ความเข้ าใจเรื่ องบทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรั บปรุ ง
และการใช้ คาํ “พิธีบูชาขอบพระคุณ”
การประชุมสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย สมัยสามัญ 2/2010 ได้ มีมติตา่ งๆ เกี่ยวกับพิธีกรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม ซึ่งมีหน้ าที่ดําเนินงานต่างๆ แทนสภาพระสังฆราชฯ ขอทําความเข้ าใจในเรื่ อง
ต่าง ๆ ดังนี ้

1. บทภาวนาของคริสตชน
อนุ มัติให้ บทภาวนาฉบับปรั บปรุ ง ค.ศ. 2010 เป็ นฉบับทางการของพระศาสนจักรไทย ซึ่งบทภาวนา
ดัง กล่า วนี ไ้ ด้ ดํา เนิ น การมาตัง้ แต่ ค.ศ. 2002 สมัย คุณ พ่อ ไพศาล อานามวัฒ น์ เป็ นเลขาธิ ก ารคณะกรรมการฯ
้
พิธีกรรม) โดยดําเนินงานตามขันตอน
้
คือ ปรับปรุ ง ทําประชาพิจารณ์รับฟั งความคิดเห็นจากคริ สตชน จนถึงขันตอน
สุดท้ าย คือ ขออนุมตั ปิ ระกาศใช้ จากสภาพระสังฆราชฯ
บัดนี ้ สภาพระสังฆราชฯ พิจารณาเห็นว่าเป็ นเวลาที่เหมาะสมที่จะประกาศใช้ ให้ เป็ นทางการ เพื่อสื่อภาษาได้
ชัดเจนมากขึ ้น และเข้ ากับยุคสมัยปั จจุบนั
การเผยแพร่ได้ จดั พิมพ์เป็ น 2 รูปแบบ
1. สําหรับพระสงฆ์และนักบวช จะมีการอธิบายคําที่ปรับแก้ ไข เพื่อให้ เป็ นข้ อมูลศึกษาและใช้ อธิบายชี ้แจงให้
สัตบุรุษเข้ าใจต่อไป
2. สําหรับสัตบุรุษทัว่ ไป เพื่อความสะดวกในการใช้ จึงไม่ใส่รายละเอียดมากนัก
(ทัง้ 2 ฉบับ สามารถซื ้อได้ ที่ศนู ย์หนังสือต่างๆ ของคาทอลิก แต่ถ้าต้ องการซื ้อจํานวนมาก ติดต่อได้ ที่ คณะ
กรรมการฯ พิธีกรรม โทร. 02-681-3900 ต่อ 1413 หรื อ 084-141-5888)
คณะกรรมการฯ ขอความร่วมมือทุกวัด สถาบัน องค์กร ส่งเสริมให้ คริ สตชนใช้ บทภาวนาฉบับปรับปรุงใหม่นี ้อย่าง
ทัว่ ถึงกัน

2. คําว่ า “พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ”
อนุมัติให้ ใช้ คําว่ า “พิธีมิสซา” และ “พิธีบูชาขอบพระคุณ” แทนคําว่ า “พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ” ด้ วย
เหตุผลดังนี ้
ปี ค.ศ. 2001 คณะกรรมการฯ พิ ธี ก รรม ได้ นํ า เสนอต่ อ ที่ ป ระชุม สภาพระสัง ฆราชฯ ขอใช้ คํ า ว่ า “พิ ธี บูช า
ขอบพระคุณ” ในการเรี ยกพิธีเฉลิมฉลองพิธีศีลมหาสนิท แทน คําว่า “พิธีมิสซา” ซึง่ เอกสารพระศาสนจักรสากลนิยม
ใช้ คําว่า Eucharistia, Eucharistic Celebration, Eucharistic Sacrifice แต่ที่ประชุมมีความเห็นว่า ยังมีการใช้ คําว่า
“มิสซา” ในเอกสารต่างๆ ของพระศาสนจักร และก็ค้ นุ หูคนไทยมาช้ านาน จึงอยากให้ รักษาคําว่า “มิสซา” ไว้ ก่อน จึงมี
มติให้ ใช้ คําว่า “พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ” แทน
ต่อมา คณะกรรมการฯ ได้ รับคําชี ้แจงจากผู้เชี่ยวชาญว่าไม่มีปรากฎในเอกสารพระศาสนจักรฉบับใดที่จะเอาสอง
คํานี ้ “(Mass = มิสซา), ( Eucharistic Sacrifice = บูชาขอบพระคุณ)” รวมเป็ นคําเดียว ควรเลือกใช้ คําใดคําหนึ่ง
เพียงคําเดียวเท่านัน้

ปี ค.ศ. 2010 คณะกรรมการฯ จึงเสนอให้ ใช้ คาํ ว่ า “พิธีบูชาขอบพระคุณ” ซึง่ เป็ นคําภาษาไทย โดยแปลมา
จากคําว่า “Eucharistic (Sacrifice) Celebration” และสื่อความหมายที่แท้ จริ งของพิธีบชู าของพระคริ สตเจ้ าได้
มากกว่า ทังแก่
้ คริ สตชนเองและแก่ผ้ มู ีความเชื่ออื่น และในปั จจุบนั พระศาสนจักรก็นิยมใช้ คํานี ้ แต่ คาํ ว่ า “มิสซา” ก็
ยังใช้ ได้ (เพราะบางครัง้ เอกสารของพระศาสนจักรก็ยงั ใช้ คํานี ้อยู่) แต่ ต้องไม่ ไปรวมกับคําว่ า “บูชาขอบพระคุณ”
เพราะจะเป็ นการซํ ้าคําโดยไม่จําเป็ น ดังนัน้ การเลือกใช้ คาํ ใดนัน้ ขึน้ อยู่กับความเหมาะสมในการอภิบาล แต่
ต้ องไม่ ใช้ คาํ ว่ า “พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ”
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

