรือร้นนี้ประทับตราคุณลักษณะเฉพาะ
แก่ชวี ติ พระศาสนจักร แก่วธิ คี ดิ และปฏิบตั กิ จิ กรรมทัง้ หมดทางศาสนา
ในสมัยปัจจุบันด้วย
ดังนั้น เพื่อส่งเสริมการอภิบาลสัตบุรุษในด้านพิธีกรรมให้มี
ชีวิตชีวายิ่งขึ้นในพระศาสนจักร สภาสังคายนาจึงบัญญัตไิ ว้ดงั ต่อไป
นี้

185

คณะกรรมาธิการพิธีกรรมระดับชาติ
44. ควรอย่างยิ่งที่ผู้มีอ�ำนาจปกครองพระศาสนจักรท้องถิ่นตาม
ที่กล่าวในข้อ 22 # 2 จะแต่งตั้งคณะกรรมาธิการพิธีกรรมขึ้นโดยมี
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวิชาพิธกี รรม ดนตรี ศิลปะศักดิส์ ทิ ธิ์ และการอภิบาล
สัตบุรุษคอยช่วยเหลือ ให้คณะกรรมาธิการนี้รับความช่วยเหลือเท่า
ที่จะท�ำได้จากสถาบันพิธีกรรมด้านอภิบาล ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก
ผูเ้ ชีย่ วชาญในเรือ่ งนี้ รวมทัง้ ฆราวาสด้วยถ้าเห็นสมควร บทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมาธิการนี้ โดยมีผมู้ อี ำ� นาจปกครองพระศาสนจักรท้องถิน่
ที่กล่าวแล้วข้างต้นคอยแนะน�ำ คือ ควบคุมแนะน�ำการอภิบาลในด้าน
พิธีกรรมในเขตปกครอง รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาและการทดลองที่
จ�ำเป็น ทุกครัง้ ทีม่ กี ารปรับปรุงซึง่ จะต้องเสนอให้สนั ตะส�ำนักพิจารณา
คณะกรรมการพิธีกรรมระดับสังฆมณฑล
45. ด้วยเหตุผลเดียวกัน ทุกสังฆมณฑลจะต้องมีคณะกรรมการ
พิธีกรรม โดยมีพระสังฆราชคอยควบคุมแนะน�ำ เพื่อส่งเสริมการ
อภิบาลด้านพิธีกรรม
บางครัง้ อาจเป็นการสมควรทีห่ ลายสังฆมณฑล จะตัง้ คณะ
กรรมการคณะเดียวเพือ่ ส่งเสริมการอภิบาลด้านพิธกี รรมโดยท�ำงาน
ร่วมกัน
คณะกรรมการอื่นๆ
46. นอกจากคณะกรรมการพิ ธี ก รรมแล้ ว เท่ า ที่ ทำ�ได้ ทุ ก
สังฆมณฑลควรมีคณะกรรมการดนตรีศกั ดิส์ ทิ ธิ์ และศิลปะศักดิส์ ทิ ธิ์
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จ�ำเป็นทีค่ ณะกรรมการทัง้ สามจะต้องท�ำงานร่วมกันอย่างใกล้
ชิด ยิง่ กว่านัน้ บ่อยครัง้ อาจรวมคณะกรรมการทัง้ สามเป็นคณะเดียว
เท่านั้น

บทที่ 2
พระธรรมล�้ำลึกเรื่องศีลมหาสนิท
พิธีบูชาขอบพระคุณและธรรมล�้ำลึกปัสกา
47. ในการเลี้ยงอาหารค�่ำมื้อสุดท้าย คืนที่ทรงถูกทรยศ พระผู้ไถ่
ของเราทรงตั้ ง ศี ล มหาสนิ ท เป็ น สั ก การบู ช าถวายพระกายและ
พระโลหิตของพระองค์ เพือ่ ให้การถวายบูชาบนไม้กางเขนเป็นปัจจุบนั
ทุกยุคทุกสมัยจนกว่าจะเสด็จกลับมา และเพื่อมอบอนุสรณ์การ
สิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพไว้แก่พระศาสนจักรผู้เป็น
เจ้าสาวที่รักยิ่งของพระองค์ เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์แสดงความรัก เป็น
เครือ่ งหมายแห่งเอกภาพ เป็นสายสัมพันธ์แห่งความรักเมตตา36 เป็น
งานเลี้ยงปัสกา ซึ่งคริสตชนรับพระคริสตเจ้าเป็นอาหาร ท�ำให้จิตใจ
เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน และได้รับประกันว่าเราจะได้รับสิรริ ุ่งโรจน์
ในอนาคต37
การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของสัตบุรุษในพิธีมิสซา
48. ดังนัน้ พระศาสนจักรจึงเอาใจใส่อย่างจริงจังให้สตั บุรษุ มีสว่ น
ร่วมธรรมล�้ำลึกแห่งความเชื่อนี้ มิใช่เหมือนคนแปลกหน้า หรือผู้ชม
อย่างเงียบๆ แต่ปรารถนาให้สตั บุรษุ เข้าใจจารีตพิธแี ละบทภาวนาเป็น
36 เทียบ นักบุญออกัสติน, Tractatus in Ioannem, VI, n. 13.
37 Roman Breviary, ฉลองพระวรกายพระคริสตเจ้า, ทำ�วัตรเย็นที่ 2, บทสร้อยของบทมักนีฟีกัต
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อย่างดี จะได้รว่ มกิจกรรมศักดิส์ ทิ ธิอ์ ย่างรูส้ ำ� นึก อย่างเลือ่ มใสศรัทธา
และแข็งขัน ได้รับการอบรมจากพระวาจาของพระเจ้า และเลีย้ งชีวติ
ด้วยพระกายขององค์พระผู้เป็นเจ้า ขอบพระคุณพระเจ้า โดยถวาย
เครื่องบูชาไร้มลทิน มิใช่ด้วยมือของพระสงฆ์เท่านั้น แต่พร้อมกับ
พระสงฆ์ด้วย เขาจะได้เรียนรู้ที่จะถวายตนแด่พระเจ้า และอาศัย
พระคริสตเจ้าผู้เป็นคนกลาง38 เขาจะได้ก้าวหน้ายิ่งวันยิ่งมากขึ้นใน
ความเป็นหนึง่ เดียวกับพระเจ้าและระหว่างกัน เพือ่ ในทีส่ ดุ พระเจ้าจะ
ได้ทรงเป็นทุกสิ่งในทุกคน
49. ดังนัน้ เพือ่ ให้การถวายบูชามิสซาเกิดผลในด้านอภิบาลอย่าง
เต็มเปีย่ มแม้ในรูปแบบของพิธี สภาสังคายนาศักดิส์ ทิ ธิจ์ งึ ตัง้ กฎต่อไป
นี้ โดยค�ำนึงถึงมิสซาซึ่งถวายโดยมีสัตบุรุษมาร่วม เฉพาะอย่างยิ่งใน
วันอาทิตย์ และวันฉลองบังคับ
การตรวจช�ำระบทประจ�ำมิสซา
50. ให้ตรวจช�ำระบทประจ�ำมิสซา เพื่อให้เห็นชัดยิ่งขึ้นว่า แต่ละ
ภาคในมิสซามีลกั ษณะเฉพาะและเกีย่ วข้องกันอย่างไร เพือ่ ให้สตั บุรษุ
มีส่วนร่วมอย่างเลื่อมใสศรัทธาและแข็งขันได้ง่ายขึ้น
โดยเหตุนี้ จารีตพิธตี า่ งๆ จะต้องเรียบง่ายขึน้ แต่ยงั รักษาสาระ
ส�ำคัญไว้อย่างเคร่งครัด จารีตพิธใี ดทีซ่ ำ�้ ซ้อนหรือเพิม่ เติมโดยไม่สจู้ ะ
มีประโยชน์นักในช่วงเวลาที่ผ่านมา ก็ให้ตัดทิ้งเสีย ส่วนจารีตพิธีใดที่
สูญหายไปในช่วงเวลาทีผ่ า่ นมา ก็ให้รอื้ ฟืน้ ขึน้ มาใหม่ตามธรรมประเพณี
ของบรรดาปิตาจารย์ เท่าทีเ่ ห็นว่าสมควรหรือจ�ำเป็น
38 เทียบ นักบุญซีรีล แห่งอเล็กซานเดรีย, คำ�อธิบายพระวรสารตามคำ�บอกเล่าของนักบุญยอห์น,
เล่มที่ 11, บทที่ 11-12 : Migne, Patrologia Graeca, 74, 557-565.

188

ใช้พระคัมภีร์ให้มากขึ้น
51. เพือ่ ให้สตั บุรษุ ได้รบั การหล่อเลีย้ งจากพระวาจาของพระเจ้ามาก
ยิง่ ขึน้ จ�ำเป็นต้องเปิดขุมทรัพย์ของพระคัมภีรใ์ ห้กว้างยิง่ ขึน้ เพือ่ ประชากร
จะได้รบั ฟังเนื้อหาส่วนใหญ่ของพระคัมภีร์ภายในจ�ำนวนปีที่ก�ำหนด
การเทศน์อธิบายพระคัมภีร์
52. สภาสังคายนาส่งเสริมอย่างยิง่ ให้เทศน์อธิบายพระคัมภีร์เป็น
ส่วนหนึง่ ของพิธีกรรม การเทศน์นี้จะต้องใช้ตวั บทพระคัมภีรอ์ ธิบาย
ธรรมล�ำ้ ลึกแห่งความเชือ่ และกฎชีวติ คริสตชนตลอดปีพธิ กี รรม ดังนัน้
อย่าได้ละเว้นการเทศน์อธิบายพระคัมภีรเ์ ช่นนีใ้ นมิสซาวันอาทิตย์และ
วันฉลองบังคับทีถ่ วายร่วมกับสัตบุรษุ นอกจากมีเหตุขดั ข้องทีส่ ำ� คัญ
กว่า
บทภาวนาของมวลชน
53 . ให้รอ้ื ฟืน้ “บทภาวนาส่วนรวม” หรือทีเ่ รียกว่า “บทภาวนาของ
มวลชน” หลังพระวรสารและการเทศน์ข้นึ มาใหม่ เฉพาะอย่างยิ่งใน
วันอาทิตย์หรือในวันฉลองบังคับ เพื่อประชาสัตบุรุษจะได้มสี ่วนร่วม
อธิษฐานภาวนาส�ำหรับพระศาสนจักร ผูม้ อี ำ� นาจปกครองบ้านเมือง
ผูม้ คี วามต้องการต่างๆ ตลอดจนมนุษย์ทุกคนและความรอดพ้นของ
โลกทั้งโลก39
ภาษาท้องถิ่นและละตินในมิสซา
54. อาจอนุญาตให้ใช้ภาษาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมในบางส่วน
ของมิสซาทีถ่ วายโดยมีสตั บุรษุ มาร่วม เฉพาะอย่างยิง่ ในบทอ่านและ
บทภาวนาของมวลชน และตามสภาพท้องถิ่น ยังใช้ได้ในส่วนที่เป็น
39 เทียบ 1 ทธ 2:1-2
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ของสัตบุรุษตามข้อ 36 ของธรรมนูญนี้ อย่างไรก็ดี ควรพยายามให้
สัตบุรษุ สวดหรือขับร้องบทประจ�ำมิสซาในภาษาละตินตอนทีเ่ ป็นของ
สัตบุรุษพร้อมกันได้ด้วย
ถ้าทีใ่ ดเห็นสมควรใช้ภาษาท้องถิน่ ในมิสซาอย่างกว้างขวางกว่า
นี้ ก็ให้ถือตามกฎที่บัญญัติไว้ในข้อ 40 ของธรรมนูญนี้
การรับศีลมหาสนิทในรูปปรากฏทั้งสอง
55. สภาสังคายนาส่งเสริมอย่างยิ่งให้สัตบุรุษมีส่วนร่วมในมิสซา
อย่างสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ โดยรับพระวรกายขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทีไ่ ด้เสก
ในมิสซาเดียวกันเมือ่ พระสงฆ์รบั ศีลแล้ว แม้วา่ ข้อก�ำหนดทางค�ำสอน
ของสภาสังคายนาที่เมืองเตร็นท์ยงั มีผลบังคับ40 ในกรณีทสี่ นั ตะส�ำนัก
ก�ำหนดไว้และตามค�ำตัดสินของพระสังฆราช อาจอนุญาตให้บรรพชิต
นักบวชตลอดจนฆราวาส รับศีลมหาสนิทในรูปปรากฏทัง้ สองได้ เช่น
ผู้บวชใหม่ในมิสซาที่เขารับศีลบวช ผู้ปฏิญาณถวายตนในมิสซาทีเ่ ขา
ปฏิญาณตน และผูร้ บั ศีลล้างบาปในมิสซาที่ต่อจากพิธีล้างบาป
เอกภาพของมิสซา
56. สองภาคที่ประกอบเป็นมิสซา คือ ภาควจนพิธกี รรมและภาค
พิธีขอบพระคุณ มีความสัมพันธ์กนั อย่างแน่นแฟ้นจนท�ำให้ทงั้ สองภาค
รวมเป็นการถวายคารวกิจเดียวกัน ดังนัน้ สภาสังคายนาศักดิส์ ทิ ธิจ์ งึ
เตือนผูอ้ ภิบาลสัตบุรษุ อย่างแข็งขันให้เอาใจใส่สอนสัตบุรษุ ว่า ต้องร่วม
พิธมี สิ ซาแต่ตน้ จนจบ เฉพาะอย่างยิง่ ในวันอาทิตย์และวันฉลองบังคับ
40 Session XXI, July 16, 1562. Doctrine on Communion under Both Species, chap. 1-3:
Concilium Tridentinum. Diariorum, Actorum, Epistolarum, Tractatuum nova collectio ed.
Soc. Goerresiana, tome VIII (Freiburg in Br., 1919), 698-699.
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การถวายสหบูชา
57. (วรรค 1) การถวายสหบูชามิสซาซึง่ เป็นการแสดงเอกภาพของ
สังฆภาพอย่างเหมาะสมนัน้ ยังคงปฏิบตั อิ ยูใ่ นพระศาสนจักรทัง้ ตะวัน
ออกและตะวันตกจนถึงทุกวันนี้ ดังนั้น สภาสังคายนา จึงเห็นสมควร
ที่จะขยายสิทธิให้กว้างขึ้นที่จะถวายสหบูชามิสซาในกรณีต่อไปนี้
1)
ก.ในวั น พฤหั ส บดีศั ก ดิ์สิท ธิ์ ทั้ง ในมิส ซาเสกน�้ำ มั น
คริสมาและในมิสซาเวลาเย็น
		
ข. ในมิสซาเมือ่ มีการประชุมสภาสังคายนา การประชุม
สภาพระสังฆราชและสมัชชาของสังฆมณฑล
		
ค. ในมิสซาแต่งตัง้ เจ้าอธิการอาราม
2) นอกจากนั้น ยังถวายสหบูชาได้ตามค�ำอนุญาตของสมณะ
ประมุขท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่พิจารณาตัดสินความเหมาะสม
		
ก. ในมิสซาประจ�ำอารามและในมิสซาเอกของวัดต่างๆ
เพือ่ ประโยชน์ของสัตบุรษุ ไม่ตอ้ งการให้พระสงฆ์ทกุ คนทีอ่ ยูท่ นี่ นั่ แยกกัน
ถวายมิสซา
		
ข. ในมิสซาที่มีการประชุมทุกรูปแบบของพระสงฆ์
ไม่ว่าพระสงฆ์สังกัดสังฆมณฑล หรือที่เป็นนักบวช
(วรรค 2) (1) เป็ น หน้ า ที่ ข องพระสั ง ฆราชที่ จ ะออก
ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการถวายสหบูชามิสซาในสังฆมณฑลของตน
			
(2) อย่างไรก็ตาม พระสงฆ์ทกุ องค์ยงั คงมีสทิ ธิ
ที่จะถวายมิสซาเป็นการส่วนตัวเสมอ แต่ไม่ใช่ในเวลาเดียวกัน ในวัด
เดียวกัน และในวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์
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58. ให้แต่งจารีตพิธีใหม่ส�ำหรับการถวายสหบูชามิสซา และให้
แทรกไว้ในหนังสือจารีตพิธขี องพระสังฆราชและในหนังสือมิสซาจารีต
โรมัน

บทที่ 3 : ศีลศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ และสิ่งคล้ายศีล
ธรรมชาติของศีลศักดิ์สิทธิ์
59. ศีลศักดิส์ ทิ ธิม์ ไี ว้เพือ่ บันดาลความศักดิส์ ทิ ธิแ์ ก่มนุษย์ เพือ่ เสริม
สร้างพระกายของพระคริสตเจ้า และเพือ่ ถวายคารวกิจแด่พระเจ้า
ในฐานะทีเ่ ป็นเครือ่ งหมาย ยังมีจดุ ประสงค์เพือ่ ให้การสัง่ สอนอบรมด้วย
ผู้รับศีลต้องมีความเชื่ออยู่ก่อนแล้ว แต่ถ้อยค�ำและจารีตพิธีของ
ศีลศักดิ์สิทธิ์ก็ยังหล่อเลี้ยง เสริมพลังและแสดงความเชื่อให้ปรากฏ
ด้วย เพราะเหตุนี้ ศีลศักดิ์สิทธิ์จึงได้ชื่อว่า “ศีลแห่งความเชื่อ”
ศีลศักดิ์สิทธิ์ประทานพระหรรษทานก็จริง แต่การประกอบพิธี
ศีลศักดิ์สิทธิ์ยังจัดเตรียมสัตบุรุษอย่างดีให้รับพระหรรษทานอย่างมี
ประสิทธิผล เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างเหมาะสม และปฏิบัติ
ความรัก
ดังนัน้ จึงส�ำคัญอย่างยิง่ ยวดทีส่ ตั บุรษุ จะต้องเข้าใจเครือ่ งหมาย
ของศีลศักดิส์ ทิ ธิโ์ ดยง่าย และเอาใจใส่ไปรับศีลศักดิส์ ทิ ธิบ์ อ่ ยๆ เพราะ
ศีลศักดิส์ ทิ ธิต์ ั้งขึ้นไว้ก็เพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตคริสตชน
60. พระศาสนจักร มารดาศักดิ์สิทธิ์ยังตั้งสิ่งคล้ายศีลไว้ด้วย สิ่ง
คล้ายศีล คือ เครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์ซ่งึ คล้ายกับศีลศักดิ์สิทธิ์ แสดง
และประสาทผล โดยเฉพาะผลฝ่ายจิต โดยอาศัยการวอนขอของ
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พระศาสนจักร สิง่ คล้ายศีลนีเ้ ตรียมมนุษย์ให้พร้อมที่จะรับผลส�ำคัญ
ของศี ล ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ และท� ำ ให้ สถานการณ์ต่างๆ ของชีวิตได้รับ
ความศักดิ์สทิ ธิ์ด้วย
61. ดังนัน้ พิธกี รรมของศีลศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละสิง่ คล้ายศีลจึงบังเกิดผล
ให้เหตุการณ์เกือบทุกอย่างในชีวิตของสัตบุรุษที่เตรียมตัวอย่างดีได้
รั บ ความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ อ าศั ย พระหรรษทานซึ่ ง หลั่ ง ไหลออกมาจาก
พระธรรมล�ำ้ ลึกปัสกาเกี่ยวกับพระทรมาน การสิ้นพระชนม์ และการ
กลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า พระธรรมล�ำ้ ลึกนีเ้ ป็นบ่อเกิด
และประสิทธิผลของศีลศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละสิง่ คล้ายศีลทุกประการ จึงแทบ
ไม่มีการใช้วัสดุใดๆ อย่างถูกต้อง ที่ไม่อาจน�ำความศักดิ์สิทธิ์ให้แก่
มนุษย์และถวายสรรเสริญแด่พระเจ้าได้
การปรับปรุงพิธีประกอบศีลศักดิ์สิทธิ์และสิ่งคล้ายศีล
62. ในช่วงเวลาทีผ่ า่ นมา รายละเอียดบางประการของพิธไี ด้แทรก
เข้าไปในการประกอบศีลศักดิ์สิทธิ์และสิง่ คล้ายศีล ท�ำให้คนในสมัยนี้
เข้าใจลักษณะและจุดหมายของศีลศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละสิง่ คล้ายศีลได้นอ้ ยลง
จึงจ�ำเป็นต้องปรับปรุงบางสิง่ บางอย่างให้เหมาะสมกับสภาพในสมัย
ของเรา สภาสังคายนาจึงก�ำหนดให้ปรับปรุงแก้ไขพิธตี า่ งๆ ดังต่อไปนี้
ภาษาที่ใช้
63. หลายครั้งในการประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์และสิ่งคล้ายศีล
การใช้ภาษาท้องถิ่นอาจมีประโยชน์มากส�ำหรับสัตบุรุษ จึงควรใช้
ภาษาท้องถิ่นให้มากขึ้น ตามกฎเกณฑ์ต่อไปนี้
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(ก) ในการประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์และสิ่งคล้ายศีล อนุญาต
ให้ใช้ภาษาท้องถิ่นได้ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 36
(ข) ให้ผมู้ อี ำ� นาจปกครองท้องถิน่ ตามทีก่ ล่าวไว้ในข้อ 22 วรรค
2 ของธรรมนูญฉบับนี้ จัดเตรียมหนังสือจารีตพิธเี ฉพาะของแต่ละแห่ง
ตามหนังสือจารีตพิธโี รมันทีอ่ อกใหม่โดยเร็วทีส่ ดุ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของแต่ละท้องถิ่นรวมทั้งในเรื่องภาษาด้วย หนังสือเฉพาะ
ท้องถิ่นเหล่านี้จะใช้ได้เมื่อสันตะส�ำนักได้ตรวจรับรองแล้ว ในการ
แต่งหนังสือพิธีต่างๆ หรือประมวลพิธีพิเศษเหล่านี้ อย่าละเว้นที่จะ
พิมพ์คำ� อธิบายส�ำหรับพิธตี า่ งๆ ไว้ขา้ งหน้าเช่นเดียวกับในหนังสือจารีต
พิธีโรมัน ไม่ว่าจะเป็นค�ำอธิบายจะเกี่ยวกับการอภิบาลสัตบุรุษหรือ
เกี่ยวกับกฎพิธี หรือเป็นค�ำอธิบายที่มีความส�ำคัญพิเศษด้านสังคม
กระบวนการรับคริสตชนใหม่
64. ให้รอื้ ฟืน้ กระบวนการรับผูใ้ หญ่เข้าเป็นคริสตชน ซึง่ แบ่งเป็นหลาย
ขั้นตอน และจะต้องปฎิบัติตามค�ำวินิจฉัยของสมณะประมุขท้องถิ่น
โดยวิธนี ี้ ควรก�ำหนดช่วงเวลาเรียนค�ำสอนและอบรมอย่างเหมาะสม
ให้มกี ารประกอบพิธศี กั ดิส์ ทิ ธิเ์ ป็นขัน้ ตอน เพือ่ จะเป็นเวลาทีค่ อ่ ยๆ น�ำ
ความศักดิ์สทิ ธิ์มาให้
การปรับปรุงพิธีประกอบศีลล้างบาป
65. ในดินแดนมิสซัง นอกจากพิธเี ฉพาะทีเ่ คยใช้ตามธรรมประเพณี
คริสตชนแล้ว ยังอนุญาตให้นำ� องค์ประกอบบางประการทีเ่ ป็นประเพณี
เข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ของท้องถิน่ มาใช้ ถ้าปรับให้สอดคล้องกับจารีต
พิธขี องคริสตชนได้ ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในข้อ 37-40 ของธรรมนูญฉบับนี้
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66. ให้ปรับปรุงแก้ไขจารีตพิธีประกอบศีลล้างบาปผู้ใหญ่ทั้งสอง
แบบคือแบบธรรมดาและแบบสง่า โดยค�ำนึงถึงการรื้อฟื้นกระบวน
รับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน ให้เพิม่ มิสซาเฉพาะ “ส�ำหรับการประกอบ
พิธีศีลล้างบาป” ไว้ในหนังสือมิสซาโรมันด้วย
67. ให้ปรับปรุงแก้ไขจารีตพิธีส�ำหรับศีลล้างบาปเด็กเล็กๆ ให้
สอดคล้องกับสภาพจริงของเด็กอ่อน นอกจากนัน้ บทบาทและหน้าที่
ของบิดามารดาและพ่อแม่อปุ ถัมภ์ จะต้องปรากฏชัดในจารีตพิธดี ้วย
68. จารีตพิธศี ลี ล้างบาปควรมีหลายแบบ ซึง่ สมณะประมุขท้องถิน่
จะพิจารณาให้ใช้ได้ในกรณีที่มีผู้รับ ศีลล้า งบาปเป็ น จ� ำ นวนมาก
นอกจากนั้น ให้จัดท�ำจารีตพิธีแบบสั้นไว้ส�ำหรับใช้ในดินแดนมิสซัง
โดยผู้สอนค�ำสอนและสัตบุรุษทั่วไป ในกรณีล้างบาปผู้ใกล้จะตาย
และไม่มีพระสงฆ์หรือสังฆานุกร
69. แทนที่จะเรียกพิธีตามที่เคยใช้ว่า “พิธีเพิ่มเติมทดแทนจารีต
พิธที ลี่ ะเว้นไว้ ไม่ได้ประกอบส�ำหรับเด็กทีไ่ ด้รบั ศีลล้างบาปแล้ว” ให้
จัดท�ำจารีตพิธใี หม่ ซึง่ บอกชัดเจนและเหมาะสมกว่าว่า เมือ่ เด็กได้รบั
ศีลล้างบาปโดยใช้จารีตพิธีแบบสั้น เขาก็ได้เข้าอยู่ในพระศาสนจักร
แล้ว
เช่นเดียวกัน ให้จดั ท�ำจารีตพิธใี หม่สำ� หรับผูท้ ไี่ ด้รบั ศีลล้างบาป
อย่างถูกต้อง แล้วเข้ามาเป็นคาทอลิก เพื่อพิธนี จี้ ะแสดงว่าเขาเข้ามา
มีความสนิทสัมพันธ์กับพระศาสนจักรอย่างสมบูรณ์
70. นอกเทศกาลปัสกา อาจเสกน�้ำส�ำหรับล้างบาปได้ในเวลา
ประกอบพิธีศลี ล้างบาป โดยใช้สูตรแบบสัน้ ที่ได้รับการรับรองแล้ว
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การปรับปรุงแก้ไขพิธีศีลก�ำลัง
71. ให้ปรับปรุงแก้ไขจารีตพิธศี ลี ก�ำลังด้วย เพือ่ แสดงให้เห็นชัดยิง่
ขึ้นว่า ศีลศักดิ์สิทธิ์นี้มีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับกระบวนการรับผูใ้ หญ่
เป็นคริสตชน ดังนัน้ ก่อนรับศีลก�ำลังจึงควรอย่างยิง่ ให้รอื้ ฟืน้ ค�ำปฏิญาณ
ที่เคยให้ไว้เมื่อรับศีลล้างบาป
ถ้าเห็นสมควร อาจประกอบพิธีศีลก�ำลังได้ในระหว่างมิสซา
แต่ถ้าจะประกอบศีลก�ำลังนอกมิสซา ให้เตรียมสูตรที่จะต้องใช้เป็น
บทน�ำส�ำหรับศีลนี้ไว้ด้วย
การปรับปรุงแก้ไขพิธีศีลอภัยบาป
72. ให้ปรับปรุงแก้ไขจารีตพิธแี ละสูตรของศีลอภัยบาป เพือ่ แสดง
ลักษณะและผลของศีลนีอ้ ย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
ศีลเจิมคนไข้
73. “ศีลทาสุดท้าย” หรือทีถ่ กู กว่านัน้ ควรเรียกว่า “ศีลเจิมคนไข้”
ไม่เป็นเพียงศีลส�ำหรับผู้ที่ใกล้จะตายเท่านัน้ ดังนั้น เวลาเหมาะที่จะ
รับศีลนีจ้ งึ เริม่ ตัง้ แต่สตั บุรษุ อยูใ่ นอันตรายจะตายเพราะความเจ็บป่วย
หรือเพราะวัยชรา
74. นอกจากพิธีของศีลเจิมคนไข้และศีลเสบียงที่แยกจากกัน ให้
จัดท�ำจารีตพิธีใหม่อีกแบบหนึ่งที่มีความต่อเนื่องกัน ให้คนไข้รับ
ศีลอภัยบาปก่อน แล้วจึงรับศีลเจิมและศีลเสบียง
75. ให้ปรับจ�ำนวนการเจิมน�้ำมันศีลศักดิ์สิทธิ์กับสถานการณ์ ให้
ปรับปรุงแก้ไขบทภาวนาส�ำหรับพิธีเจิมคนไข้ให้เหมาะกับสภาพของ
ผู้ป่วยที่รับศีลนี้
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การปรับปรุงแก้ไขพิธีศีลบวช
76. ให้ปรับปรุงแก้ไขพิธีศีลบวชขั้นต่างๆ ทั้งจารีตพิธีและตัวบท
ที่ใช้ ค�ำตักเตือนของพระสังฆราช เมื่อเริ่มประกอบศีลบวชพระสงฆ์
หรือพระสังฆราช จะกล่าวเป็นภาษาท้องถิ่นก็ได้
ในการบวชพระสังฆราช อนุญาตให้พระสังฆราชทุกองค์ทร่ี ว่ ม
พิธบี วชปกมือได้
การปรับปรุงแก้ไขพิธีศีลสมรส
77. ให้ปรับปรุงแก้ไขพิธศี ลี สมรสซึง่ มีอยู่ในหนังสือจารีตพิธโี รมัน
และท�ำให้สมบูรณ์ เพือ่ แสดงให้เห็นพระหรรษทานของศีลศักดิส์ ทิ ธิน์ ี้
ชัดเจนยิ่งขึ้น และเน้นถึงหน้าที่ของคู่บ่าวสาว
“ถ้าในการประกอบพิธีศีลสมรส ท้องถิ่นใดเคยใช้ประเพณี
และจารีตพิธีอื่นที่น่ายกย่อง สภาสังคายนานีก้ ป็ รารถนาอย่างยิง่ ให้
รักษาประเพณีและจารีตพิธีเหล่านั้นไว้”41
นอกจากนี้ สมณะผู้มีอำ�นาจปกครองท้องถิ่นตามที่กล่าวใน
ข้อ 22 วรรค 2 ของสังฆธรรมนูญนี้ มีอำ�นาจตามข้อ 63 ที่จะจัดทำ�
จารีตพิธีเฉพาะของตน ให้เข้ากับประเพณีท้องถิน่ และประชาชน โดย
รักษากฎให้พระสงฆ์ประธานในพิธี ต้องถามและรับความสมัครใจของ
คู่สมรส
78. โดยปกติให้ประกอบพิธศี ลี สมรสในระหว่างมิสซา หลังจากอ่าน
พระวรสารและเทศน์แล้ว ก่อนจะสวด “บทภาวนาของมวลชน” ให้แก้ไข
41 สังคายนาแห่งเตร็นท์, Session XXIV, November 11, 1563, On Reform, chap. I. Cf. Roman
Ritual, title VIII, chap. II, n. 6.
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บทภาวนาอวยพรเจ้าสาว เพือ่ เน้นให้เห็นว่าคูบ่ า่ วสาวมีหน้าทีเ่ สมอกัน
ที่จะต้องซื่อสัตย์ต่อกัน บทภาวนานี้ใช้ภาษาท้องถิ่นได้
ถ้าประกอบพิธีศีลสมรสนอกมิสซา ให้อ่านบทจดหมายและ
พระวรสารของมิสซาสำ�หรับคู่บ่าวสาวเมื่อเริ่มพิธี และต้องอวยพรคู่
บ่าวสาวทุกครั้ง
การปรับปรุงแก้ไขสิ่งคล้ายศีล
79. ให้ปรับปรุงแก้ไขสิง่ คล้ายศีล โดยค�ำนึงถึงหลักการพืน้ ฐานให้
สัตบุรุษมีส่วนร่วมโดยรู้ตัว แข็งขันและเข้าใจง่าย และต้องค�ำนึงถึง
ความต้องการในสมัยของเราด้วย ในการปรับปรุงแก้ไขหนังสือจารีต
พิธีต่างๆ ตามข้อ 63 จะเพิ่มสิ่งคล้ายศีลใหม่ขึ้นอีกก็ได้ถ้าจ�ำเป็น
บทภาวนาอวยพรที่สงวนไว้สำ�หรับพระสังฆราชและสมณะ
ประมุขท้องถิ่น ควรมีจำ�นวนน้อย
ควรจัดให้มีสงิ่ คล้ายศีลบางประการทีฆ่ ราวาสซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมอาจประกอบได้ อย่างน้อยในบางกรณี และตามการวินจิ ฉัย
ของสมณะประมุขท้องถิ่น
การปฏิญาณตนเป็นนักบวช
80. ให้ปรับปรุงแก้ไขจารีตพิธถี วายตนของหญิงพรหมจารี ตามทีม่ ี
อยูแ่ ล้วในหนังสือจารีตพิธีโรมันของพระสังฆราช
นอกจากนั้ น ให้ จั ด เตรี ย มจารี ต พิ ธี ก ารปฏิ ญ าณตนและ
การรือ้ ฟืน้ การปฏิญาณตนของนักบวช จารีตพิธนี ตี้ อ้ งมีเนือ้ หาเป็นหนึง่
เดียว เรียบง่าย และสง่างาม ผูป้ ฏิญาณตนหรือรือ้ ฟืน้ การปฏิญาณใน
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มิสซาจะต้องใช้จารีตพิธีนี้ นอกจากจะได้รับสิทธิพิเศษเป็นอย่างอื่น
การปฏิญาณตนเป็นนักบวช ควรประกอบในมิสซา
การปรับปรุงจารีตพิธีปลงศพ
81. จารีตพิธีปลงศพ จะต้องแสดงให้เห็นลักษณะธรรมล�้ำลึก
ปัสกาของความตายแบบคริสตชนอย่างเด่นชัดยิ่งขึ้น และจะต้อง
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและประเพณีของแต่ละท้องถิน่ ยิง่ ขึน้ แม้
ในการใช้สขี องอาภรณ์ในพิธกี รรมด้วย
82. ให้ปรับปรุงแก้ไขจารีตพิธีปลงศพเด็กเล็ก และให้มีมิสซา
เฉพาะสำ�หรับพิธีนี้ด้วย

บทที่ 4
พิธีกรรมทำ�วัตร (Officium Divinum)
83. พระเยซูคริสตเจ้า พระมหาสมณะแห่งพันธสัญญาใหม่นริ นั ดร
ทรงรับธรรมชาติมนุษย์ ทรงน�ำบทเพลงทีข่ บั ร้องตลอดนิรนั ดรในสวรรค์
เข้ามาในโลกถิน่ เนรเทศนี้ พระองค์ทรงรวมมนุษย์ทกุ คนเข้ามาสนิทกับ
พระองค์ บันดาลให้เขาร่วมขับร้องสรรเสริญพระเจ้าพร้อมกับพระองค์
ด้วย
พระองค์ยงั ทรงปฏิบตั หิ น้าทีส่ มณะนีต้ อ่ ไปในพระศาสนจักร ซึง่
สรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยไม่หยุดหย่อน และวอนขอพระองค์
เพื่อความรอดพ้นของมนุษย์ทั้งโลก ไม่เพียงโดยประกอบพิธีบูชา
ขอบพระคุณเท่านั้น แต่ยังใช้วิธีอื่นๆ อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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การประกอบพิธีกรรมท�ำวัตร
84. พิธกี รรมท�ำวัตรจัดตัง้ ขึน้ มาตามธรรมประเพณีคริสตชนตัง้ แต่
โบราณ เพื่อถวายการสรรเสริญแด่พระเจ้า ท�ำให้เวลาทั้งกลางวัน
กลางคืนศักดิส์ ทิ ธิ์ ทุกครัง้ ทีพ่ ระสงฆ์หรือผูอ้ นื่ ซึง่ พระศาสนจักรแต่งตัง้
ให้ปฏิบตั หิ น้าทีน่ ี้ หรือแม้กระทัง่ สัตบุรษุ ทีอ่ ธิษฐานภาวนาร่วมกับพระ
สงฆ์ตามรูปแบบทีพ่ ระศาสนจักรรับรอง เขาก็เป็นเสียงของเจ้าสาวซึง่
สนทนากับเจ้าบ่าว ยิง่ กว่านัน้ ยังเป็นค�ำอธิษฐานภาวนาทีพ่ ระคริสตเจ้า
พร้อมกับพระวรกายถวายแด่พระบิดาเจ้า
85. ดังนั้น ทุกคนที่ปฏิบัติเช่นนี้ ก็ทำ�หน้าที่ของพระศาสนจักร
และยังมีส่วนร่วมในศักดิ์ศรีสูงส่งของพระศาสนจักรในฐานะเจ้าสาว
ของพระคริสตเจ้า เพราะขณะที่สรรเสริญพระเจ้า เขาก็ยืนอยู่เฉพาะ
พระบัลลังก์ของพระเจ้าในนามของพระศาสนจักรมารดา
คุณค่าด้านการอภิบาลของพิธีกรรมทำ�วัตร
86. พระสงฆ์ผปู้ ฏิบตั หิ น้าทีอ่ ภิบาลสัตบุรษุ จะต้องถวายค�ำสรรเสริญ
เช่นนีด้ ว้ ยใจกระตือรือร้นยิง่ ขึน้ ถ้าเขาส�ำนึกอย่างลึกซึง้ จะต้องปฏิบตั ิ
ตามค�ำเตือนของนักบุญเปาโลทีว่ า่ “จงอธิษฐานภาวนาอย่างสม�ำ่ เสมอ”
(1 ธส 5:17) เพราะองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าเท่านัน้ ทรงบันดาลให้ศาสนบริการ
ของเขาพัฒนาและมีประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้ ตามพระวาจาว่า “ถ้าไม่มี
เรา ท่านก็ทำ� อะไรไม่ได้เลย” (ยน 15:5) ดังนัน้ เมือ่ บรรดาอัครสาวก
แต่งตัง้ สังฆานุกร จึงกล่าวว่า “ส่วนเราจะอุทศิ ตนอธิษฐานภาวนาและ
ประกาศพระวาจา” (กจ 6 :4)
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87. เพื่อให้พระสงฆ์หรือสมาชิกอื่นๆ ของพระศาสนจักรปฏิบัติ
หน้าทีป่ ระกอบพิธกี รรมท�ำวัตรได้ดแี ละสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ ในสภาพแวดล้อม
ปั จ จุ บั น สภาสั ง คายนาศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ง านฟื ้ น ฟู พิ ธี ก รรมที่
สันตะส�ำนักได้เริม่ ด้วยดีมาก่อนหน้านัน้ แล้วต่อไป จึงเห็นว่าควรก�ำหนด
เกี่ยวกับพิธีกรรมท�ำวัตรตามจารีตโรมัน ดังต่อไปนี้
ทบทวนล�ำดับการท�ำวัตรให้ตรงกับช่วงเวลาของวัน
88. จุดหมายของพิธกี รรมท�ำวัตร คือ ท�ำให้ชว่ งเวลาของแต่ละวัน
ศักดิส์ ทิ ธิ์ ดังนัน้ จึงต้องทบทวนล�ำดับการท�ำวัตรตามทีเ่ คยปฏิบตั มิ า
ให้ตรงกับช่วงเวลาจริงทีต่ ้องท�ำเท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ โดยค�ำนึงถึงสภาพ
ชีวติ ในปัจจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ สภาพชีวติ ของผูป้ ฏิบตั งิ านประกาศ
ข่าวดี
กฎเกณฑ์ฟื้นฟูพธิ ีกรรมท�ำวัตร
89. ดังนั้น ในการฟื้นฟูพิธีกรรมท�ำวัตรให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
( ก ) ตามประเพณีน่าเคารพของพระศาสนจักรสากล การ
ท�ำวัตรเช้า (เลาเดส) และการท�ำวัตรเย็น (เวสเปรัส) เป็นชั่วโมงหลัก
ของพิธกี รรมท�ำวัตรประจ�ำวัน จึงต้องถือว่า ชัว่ โมงทัง้ สองนีเ้ ป็นเวลา
เอก และต้องประกอบในเวลาเช้าและเย็นจริงๆ
( ข ) ควรจัดให้พธิ กี รรมท�ำวัตรค�ำ่ (คอมเปลโตรีอมุ ) เหมาะกับ
การจบของแต่ละวัน
( ค ) ชัว่ โมงทีเ่ รียกว่า “มาตูตนี มุ ” ควรมีลกั ษณะเป็นการอธิษฐาน
ภาวนาเวลากลางคืนส�ำหรับผู้ที่ประกอบพิธีกรรมท�ำวัตรร่วมกันใน
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โบสถ์เหมือนแต่กอ่ น แต่กใ็ ห้ปรับปรุงในรูปแบบทีจ่ ะใช้ภาวนาได้ตลอด
วันไม่ว่าชั่วโมงใด และให้มจี �ำนวนเพลงสดุดนี ้อยลง และให้มบี ทอ่าน
ยาวขึ้น
( ง ) ให้ยกเลิกชั่วโมงที่เรียกว่า “ปรีมา”
( จ ) ถ้ามีพธิ กี รรมท�ำวัตรร่วมกันในโบสถ์ ยังคงต้องรักษาชัว่ โมงที่
เรียกว่า “แตร์ซีอา เซ็กสตา โนนา” ไว้ต่อไป ถ้าไม่สวดพร้อมกันใน
โบสถ์ อนุญาตให้เลือกชัว่ โมงใดชัว่ โมงหนึง่ ในจ�ำนวนสามนีแ้ ล้วแต่ว่า
จะประกอบพิธกี รรมนี้เวลาใด
พิธีกรรมทำ�วัตรเป็นบ่อเกิดความเลื่อมใสศรัทธา
90. พิธกี รรมท�ำวัตรในฐานะทีเ่ ป็นการอธิษฐานภาวนาทางการของ
พระศาสนจักร เป็นบ่อเกิดความเลื่อมใสศรัทธาและเป็นอาหารหล่อ
เลีย้ งการภาวนาส่วนตัว ดังนัน้ จึงขอเตือนบรรดาพระสงฆ์และทุกคน
ทีม่ สี ว่ นประกอบพิธกี รรมท�ำวัตรให้ปฏิบตั เิ ช่นนีโ้ ดยมีจติ ใจสอดคล้อง
กับเสียงที่เปล่งออกมา และเพื่อจะปฏิบัติเช่นนี้ได้ดขี ึ้น เขาควรศึกษา
พิธกี รรมและพระคัมภีร์โดยเฉพาะอย่างยิง่ เพลงสดุดใี ห้มคี วามรู้ดยี งิ่
ขึ้น
ในการฟื้นฟูพิธีกรรม พิธีกรรมท�ำวัตรตามจารีตโรมันซึ่งเป็น
ขุมทรัพย์ลำ�้ ค่ามายาวนานควรได้รบั การปรับปรุง เพือ่ ทุกคนทีร่ บั มอบ
หมายให้ประกอบพิธีนี้จะได้ใช้อย่างกว้างขวางและสะดวกยิ่งขึ้น
การจัดแบ่งเพลงสดุดี
91. เพือ่ ให้ลำ�ดับชัว่ โมงทำ�วัตรตามทีเ่ สนอไว้ในข้อ 89 ปฏิบตั ไิ ด้จริง
ควรจัดแบ่งเพลงสดุดที ง้ั 150 บท ไม่ใช่สำ�หรับระยะเวลาเพียงสัปดาห์
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เดียว แต่สำ�หรับระยะเวลาที่ยาวกว่านั้น
งานปรับปรุงแก้ไขเพลงสดุดซี งึ่ ได้เริม่ มาอย่างดีแล้วควรท�ำต่อ
ไปให้เสร็จเร็วทีส่ ดุ โดยค�ำนึงถึงการใช้ภาษาละตินอย่างทีค่ ริสตชนเคยใช้
ในพิธกี รรมและบทขับร้อง ตามธรรมประเพณีของพระศาสนจักรจารีต
ละติน
กฎเกณฑ์ในการเลือกบทอ่าน
92. เกี่ยวกับบทอ่าน ให้ปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้
ก. ให้จดั บทอ่านจากพระคัมภีรอ์ ย่างทีว่ า่ คริสตชนเข้าถึงขุมทรัพย์
ของพระวาจาได้อย่างกว้างขวางและสะดวกยิ่งขึ้น
ข. ให้เอาใจใส่มากขึน้ ในการเลือกบทอ่านจากข้อเขียนของบรรดา
ปิตาจารย์ นักปราชญ์และนักเขียนของพระศาสนจักร
ค. ควรตรวจสอบเรื่องราว “การรับทรมานของมรณสักขี”
หรื อ “ชี ว ประวั ติ ข องนั ก บุ ญ ” ให้ ถู ก ต้ อ งตรงกั บ ความจริ ง ทาง
ประวัติศาสตร์
การปรับปรุงแก้ไขบทเพลงสรรเสริญ
93. ควรปรับปรุงแก้ไขบทเพลงสรรเสริญ (Hymns) ให้ตรงกับ
ต้นฉบับดัง้ เดิมเท่าทีจ่ ะเห็นว่าเป็นประโยชน์ โดยตัดหรือเปลีย่ นแปลง
ข้อความทีม่ ลี กั ษณะเป็นนิยาย หรือไม่เหมาะกับความเลือ่ มใสศรัทธา
แบบคริสตชน ควรรับบทเพลงสรรเสริญอืน่ ทีพ่ บได้ในประมวลบทเพลง
สรรเสริญต่างๆ มาใช้ด้วยตามความเหมาะสม
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94. การประกอบพิธีกรรมท�ำวัตรชั่วโมงต่างๆ ควรปฏิบัติให้ตรง
กับเวลาที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับแต่ละชั่วโมงเท่าที่จะท�ำได้ เพื่อท�ำให้
วันเวลาศักดิ์สิทธิ์ และเพื่อให้พิธีกรรมท�ำวัตรเกิดผลฝ่ายจิตใจ
อย่างแท้จริง
ผู้มีหน้าที่ต้องประกอบพิธีกรรมทำ�วัตร
95. หมู่คณะซึ่งมีหน้าที่ต้องประกอบพิธีกรรมท�ำวัตรพร้อมกันใน
โบสถ์ นอกจากมิสซาประจ�ำหมู่คณะแล้ว ยังต้องท�ำวัตรพร้อมกัน
ทุกวันอีกด้วย คือ
ก. บุคคลเหล่านีต้ อ้ งประกอบพิธกี รรมท�ำวัตรทัง้ หมด คือ คณะ
นักบวชสงฆ์ประจ�ำโบสถ์ (Orders of Canons) นักพรตชายหญิงที่อยู่
ประจ�ำในอาราม รวมทั้งนักบวชอื่นๆ ที่มีสิทธิหรือข้อบังคับตาม
ธรรมนูญต้องประกอบพิธีกรรมท�ำวัตรพร้อมกันในโบสถ์
ข. บุคคลเหล่านี้ต้องประกอบพิธีกรรมท�ำวัตรบางส่วน ที่
ประมวลกฎหมายของพระศาสนจักรหรือกฎพิเศษบังคับ คือ คณะสงฆ์
ประจ�ำอาสนวิหารหรือประจ�ำวัดอืน่ ๆ (Cathedral or Collegiate Chapters)
ค. สมาชิกทุกคนของหมูค่ ณะทีก่ ล่าวมานีซ้ งึ่ ได้รบั ศีลบวช หรือ
ปฏิญาณตนอย่างสง่าแล้ว ยกเว้นผูท้ ำ� หน้าทีน่ อกเขตพรต (Lay brothers)
ต้องประกอบพิธกี รรมท�ำวัตรเป็นส่วนตัวตามชัว่ โมงทีก่ ฎพระศาสนจักร
ก�ำหนดไว้ ถ้าไม่ประกอบพิธพี ร้อมกันในโบสถ์
96. พระสังฆราช พระสงฆ์และสังฆานุกรทีไ่ ม่มหี น้าทีต่ อ้ งประกอบ
พิธกี รรมท�ำวัตรพร้อมกันในโบสถ์ ต้องประกอบพิธกี รรมท�ำวัตรทัง้ หมด
ทุกวัน เป็นส่วนตัวหรือร่วมกับผู้อ่นื ตามที่บัญญัติไว้ในข้อ 89
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97. ควรให้ ห นั ง สื อ พิ ธี ก รรมก� ำ หนดรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ
การประกอบพิธีกรรมอื่นแทนการประกอบพิธีกรรมท�ำวัตรไว้ตาม
ความเหมาะสม
ในกรณีพิเศษและมีเหตุผลสมควร สมณะประมุขท้องถิ่นอาจ
ยกเว้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ต้องประกอบพิธีกรรมท�ำวัตรบางส่วน
หรือทั้งหมด รวมทัง้ เปลี่ยนให้ประกอบกิจการอื่นแทนก็ได้
98. สมาชิกของสถาบันทีม่ งุ่ หาความดีพร้อม ถ้าประกอบพิธกี รรม
ทำ�วัตรเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งตามธรรมนูญ ก็นับได้ว่าเขาปฏิบัติการ
อธิษฐานภาวนาทางการของพระศาสนจักรด้วย
ในทำ�นองเดียวกัน ถ้าเขาประกอบพิธีกรรมทำ�วัตรแบบย่อ
(short office) ตามทีธ่ รรมนูญของคณะกำ�หนด เขาก็ปฏิบตั กิ ารอธิษฐาน
ภาวนาทางการของพระศาสนจักรด้วย แต่บททำ�วัตรนัน้ ต้องแต่งตาม
รูปแบบของพิธีกรรมทำ�วัตร และได้การรับรองอย่างถูกต้องแล้ว
การประกอบพิธีกรรมทำ�วัตรร่วมกัน
99. การประกอบพิธกี รรมท�ำวัตรเป็นเสียงของพระศาสนจักร คือ
เป็นเสียงของพระกายทิพย์ทงั้ หมดซึง่ ถวายสรรเสริญพระเจ้าอย่างเป็น
ทางการ จึงสมควรทีผ่ ไู้ ด้รบั ศีลบวชซึง่ ไม่จำ� เป็นต้องประกอบพิธกี รรม
ท�ำวัตรพร้อมกันในโบสถ์ และโดยเฉพาะพระสงฆ์ที่อยู่ด้วยกันหรือ
มาประชุมกัน จะประกอบพิธกี รรมท�ำวัตรอย่างน้อยส่วนหนึง่ ร่วมกัน
ทุกคนที่มีหน้าที่ประกอบพิธีกรรมท�ำวัตรพร้อมกันในโบสถ์
หรือที่อื่น ควรปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนี้อย่างดีที่สุด มีความ
เลื่อมใสศรัทธาภายใน และมีอากัปกิริยาภายนอกอย่างเหมาะสม
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ยิ่งกว่านั้น ควรประกอบพิธีกรรมทำ�วัตรโดยขับร้องตาม
ความเหมาะสม ทั้งในการประกอบพิธีพร้อมกันในโบสถ์หรือที่อื่น
สัตบุรุษควรมีส่วนร่วมประกอบพิธีกรรมทำ�วัตร
100. ผู้อภิบาลสัตบุรุษควรเอาใจใส่ให้ประกอบพิธีกรรมท�ำวัตร
ชั่วโมงส�ำคัญ โดยมีสัตบุรุษมาร่วมพิธีในโบสถ์ เฉพาะอย่างยิ่งการ
ท�ำวัตรเย็น (เวสเปรัส) ในวันอาทิตย์และวันสมโภช ควรแนะน�ำฆราวาส
ให้ประกอบพิธีกรรมท�ำวัตรพร้อมกับพระสงฆ์ หรือร่วมกันเป็นกลุ่ม
หรือเป็นการส่วนตัว
ภาษาของพิธีกรรมท�ำวัตร
101. (1) ตามธรรมประเพณียาวนานของจารีตละติน ควรรักษา
ภาษาละตินไว้ในการประกอบพิธีกรรมท�ำวัตรของผู้ได้รับศีลบวช
ถึงกระนั้น สมณะประมุขอาจอนุญาตให้ใช้ค�ำแปลเป็นภาษาท้องถิ่น
ที่ได้จัดท�ำขึ้นตามกฎข้อ 36 เป็นรายบุคคลส�ำหรับพระสงฆ์บางคน
ทีก่ ารใช้ภาษาละตินเป็นอุปสรรคใหญ่ในการประกอบพิธกี รรมท�ำวัตร
ได้อย่างเหมาะสม
( 2 ) ผู้มีอ�ำนาจปกครองอาจอนุญาตให้ใช้ภาษาท้องถิ่นใน
การประกอบพิธกี รรมท�ำวัตร ส�ำหรับนักบวชหญิงและสมาชิกสถาบัน
ทีม่ งุ่ หาความดีพร้อม ทัง้ ชายทีไ่ ม่ได้รบั ศีลบวชและหญิง แม้จะประกอบ
พิธีในโบสถ์ แต่ค�ำแปลนัน้ ต้องเป็นค�ำแปลที่ได้รับการรับรองแล้ว
( 3 ) ผูไ้ ด้รบั ศีลบวชทีม่ หี น้าทีต่ อ้ งประกอบพิธกี รรมท�ำวัตร ถ้า
ประกอบพิธเี ป็นภาษาถิน่ ร่วมกับสัตบุรษุ หรือกับบุคคลทีอ่ า้ งไว้ในข้อ
(2) ข้างบนนี้ ก็ถอื ว่าได้ปฎิบตั หิ น้าทีข่ องตนแล้ว แต่คำ� แปลนัน้ จะต้อง
เป็นค�ำแปลที่ได้รับการรับรอง
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บทที่ 5
ปีพิธีกรรม
ความหมายของปีพิธีกรรม
102. พระศาสนจักรมารดาศักดิ์สิทธิ์ถือว่าตนมีหน้าที่จะต้องเฉลิม
ฉลองระลึกถึงงานช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นของพระคริสตเจ้า ผู้เป็นทรง
เป็นเสมือนเจ้าบ่าวของตน ในวันที่ก�ำหนดไว้ระหว่างปี ดังนั้น ทุก
สัปดาห์ในวันทีเ่ รียกว่า “วันขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้า” พระศาสนจักรจึง
ร�ำลึกถึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า ซึง่ พระศาสนจักร
ยังเฉลิมฉลองพร้อมกับการทรงรับทรมานของพระองค์อีกปีละครั้ง
ในวันสมโภชปัสกา
พระศาสนจักรยังน�ำพระธรรมล�ำ้ ลึกของพระคริสตเจ้ามาตีแผ่
ตลอดเวลาทั้งปี ตั้งแต่การทรงรับธรรมชาติมนุษย์และการประสูติ
จนถึงการเสด็จสู่สวรรค์ วันเปนเตกอสเต และการที่เรารอคอยด้วย
ความหวังให้องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จกลับมา
พระศาสนจักรระลึกถึงพระธรรมล�ำ้ ลึกการไถ่กเู้ ช่นนี้ เพือ่ เปิด
ให้ผู้มีความเชื่อได้รับผลกิจการช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นและพระบารมี
ขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าซึง่ เป็นเสมือนขุมทรัพย์ลำ�้ ค่า และท�ำให้ขมุ ทรัพย์
เหล่านี้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เขาจะได้รับสัมผัสและรับพระหรรษทาน
ที่ช่วยให้รอดพ้นอย่างเต็มเปี่ยม
103. ในการเฉลิมฉลองพระธรรมล�ำ้ ลึกต่างๆ ของพระคริสตเจ้าตาม
ล�ำดับประจ�ำปีเช่นนี้ พระศาสนจักรยังแสดงความเคารพนับถือด้วย
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ความรักเป็นพิเศษต่อพระนางมารีย์ผู้ได้รับพระพร พระมารดาของ
พระเจ้า พระนางทรงร่วมงานไถ่กู้ด้วยความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้น
กับพระบุตร พระศาสนจักรชืน่ ชมและเทิดทูนพระนางมารีย์ เป็นผล
งานประเสริฐสุดของการไถ่กู้ เพ่งมองพระนางด้วยความยินดี ในฐานะ
ทีท่ รงเป็นรูปแบบบริสทุ ธิย์ ง่ิ ของสภาพทีพ่ ระศาสนจักรปรารถนาและ
หวังจะเป็นอย่างสมบูรณ์ด้วยเช่นเดียวกัน
104. นอกจากนั้น ตลอดปี พระศาสนจักรยังก�ำหนดวันระลึกถึง
บรรดามรณสักขีและผูศ้ กั ดิส์ ทิ ธิอ์ นื่ ๆ ซึง่ ได้บรรลุถงึ ความดีพร้อมอาศัย
พระหรรษทานหลากหลายของพระเจ้า และบัดนี้ได้รับความรอดพ้น
นิรันดร อยู่ในสวรรค์ขับร้องสรรเสริญพระองค์ และอธิษฐานภาวนา
แทนเรา ในวันฉลองบรรดานักบุญ พระศาสนจักรประกาศพระธรรม
ล�ำ้ ลึกปัสกาในผู้ศกั ดิส์ ทิ ธิเ์ หล่านีซ้ งึ่ ได้ร่วมรับทรมานและร่วมพระสิริ
รุง่ โรจน์กบั พระคริสตเจ้า พระศาสนจักรเสนอแบบฉบับของท่านเหล่า
นีแ้ ก่บรรดาผู้มคี วามเชือ่ เพือ่ ดึงดูดทุกคนไปพบพระบิดาเจ้าโดยทาง
พระคริสตเจ้า พระศาสนจักรยังวอนขอพระพรจากพระเจ้าอาศัยบุญ
กุศลของท่านเหล่านี้ด้วย
105. ในทีส่ ดุ พระศาสนจักรยังอบรมผูม้ คี วามเชือ่ ในเทศกาลต่างๆ ประจ�ำ
ปี ตามประเพณีทเี่ คยปฏิบตั มิ า ให้บรรลุความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยกิจ
ศรัทธาทั้งฝ่ายจิตและฝ่ายกาย ด้วยการสั่งสอน การอธิษฐานภาวนา
การท�ำกิจชดเชยบาปและกิจเมตตา ดังนัน้ สภาสังคายนา จึงเห็นควร
ก�ำหนดดังต่อไปนี้
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ความส�ำคัญของวันอาทิตย์
106. ตามธรรมประเพณีทสี่ บื เนือ่ งมาจากอัครสาวก และมีตน้ ก�ำเนิด
จากวันที่พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ พระศาสนจักรเฉลิม
ฉลองพระธรรมล�้ำลึกปัสกาทุกวันที่แปด ซึ่งเรียกได้อย่างถูกต้องว่า
“วันขององค์พระผู้เป็นเจ้า” หรือ “วันพระ” ในวันนัน้ ผู้มคี วามเชื่อใน
พระคริสตเจ้าต้องมาชุมนุมกันเพือ่ ฟังพระวาจาของพระเจ้า และร่วม
พิธบี ชู าขอบพระคุณ ระลึกถึงพระทรมาน การกลับคืนพระชนมชีพและ
พระสิรริ งุ่ โรจน์ของพระเยซูองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า และขอบพระคุณพระเจ้า
ผู้ทรงบันดาล “ให้เราบังเกิดใหม่และมีความหวังทีจ่ ะมีชวี ติ อาศัยการ
กลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจ้าจากบรรดาผูต้ าย” (1 ปต 1:3)
ดังนั้น วั น อาทิต ย์ จึง เป็ น วั น ฉลองส� ำคั ญ ที่สุ ด ที่ต้องเสนอแนะและ
สอนให้สตั บุรษุ มีความเลือ่ มใสศรัทธา ท�ำให้เป็นวันแห่งความยินดีและ
เป็นวันพักผ่อนจากการงาน การฉลองอืน่ ๆ ถ้าไม่สำ� คัญอย่างยิง่ แล้ว
ก็ไม่ควรจัดฉลองแทนวันอาทิตย์ เพราะวันอาทิตย์เป็นพื้นฐานและ
แก่นแท้ของปีพธิ ีกรรมทั้งหมด
การปรับปรุงแก้ไขปีพิธีกรรม
107. ปีพิธีกรรมควรได้รับการแก้ไขปรับปรุงใหม่โดยยังรักษาและ
รือ้ ฟืน้ ขนบธรรมเนียมและระเบียบทีเ่ คยปฏิบตั มิ าในเทศกาลศักดิส์ ทิ ธิ์
ต่างๆ ให้เหมาะกับสภาพในสมัยของเรา พร้อมกับรักษาลักษณะเฉพาะ
ดั้งเดิมของเทศกาลต่างๆ ไว้ เพื่อหล่อเลี้ยงความศรัทธาของสัตบุรุษ
ในการเฉลิมฉลองธรรมล�ำ้ ลึกเรือ่ งการไถ่กโู้ ดยพระคริสตเจ้า โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในการเฉลิมฉลองธรรมล�้ำลึกปัสกา ถ้าจ�ำเป็นต้องปรับปรุง
พิธีกรรมตามสภาพของท้องถิ่นก็ให้ปฏิบัติตามกฎที่ก�ำหนดไว้ในข้อ
39 และ 40
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108. ก่อนอื่นหมด ควรแนะน�ำจิตใจของผู้มีความเชื่อให้คิดถึงวัน
ฉลองขององค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งเป็นวันที่เฉลิมฉลองพระธรรมล�้ำลึก
แห่งความรอดพ้นในช่วงเวลาแต่ละปี ดังนั้น วันฉลองตามเทศกาล
(proper of the time) จึงต้องนับว่าส�ำคัญกว่าวันฉลองของบรดานักบุญ
เพื่อเฉลิมฉลองพระธรรมล�้ำลึกแห่งความรอดพ้นได้ครบถ้วนอย่าง
เหมาะสม
เทศกาลมหาพรต
109. ลักษณะสองประการของเทศกาลมหาพรต คือ เตือนให้ระลึก
ถึงศีลล้างบาปหรือเตรียมตัวรับศีลล้างบาป และเชิญชวนให้กลับใจ
ชดเชยบาป เทศกาลมหาพรตเชิญชวนสัตบุรุษให้ตงั้ ใจฟังพระวาจา
ของพระเจ้าและอธิษฐานภาวนาเพือ่ เตรียมจิตใจเฉลิมฉลองพระธรรม
ล�ำ้ ลึกปัสกา ทัง้ ในพิธกี รรมเองและในการอธิบายพิธกี รรมในค�ำสอน
ให้อธิบายชี้ลักษณะสองประการนี้ให้เด่นชัดยิ่งขึ้น ดังนัน้
ก. ให้ใช้องค์ประกอบของศีลล้างบาปในพิธกี รรมของเทศกาล
มหาพรตให้มากยิง่ ขึน้ และถ้าเห็นสมควรให้รอื้ ฟืน้ องค์ประกอบอืน่ ๆ
จากธรรมประเพณีที่เคยใช้กันมาด้วย
ข. ในท�ำนองเดียวกัน ให้ใช้องค์ประกอบของการกลับใจชดเชย
บาป ในการสอนค�ำสอนควรเน้นให้สัตบุรุษมีจิตส�ำนึกถึงทั้งผลของ
บาปต่อสังคมและลักษณะเฉพาะของการกลับใจชดเชยบาป โดยเกลียด
บาปทีท่ ำ� เคืองพระทัยพระเจ้า และไม่ควรละเลยที่จะกล่าวถึงบทบาท
ของพระศาสนจักรในการกลับใจและเชิญชวนให้สัตบุรุษภาวนาเพื่อ
คนบาป
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110. การกลับใจชดเชยบาปในเทศกาลมหาพรต ต้องมีลักษณะทั้ง
ภายในเป็นส่วนตัว และภายนอกเป็นส่วนรวมในสังคมด้วย ควรส่ง
เสริมกิจการแสดงการกลับใจชดเชยบาปให้เหมาะสมกับสมัยของเรา
ให้สอดคล้องกับสภาพของท้องถิน่ และความเป็นอยูข่ องผูม้ คี วามเชือ่
สมณะผู้มีอ�ำนาจปกครองท้องถิ่นควรส่งเสริมการปฏิบัติเช่นนี้ ตาม
ที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 22
อย่างไรก็ตาม ให้ทกุ แห่งรักษาการจ�ำศีลอดอาหารปัสกาอย่าง
เลือ่ มใสศรัทธาในวันศุกร์ทพี่ ระคริสตเจ้าทรงรับทรมานและสิน้ พระชนม์
และควรจ�ำศีลอดอาหารในวันเสาร์ศกั ดิส์ ทิ ธิด์ ว้ ยถ้าท�ำได้ ทัง้ นีเ้ พือ่ เรา
จะได้เฉลิมฉลองความยินดีแห่งการกลับคืนพระชนมชีพขององค์พระ
ผู้เป็นเจ้าด้วยจิตใจสูงส่งและแจ่มใส
การฉลองนักบุญ
111. ตามธรรมประเพณี พระศาสนจักรเคยฉลองบรรดานักบุญ
และเคารพพระธาตุแท้และรูปภาพของนักบุญ วันฉลองนักบุญเป็นการ
ประกาศพระราชกิจน่าพิศวงของพระคริสตเจ้าทีท่ รงกระท�ำในบรรดา
ผู้รับใช้ของพระองค์และเป็นการเสนอแบบฉบับเหมาะสมให้บรรดา
ผู้มีความเชื่อปฏิบัตติ าม
วันฉลองบรรดานักบุญไม่ควรมีความส�ำคัญเหนือวันฉลองที่
ระลึกถึงธรรมล�ำ้ ลึกแห่งความรอดพ้น วันฉลองนักบุญหลายวันน่าจะ
จัดเฉพาะในพระศาสนจักรท้องถิ่น ภายในประเทศหรือคณะนักบวช
ส่วนพระศาสนจักรสากลควรฉลองเพียงแต่นักบุญที่มีความส�ำคัญ
ส�ำหรับพระศาสนจักรสากลอย่างแท้จริงเท่านั้น
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บทที่ 6
ดนตรีศาสนา
ศักดิ์ศรีของดนตรีศักดิ์สิทธิ์
112. ประเพณีการใช้ดนตรีในพระศาสนจักรสากล เป็นขุมทรัพย์
ล�้ำค่าสุดจะประมาณได้ ประเสริฐกว่าศิลปะแบบอืน่ ใด ทีเ่ ป็นเช่นนีก้ ็
เพราะว่าการขับร้องบทเพลงศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประสานเป็นหนึ่งเดียวกับ
ถ้อยค�ำ เป็นส่วนประกอบที่จ�ำเป็นของพิธีกรรมอย่างสง่า
โดยแท้จริงแล้ว พระคัมภีร์42 รวมทั้งบรรดาปิตาจารย์และ
พระสันตะปาปาหลายพระองค์ ยกย่องเพลงศักดิ์สทิ ธิ์ เมื่อไม่นานมา
นี้ บรรดาพระสั น ตะปาปาโดยเฉพาะพระสั น ตะปาปาปี โ อที่ 10
ทรงย�้ำอย่างแจ้งชัดยิ่งขึ้น ถึงบทบาทส�ำคัญของดนตรีศักดิ์สิทธิ์ใน
คารวกิจต่อพระเจ้า
ดังนัน้ ยิง่ ดนตรีศาสนามีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับการประกอบ
พิธกี รรมมากเพียงใด ก็ยิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเพียงนั้น เพราะท�ำให้การ
อธิษฐานภาวนามีความไพเราะมากขึ้น ส่งเสริมความเป็นน�้ำหนึ่งใจ
เดียวกัน และช่วยให้จารีตพิธีสง่างามยิ่งขึ้น พระศาสนจักรรับรอง
ศิลปะแท้ทกุ รูปแบบทีม่ ลี กั ษณะเหมาะสม และยอมน�ำมาใช้ในคารวกิจ
ต่อพระเจ้า
ดังนั้น สภาสังคายนายึดถือกฎเกณฑ์และข้อบังคับของธรรม
ประเพณีและระเบียบปฏิบัติของพระศาสนจักร รวมทั้งค�ำนึงถึง
จุดประสงค์ของดนตรีศักดิ์สิทธิ์ คือพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าและ
42 เทียบ อฟ 5:19; คส 3:16
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การบันดาลความศักดิ์สิทธิ์แก่ผู้มีความเชื่อ จึงก�ำหนดไว้ดังต่อไปนี้
พิธีกรรมอย่างสง่า
113. การประกอบพิธีกรรมมีลักษณะสูงส่งชวนศรัทธายิ่งขึ้น เมื่อ
พิธกี รรมศักดิส์ ทิ ธิต์ า่ งๆ ประกอบอย่างสง่าโดยมีการขับร้อง มีศาสนบริกร
คอยช่วยเหลือ และมีประชาชนมาร่วมด้วยอย่างแข็งขัน
เกี่ยวกับภาษาที่ใช้ ให้ปฏิบัติตามกฎในข้อ 36 - สำ�หรับพิธี
มิสซาให้ปฏิบัติตามกฎในข้อ 54 - สำ�หรับศีลศักดิ์สิทธิ์ให้ปฏิบัติตาม
กฎในข้อ 63 - สำ�หรับพิธีกรรมทำ�วัตรให้ปฏิบัติตามกฎในข้อ 101
114. ต้องเก็บรักษาและส่งเสริมมรดกทางดนตรีศักดิ์สิทธิ์ไว้ด้วย
ความเอาใจใส่อย่างยิง่ ควรเอาใจใส่สง่ เสริมคณะนักขับร้อง โดยเฉพาะ
คณะนักขับร้องประจ�ำอาสนวิหาร บรรดาพระสังฆราชและผูอ้ ภิบาล
สัตบุรุษต้องเอาใจใส่อย่างจริงจัง ให้ทุกครั้งที่ประกอบพิธีกรรมที่มี
การขับร้องสัตบุรุษทุกคนซึ่งมาชุมนุมกันต้องมีส่วนร่วมด้วยอย่าง
แข็งขัน ตามกฎในข้อ 28 และ 30
การอบรมด้านดนตรี
115. ต้องถือว่า การสอนและการฝึกหัดดนตรีในสามเณราลัย ใน
นวกสถานของนักบวชทัง้ ชายและหญิงและบ้านอบรม ตลอดจนสถาบัน
และโรงเรียนคาทอลิกอืน่ ๆ เป็นเรือ่ งส�ำคัญ เพือ่ ให้การอบรมดังกล่าว
นี้บรรลุผลส�ำเร็จ จึงต้องเอาใจใส่เตรียมผู้สอนดนตรีศักดิ์สิทธิ์เป็น
อย่างดี
นอกจากนั้น ยังกำ�ชับให้ตั้งสถาบันสอนดนตรีศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูง
ถ้าเป็นไปได้
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นักดนตรีและนักขับร้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆ ควรได้รับ
การอบรมด้านพิธกี รรมอย่างจริงจังด้วย
บทเพลงเกรโกเรียนและบทเพลงประสานเสียง
116. พระศาสนจักรยอมรับว่า บทเพลงเกรโกเรียนเป็นบทเพลง
เฉพาะของพิธกี รรมจารีตโรมัน ดังนัน้ ในการประกอบพิธกี รรม ต้อง
ถือว่าบทเพลงเกรโกเรียนเป็นเอก ถ้าสถานการณ์ไม่เรียกร้องให้เป็น
อย่างอื่น
ดนตรีศกั ดิส์ ทิ ธิป์ ระเภทอืน่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ บทเพลงประสาน
เสียง ก็ไม่ถกู กีดกันให้ใช้ในพิธกี รรม ขอแต่ให้ดนตรีประเภทนัน้ เข้ากับ
เจตนารมณ์ของการประกอบพิธีกรรมตามกฎในข้อ 30
117. ให้จดั พิมพ์หนังสือบทเพลงเกรโกเรียนฉบับมาตรฐานให้เสร็จ
ยิ่งกว่านั้น ให้จัดเตรียมหนังสือฉบับมาตรฐานขึ้นใหม่ซึ่งรวมหนังสือ
ต่างๆ ที่พิมพ์ออกแล้วตั้งแต่การปฏิรูปดนตรีศักดิ์สิทธิ์ของนักบุญ
พระสันตะปาปาปีโอที่ 10
นอกจากนั้น ควรจัดพิมพ์หนังสือที่มีทำ�นองง่ายๆ สำ�หรับใช้
ตามวัดเล็กๆ
บทเพลงศักดิ์สิทธิ์แบบชาวบ้าน
118. ควรเอาใจใส่ส่งเสริมบทเพลงศักดิ์สิทธิ์แบบชาวบ้าน เพื่อ
ช่วยให้สตั บุรษุ ร่วมขับร้องได้ทงั้ ใน กิจศรัทธาทัว่ ไปและเมือ่ ประกอบ
พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับของจารีตพิธี
ดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในดินแดนมิสซัง
119. ในบางท้องที่ โดยเฉพาะในดินแดนมิสซัง ชนบางชาติมปี ระเพณี
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ด้านดนตรีของตน ซึง่ มีความสำ�คัญมากในชีวติ ทางศาสนาและสังคม
เราจึงต้องยอมรับและให้ความสำ�คัญแก่ดนตรีดังกล่าวตามความ
เหมาะสม ทั้งโดยปลูกฝังมิติทางศาสนาในชนชาติเหล่านั้น และปรับ
พิธีกรรมให้เข้ากับลักษณะเฉพาะของเขา ตามกฎในข้อ 39 และ 40
ดังนัน้ ในการอบรมธรรมทูตให้มคี วามรูท้ างด้านดนตรี จึงต้อง
เอาใจใส่จัดการเท่าที่ทำ�ได้ ให้เขามีสมรรถนะที่จะส่งเสริมดนตรีซึ่ง
เป็นประเพณีของชนชาติเหล่านี้ ทั้งในโรงเรียนและในการประกอบ
พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์
ออร์แกนและเครื่องดนตรีอื่นๆ
120. ในพระศาสนจักรละติน ควรให้เกียรติเป็นพิเศษแก่ออร์แกน
ลม เพราะเป็นเครือ่ งดนตรีทเี่ คยใช้มาแต่โบราณ มีเสียงไพเราะ ท�ำให้
จารีตพิธีของพระศาสนจักรมีความสง่างามเพิ่มขึ้นอย่างน่าพิศวง
อีกทั้งยังช่วยยกจิตใจขึ้นไปหาพระเจ้าและสวรรค์ได้ดขี ึ้น
ส่วนการจะอนุญาตใช้เครือ่ งดนตรีอนื่ ๆ ในพิธกี รรม ให้อยูใ่ น
ดุลพินจิ ของผูม้ อี ำ� นาจปกครองท้องถิน่ ตามกฎในข้อ 22 (2), 37 และ
40 ในการอนุญาตนี้ควรพิจารณาว่าเครื่องดนตรีนั้นเหมาะสมกับ
การใช้ในคารวกิ จ หรืออาจดัดแปลงให้เหมาะสม สอดคล้ อ งกั บ
ศักดิ์ศรีของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และส่งเสริม ความเลือ่ มใสศรัทธาให้
สัตบุรษุ มีสว่ นร่วมพิธกี รรมอย่างแข็งขันได้จริงหรือไม่
ภารกิจของคีตกวี
121. นักดนตรีทดี่ มื่ ด�ำ่ ด้วยจิตตารมณ์คริสตชน จะต้องเข้าใจว่าตน
ได้รบั เรียกมาให้มหี น้าทีส่ ง่ เสริมดนตรีศกั ดิส์ ทิ ธิแ์ ละเพิม่ ขุมทรัพย์ทาง
ดนตรี
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นักดนตรีควรแต่งท�ำนองเพลงที่มีลักษณะแท้จริงของดนตรี
ศักดิส์ ทิ ธิ์ เป็นท�ำนองที่ไม่เพียงนักขับร้องคณะใหญ่ขบั ร้องได้เท่านัน้
แต่ให้นักขับร้องคณะเล็กๆ ขับร้องได้ด้วย และเป็นท�ำนองที่ช่วยให้
สัตบุรุษทุกคนที่มาชุมนุมกันก็มีส่วนร่วมขับร้องได้อย่างแข็งขันด้วย
ข้อความที่ใช้ในบทเพลงศักดิ์สิทธิ์ต้องสอดคล้องกับคำ�สอน
คาทอลิก ยิง่ กว่านัน้ ควรเป็นข้อความทีค่ ดั มาจากพระคัมภีรห์ รือจาก
แหล่งข้อมูลทางพิธีกรรม

บทที่ 7
ศิลปะศักดิ์สิทธิ์และเครื่องใช้ในโบสถ์
ศักดิ์ศรีของศิลปะศักดิ์สิทธิ์
122. เป็นการถูกต้องที่จะนับศิลปกรรมเป็นกิจกรรมสูงส่งอย่างยิ่ง
ของสติปญ
ั ญามนุษย์ โดยเฉพาะศิลปะทางศาสนา ซึง่ มีศลิ ปะศักดิส์ ทิ ธิ์
เป็นส่วนยอด ศิลปะเหล่านีโ้ ดยธรรมชาติแล้ว มุง่ จะแสดงความงดงาม
ไร้ขอบเขตของพระเจ้าออกมาโดยผลงานของมนุษย์ ศิลปะเหล่านีจ้ ะ
มุ่งไปหาพระเจ้าเพื่อสรรเสริญและถวายพระเกียรติแด่พระองค์ได้
มากที่สุด ถ้าไม่มีจุดประสงค์อ่ืน นอกจากส่งเสริมให้โน้มน้าวจิตใจ
ของมนุษย์ไปหาพระเจ้าอย่างศรัทธาด้วยผลงานของตน
ดังนัน้ พระศาสนจักรมารดาศักดิส์ ทิ ธิจ์ งึ เป็นมิตรกับศิลปกรรม
อยู่เสมอ และเสาะหาผลงานศิลปกรรมมาช่วยเสมอมิได้ขาด โดย
เฉพาะเพือ่ ท�ำให้ทกุ สิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับคารวกิจศักดิส์ ทิ ธิเ์ ป็นสิง่ ทีม่ ศี กั ดิศ์ รี
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ความเหมาะสมกลมกลืน และความงดงามอย่างแท้จริง เพื่อเป็น
เครื่ อ งหมายและสั ญ ลั ก ษณ์ ข องความเป็ น จริ ง เหนื อ ธรรมชาติ
พระศาสนจั ก รจึ ง อบรมศิ ล ปิ น เพื่ อ จุ ด ประสงค์ นี้ ยิ่ ง กว่ า นั้ น
พระศาสนจักรยังคิดว่าตนมีสทิ ธิทจี่ ะตัดสินผลงานศิลปกรรมได้เสมอ
ว่าผลงานใดของบรรดาศิลปินสอดคล้องกับความเชือ่ ความเลือ่ มใส
ศรัทธา และกฎที่ถ่ายทอดกันต่อมาด้วยความเอาใจใส่อย่างศรัทธา
และเหมาะสมที่จะน�ำไปใช้ในคารวกิจได้หรือไม่
พระศาสนจักรจึงเอาใจใส่กวดขันเป็นพิเศษ ให้เครื่องใช้ใน
โบสถ์มศี กี ดิศ์ รีและความงดงามสมกับคารวกิจ ยอมรับการเปลีย่ นแปลง
ในการใช้วัสดุ รูปแบบและการตกแต่ง ที่เกิดขึ้นตามยุคสมัยจาก
ความก้าวหน้าด้านวิชาการ
ดังนั้น บรรดาพระสังฆราชผู้ร่วมประชุมสังคายนาจึงวางกฎ
ในเรื่องดังกล่าว ดังต่อไปนี้
รูปแบบศิลปะ
123. พระศาสนจักรไม่เคยมีรปู แบบศิลปะใดเป็นของตนโดยเฉพาะ
แต่ยอมรับรูปแบบศิลปะของแต่ละยุคสมัยมาใช้ตามลักษณะเฉพาะ
และสภาพแวดล้อมของชนชาติตา่ งๆ และตามความต้องการของจารีต
พิธี ดังนี้ จึงได้สร้างขุมทรัพย์ดา้ นศิลปะขึน้ มากมายในระยะเวลาหลาย
ศตวรรษที่ผ่านมา ซึ่งจะต้องเอาใจใส่รักษาไว้อย่างดีที่สุด แม้ศิลปะ
ในยุคสมัยของเราและของชนทุกชาติทุกถิ่น ควรมีอิสระที่จะแสดง
ผลงานในพระศาสนจักรได้เช่นเดียวกัน ขอแต่ให้ศลิ ปะนัน้ ช่วยส่งเสริม
ทั้งความน่าเคารพและศักดิ์ศรี ที่สอดคล้องกับอาคารสถานที่ และ
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จารีตพิธศี กั ดิส์ ทิ ธิต์ า่ งๆ ดังนี้ ศิลปะร่วมสมัยก็จะร่วมเสียงกับศิลปิน
ยิ่งใหญ่ในอดีต ที่ได้เปล่งเสียงเป็นเกียรติแก่ความเชื่อคาทอลิก
ในหลายศตวรรษที่ผ่านมา
124. บรรดาประมุขผู้ปกครองท้องถิ่น ควรสนับสนุนและส่งเสริม
ศิลปะศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริง โดยเอาใจใส่เสาะหาความงดงามชนิดที่ยก
จิตใจให้สงู ขึน้ ยิง่ กว่าจะแสวงหาเพียงความโอ่อา่ หรูหราแต่อย่างเดียว
ควรใช้หลักการนี้ส�ำหรับอาภรณ์และเครื่องประดับศักดิ์สิทธิ์ด้วย
บรรดาพระสังฆราชควรเอาใจใส่ขจัดศิลปกรรมทีเ่ ข้ากันไม่ได้
กับความเชื่อ ศีลธรรม ตลอดจนความเลือ่ มใสศรัทธาของคริสตชน
รวมทัง้ ศิลปกรรมทีท่ ำ�ร้ายความรูส้ กึ แท้ทางศาสนา หรือเพราะมีรปู แบบ
เลวทราม หรือเพราะไร้ค่าหรือไม่ค่อยมีค่าทางศิลปะ หรือเพราะเป็น
ศิลปะจอมปลอม ออกจากบ้านของพระเจ้าและสถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิอ์ นื่ ๆ
ในการสร้างอาคารศักดิ์สิทธิ์ จะต้องเอาใส่อย่างพิถีพิถันให้
อาคารสถานที่เหล่านี้เหมาะส�ำหรับประกอบพิธีกรรม และส่งเสริม
ให้สัตบุรุษมีส่วนร่วมพิธีกรรมได้อย่างแข็งขัน
รูปศักดิ์สิทธิ์
125. ธรรมเนียมการน�ำรูปศักดิส์ ทิ ธิม์ าประดิษฐานให้สตั บุรษุ เคารพ
ในวัดควรรักษาไว้ตอ่ ไป แต่ตอ้ งมีจำ� นวนพอสมควรและตัง้ ตามต�ำแหน่ง
ให้ถกู ต้อง เพือ่ จะไม่ดงึ ความสนใจของประชากรคริสตชนมากเกินไป
และหลีกเลี่ยงที่จะส่งเสริมความศรัทธาไม่ถูกต้อง
126. เมือ่ วินจิ ฉัยงานศิลปะ ประมุขท้องถิน่ จะต้องฟังความเห็นของ
คณะกรรมการศิลปะศักดิส์ ทิ ธิข์ องสังฆมณฑล และในบางกรณีกต็ อ้ ง
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ฟังความเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญอืน่ ๆ รวมทัง้ คณะกรรมการตามกฎในข้อ
44, 45 และ 46
ประมุขท้องถิน่ ต้องเฝ้าระวังอย่างกวดขันมิให้เครือ่ งใช้ศกั ดิส์ ทิ ธิ์
และวัตถุมีค่าอื่นๆ ซึ่งเป็นเครื่องประดับบ้านของพระเจ้า ถูกเปลี่ยน
เจ้าของหรือสูญหายไป
การให้การอบรมศิลปิน
127. บรรดาพระสังฆราช ไม่ว่าด้วยตนเอง หรืออาศัยพระสงฆ์
ที่เหมาะสมผู้มีความเชี่ยวชาญและรักศิลปะ ควรเอาใจใส่ต่อศิลปิน
เพื่ออบรมเขาให้มจี ิตตารมณ์ศิลปะศักดิ์สิทธิ์และพิธีกรรม
ยิง่ กว่านัน้ ยังเสนอแนะให้ตงั้ โรงเรียนหรือวิทยาลัยสอนศิลปะ
ศักดิ์สิทธิ์เพื่ออบรมศิลปินในท้องถิ่นที่เห็นควร
ศิลปินทุกคน ที่อยากใช้ความสามารถของตนในการเทิด
พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าในพระศาสนจักรศักดิส์ ทิ ธิ์ ต้องตระหนัก
เสมอว่า กิจการของตนเปรียบเสมือนการเอาอย่างผลงานของพระผู้
สร้าง และผลงานของตนมีจุดหมายส�ำหรับใช้ในคารวกิจคาทอลิก
เพือ่ สัง่ สอน ส่งเสริมความเลือ่ มใสศรัทธา และให้การอบรมทางศาสนา
ของผู้มีความเชื่อ
ระเบียบข้อบังคับสำ�หรับศิลปะศักดิ์สิทธิ์
128. พร้อมกับการปรับปรุงแก้ไขหนังสือพิธีกรรมต่างๆ ตามกฎ
ในข้อ 25 ควรปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายและข้อบังคับของ
พระศาสนจักรเกี่ยวกับสิ่งของทั้งหลายที่ใช้ในคารวกิจ โดยเฉพาะ
กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการสร้างอาคารศักดิ์สิทธิ์อย่าง

219

มีเกียรติและเหมาะสม รูปแบบและการสร้างพระแท่นบูชา ความสง่างาม
ที่ตั้ง และความปลอดภัยของตู้เก็บศีลมหาสนิท สถานที่ประดิษฐาน
และศักดิ์ศรีของที่ประกอบพิธีศีลล้างบาป ตลอดจนต�ำแหน่งตั้งรูป
ศักดิ์สิทธิ์ เครื่องตกแต่งและของประดับให้ถกู ต้องตามระเบียบ กฎ
ระเบียบใดทีไ่ ม่สอดคล้องกับการปฏิรปู พิธกี รรมก็ให้ปรับปรุงแก้ไขหรือ
ยกเลิก กฎใดทีส่ ง่ เสริมการปฏิรปู พิธกี รรม ก็ให้รกั ษาไว้หรือน�ำมาใช้
ในเรื่องนี้ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับวัสดุและรูปแบบของเครื่องใช้
และอาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ สภาพระสังฆราชท้องถิ่นมีอ�ำนาจที่จะ
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับความต้องการและประเพณีทอ้ งถิน่ ตาม
กฎในข้อ 22 ของธรรมนูญนี้
การให้การอบรมด้านศิลปะแก่ผู้เตรียมตนเป็นพระสงฆ์
129. ขณะทีผ่ เู้ ตรียมตนเป็นพระสงฆ์กำ� ลังศึกษาปรัชญาและเทววิทยา
ควรได้รบั การศึกษาเกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์และวิวฒ
ั นาการของศิลปะ
ศักดิส์ ทิ ธิ์ ตลอดจนหลักการทีถ่ กู ต้องในการผลิตผลงานศิลปะศักดิส์ ทิ ธิ์
เพือ่ จะได้รจู้ กั คุณค่าและรักษาปูชนียวัตถุทนี่ า่ เคารพของพระศาสนจักร
ไว้ และรู้จักให้ค�ำแนะน�ำที่เหมาะสมแก่ศลิ ปินในการผลิตงานศิลปะ
ของตน
เครื่องหมายประจำ�ตำ�แหน่งของพระสังฆราช
130. เป็นการเหมาะสมทีจ่ ะสงวนการใช้เครือ่ งหมายประจ�ำต�ำแหน่ง
ของพระสังฆราชไว้สำ� หรับผู้ปกครองของพระศาสนจักรทีม่ ตี ำ� แหน่ง
สังฆราช หรือผู้มีอ�ำนาจปกครองพิเศษบางประการ

220

ภาคผนวก
คำ�แถลงของสภาสังคายนาวาติกันที่ 2
เกี่ยวกับการตรวจแก้ไขปฏิทิน
สภาสังคายนาสากลวาติกนั ที่ 2 เห็นว่ามีหลายคนปรารถนา
จะก�ำหนดให้สมโภชปัสกาตกในวันอาทิตย์วนั หนึง่ เป็นการตายตัว และ
ให้มปี ฏิทนิ ทีไ่ ม่เปลีย่ นแปลงแบบเดียว จึงได้พจิ ารณาผลทีอ่ าจเกิดขึน้
จากการใช้ปฏิทินใหม่ดังกล่าว และขอแถลงดังต่อไปนี้
1.
สภาสังคายนาศักดิ์สิทธิ์นี้ไม่ขัดข้องให้สมโภชปัสกาตกในวัน
อาทิตย์วันหนึ่งเป็นการตายตัวตามปฏิทินเกรโกเรียน แต่ต้องได้รับ
ความเห็นชอบความเห็นยินยอมเห็นชอบของผูเ้ กีย่ วข้องกับเรือ่ งนี้ เฉพาะ
อย่างยิง่ บรรดาพีน่ อ้ งที่มิได้เป็นหนึ่งเดียวกับสันตะส�ำนัก
2. นอกจากนั้น สภาสังคายนาศักดิ์สิทธิ์นี้ขอแถลงว่า ไม่มีข้อ
ขัดข้องใดต่อโครงการที่มุ่งจะนำ�ปฏิทินแบบถาวรมาใช้ในสังคมบ้าน
เมือง
ระบบต่างๆ ที่คิดขึ้นเพื่อก�ำหนดปฏิทินถาวรและน�ำมาใช้ใน
สังคมบ้านเมืองเช่นนี้ พระศาสนจักรจะยอมรับแต่แบบที่ให้สัปดาห์
หนึง่ มีเจ็ดวันรวมทัง้ วันอาทิตย์ และไม่เพิม่ วันอืน่ ใดนอกสัปดาห์เข้ามา
ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มสี ปั ดาห์ตอ่ เนือ่ งกันตามล�ำดับนอกจากจะมีเหตุผลส�ำคัญยิง่
ซึ่งสันตะส�ำนักจะต้องวินิจฉัย
ข้อความทุกข้อและแต่ละข้อที่ประกาศไว้ในธรรมนูญฉบับนี้
บรรดาพระสังฆราชของสภาสังคายนาได้เห็นชอบแล้ว อาศัยอ�ำนาจ
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ของอัครสาวก ซึง่ เราได้รบั มอบจากพระคริสตเจ้า เราพร้อมกับบรรดา
พระสังฆราชที่เคารพเหล่านี้ จึงเห็นชอบก�ำหนดและตราไว้เดชะ
พระจิตเจ้า และสิง่ ใดทีส่ ภาสังคายนาได้ตราขึน้ เราก็สงั่ ให้ประกาศใช้
เพื่อพระสิรริ ุ่งโรจน์ของพระเจ้า
กรุงโรม - ที่พระมหาวิหารนักบุญเปโตร
วันที่ 4 ธันวาคม ค.ศ. 1963
เรา เปาโล สังฆราชแห่งพระศาสนจักรคาทอลิก
(ตามด้วยการลงนามของบรรดาพระสังฆราชต่างๆ)

