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บทที ่1 

คณะภคินีพระราชินีมาเรีย 

 

 

“เราได้รู้จักเจ้า  ก่อนทีเ่ราได้ก่อร่างตัวเจ้าทีใ่นครรภ์ 

และก่อนทีเ่จ้าคลอดจากครรภ์  เรากไ็ด้กาํหนดตัวเจ้าไว้ 

เราได้แต่งต้ังเจ้าเป็นผู้เผยพระวจนะให้แก่บรรดาประชาชาติ”  (ยรม  1:5) 

 

1. กาํเนิดของคณะ  

คณะภคินีพระราชินีมาเรีย เป็นผลของพระพรพิเศษท่ีพระจิตเจา้ไดป้ระทานแก่พระศาสนจกัร

โดยผา่นทางคุณพอ่การ์โล  เดลลาโตร์เร  บิดาผูต้ ั้งคณะ0

1   เพื่อรวบรวมสตรีโสดผูท่ี้มีใจกวา้งยนิดีอุทิศ

ตนทั้งครบ  ตอบสนองพระกระแสเรียกโดยการปฏิญาณถือตามขอ้แนะนาํแห่ง           พระวรสาร 3 

ประการ  พรหมจรรย ์  ความยากจน   และความนอบนอ้มเช่ือฟัง  เพื่อร่วมมือกบัพระ ศาสนจกัรกระทาํ

ใหโ้ครงการไถ่กูส้าํเร็จไป 

 

2. สถานภาพของคณะ  

สถาบนันกับวชน้ีมีช่ือวา่ “คณะภคินีพระราชินีมาเรีย”    ใชอ้กัษรยอ่วา่   “ภ.พ.ม.”  ช่ือภาษาองักฤษ

คือ “The  Sisters of  the  Queenship  of  Mary”2

3. พระพรพเิศษของคณะ  

 และใชอ้กัษรยอ่วา่ “S.Q.M.” อยูภ่ายใตก้ารดูแลพิเศษ

แห่งอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 2

3   ภคินีมีการปฏิญาณตนถือพรหมจรรย ์ความยากจน  และความนอบ

นอ้มเช่ือฟัง โดยสมคัรใจตอบสนองพระกระแสเรียกของพระเจา้ และมาดาํเนินชีวติร่วมกนัเป็นหมู่คณะ   

 

พระพรพิเศษของคณะภคินีพระราชินีมาเรีย คือ หมู่คณะนกับวชท่ีมาเจริญชีวติร่วมกนัฉนัพี่นอ้ง 

เพื่อรับใชพ้ระเจา้ และพระศาสนจกัร ดว้ยการเจริญชีวติเลียนแบบครอบครัวศกัด์ิสิทธ์ิท่ีนาซาเรธ  ตาม

แบบอยา่งชีวติของคุณพอ่การ์โล  เดลลา  โตร์เร   บิดาผูต้ ั้งคณะ 3

4 

 

 

 

                                                   
1 เทียบ PC 1 
2 เทียบ Prot. n. I.s. 5621/04, Prot. n. DD 2782-1/2008  Vatican City, 11 January 2011 ลงนามโดย  Joseph  W. Tobin  C.Ss.R. Archbishop  Secretary 
3 เทียบ CIC 594-595 
4  เทียบ MR 11,  VC  36, ET 11 
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4. จิตตารมณ์ของคณะ  

จิตตารมณ์ของคณะเป็นชีวติของผูต้ ั้งคณะท่ีเด่นท่ีสุดท่ีท่านพยายามปลูกฝัง  ซ่ึงปรากฏออกมา

ในความศรัทธาต่อศีลมหาสนิท ภาวนาและทาํงาน  รักและมีความศรัทธาต่อแม่พระเป็นพิเศษ   ร่าเริง  

เป็นกนัเองในบรรยากาศแห่งความรัก ความสุภาพ และเคารพซ่ึงกนัและกนั เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายน้ีภคินี

ตอ้งดาํเนินชีวติเยีย่งครอบครัวศกัด์ิสิทธ์ิท่ีนาซาเรธ  จิตตารมณ์ดงักล่าว  เป็นขมุทรัพยฝ่์ายวญิญาณท่ี

คณะไดรั้บตกทอดมาจากผูต้ ั้งคณะ เพื่อนาํมาดาํเนินชีวติ  ภคินีตอ้งรักษาไวใ้หม้ัน่คงมิเส่ือมคลายและ

หยัง่รากลึกทั้งปรับปรุงใหเ้จริญพฒันาอยูเ่สมอ 4

5     

 

5. ภารกจิของคณะ 

คณะภคินีพระราชินีมาเรีย  ตั้งข้ึนโดยมีจุดประสงคท่ี์จะฟ้ืนฟูและขยายพระอาณาจกัรของพระ

เจา้  ดว้ยคาํภาวนาและกิจการต่าง ๆ   ภายใตก้ารนาํของพระราชินีมาเรีย  ท่ามกลางประชาชนต่างศาสนา

และครอบครัวคริสตชน  อีกทั้งเยาวชนโดยเฉพาะผูท่ี้ขดัสน  ทั้งน้ีโดยร่วมมือกบัพระศาสนจกัรทอ้งถ่ิน 

 

6. องค์อุปถัมภ์ของคณะ5

6   

คณะภคินีพระแม่มารีราชินีผูนิ้รมล ไดริ้เร่ิมในความอุปถมัภแ์ละการแนะนาํของพระราชินีมา-

เรียผูนิ้รมล  ฉะนั้น ภคินีแต่ละคนพึงถือวา่ ตนเป็นบุตรีของพระนาง โดยยดึเอาพระนางเป็นองคอุ์ปถมัภ์

เอกของคณะ  ทั้งเจริญชีวติตามแบบอยา่งของพระนางดว้ยความซ่ือสัตย ์ นอกนั้น ภคินีจะมีความศรัทธา

เป็นพิเศษต่อนกับุญยอแซฟผูเ้ป็นแบบอยา่งในความซ่ือสัตยแ์ละขยนัขนัแขง็ในการทาํงาน และ

เลียนแบบชีวติของคุณพอ่การ์โล  เดลลา  โตร์เร บิดาผูต้ ั้งคณะ  

 

7. ความสัมพนัธ์กบัคณะซาเลเซียน   

เน่ืองดว้ยคณะพระราชินีมาเรีย มีความสัมพนัธ์กบัคณะซาเลเซียน  ทั้งโดยทางผูต้ ั้งคณะ และจิต

ตารมณ์ท่ีท่านไดม้อบใหต้กทอดมายงับรรดาสมาชิก  คณะมีความประสงคจ์ะรับการอบรมจิตใจจาก

สงฆค์ณะซาเลเซียนเท่าท่ีสามารถทาํได ้ ทั้งน้ีเพื่อจะรักษาไวซ่ึ้งจิตตารมณ์ของผูต้ ั้งคณะ 

 

 

 

 

 

                                                   
5 เทียบ MR 11,  VC 36 
6 เทียบ อนุสรณ์แห่งความรักท่ีพ่อมอบให้แก่ลูก  หนา้  253, CDR 13 
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บทที ่ 2 

ชีวติแห่งการเจิมถวายตัว 

 

“เพราะเห็นแก่พระกรุณาธิคุณของพระเจ้า 

ข้าพเจ้าอ้อนวอนท่านทัง้หลายให้ถวายร่างกายของท่านเป็นเคร่ืองบูชาทีม่ีชีวิต 

ทีศั่กดิสิ์ทธ์ิ  และเป็นทีพ่อพระทยัแด่พระเจ้า”  (รม 12:1) 

 

8. กระแสเรียกของการเป็นนักบวช 

พระเจา้ทรงเรียกบางคน  โดยทรงหมายพระทยัในตวัเขาดว้ยความรัก  และประทานพระคุณ

นานาประการ  เพื่อใหเ้ขาตอบสนองดว้ยการอุทิศตนทั้งครบแด่พระเจา้ผูท่ี้เขารักดว้ยสุดดวงใจ  

ชีวติการเจิมถวายตวัในฐานะนกับวช เป็นการแสดงถึงพนัธสัญญาและการววิาห์อนัน่าพิศวง

ระหวา่งพระเจา้กบัผูท่ี้ทรงเรียก 6

7   เคร่ืองหมายชดัเจนท่ีแสดงถึงชีวติในโลกหนา้ ดงันั้น ภคินีจึงนอ้มรับ

กระแสเรียกน้ีดว้ยใจรู้คุณ และตอบสนองดว้ยใจกวา้ ง7

8  ซ่ือสัตยต่์อพระองค ์เพื่อวา่ชีวติของตนจะกลบั

เป็นการแสดงคารวะกิจท่ีกระทาํดว้ยใจรักต่อองคพ์ระเจา้เพื่อบรรลุความศกัด์ิสิทธ์ิครบครัน  

 

9. ชีวติแห่งการเป็นนักบวช  

เพื่อตอบสนองพระกระแสเรียกของพระเจา้ในฐานะนกับวช ภคินีตดัสินใจผกูมดัตนเองอยา่ง

เปิดเผย ต่อหนา้พระศาสนจกัรท่ีจะมอบอุทิศตนทั้งครบแด่พระเจา้ ดว้ยการปฏิญาณถือตามขอ้แนะนาํ

แห่งพระวรสาร 3 ประการ พรหมจรรย ์ ความยากจน  และความนอบนอ้มเช่ือฟัง  ซ่ึงอธิการิณีเจา้คณะ

หรือผูท่ี้ท่านมอบหมายเป็นผูรั้บการปฏิญาณ 

ดว้ยการปฏิญาณตน ภคินีไดรั้บการเจิมถวายตวัอยา่งพิเศษเพื่ออุทิศตนทั้งครบรับใชพ้ระเจา้ มุ่ง

สู่ความครบครันและเพื่อพระสิริมงคลของพระเจา้ 8

9   

ดว้ยการปฏิญาณตน    ภคินีผกูมดัตนเองดว้ยความรักวา่เขาจะไดรั้บความช่วยเหลือและ      

พระหรรษทานจากพระจิตเจา้ เพื่อเจริญข้ึนในความรักต่อพระเจา้ และต่อเพื่อนมนุษย์ 9 10   

 

 

 

 

                                                   
7  เทียบ CIC 607§1  
8  เทียบ SAC 8 
9  เทียบ CIC 573§1 
10  เทียบ PC 1 
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10. การเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้า  

ภคินีจะตอ้งเป็นประจกัษพ์ยานต่อหนา้ทุกคนถึงองคพ์ระคริสตเจา้ และพระศาสนจกัร 10

11  

ดว้ยการดาํเนินชีวติหมู่คณะ และการปฏิญาณตนถือตามขอ้แนะนาํแห่งพระวรสาร  3 ประการ ซ่ึง

เรียกร้องใหเ้ขาบรรลุถึงความรักสมบูรณ์ต่อพระเจา้และเพื่อนมนุษยโ์ดยการดาํเนินชีวติยนืยนัถึง   

พระวรสาร 

 

11. แบบคําปฏิญาณตนในคณะภคินีพระราชินีมาเรีย 

ขา้แต่พระบิดาเจา้  โดยทางองคพ์ระบุตรและอาศยัพระจิตเจา้ พระองคไ์ดท้รงเจิมขา้พเจา้ไว้

สาํหรับพระองคใ์นวนัรับศีลลา้งบาปแลว้  บดัน้ี ขา้พเจา้ภคินี …..……… (ออกช่ือนกับุญ  ช่ือตวั  

นามสกุล)  ขอมอบอุทิศตนทั้งครบแด่พระองค ์เพื่อตอบสนองความรักของพระเยซูเจา้ผูท้รงเรียก

ขา้พเจา้ใหติ้ดตามพระองคอ์ยา่งใกลชิ้ดยิง่ข้ึน  โดยสมคัรใจเขา้มาดาํเนินชีวตินกับวช  ในคณะภคินี พระ

ราชินีมาเรียรวมทั้งประกอบภารกิจดว้ยจิตตารมณ์ของคณะ ร่วมเป็นใจหน่ึงจิตเดียวกบัพี่นอ้งสมาชิก 

เพื่อประกาศพระอาณาจกัรของพระเจา้  และบรรลุความศกัด์ิสิทธ์ิครบครัน     ดงันั้น โดยหวงัพึ่งความ

ช่วยเหลือของพระเจา้ในความอุปถมัภข์องพระราชินีมาเรียผูนิ้รมล  ของนกับุญยอแซฟ  นกับุญยอห์น  

บอสโก  และนกับุญทั้งหลาย   

 

(สําหรับผู้ปฏิญาณตนช่ัวคราว) 

และแมข้า้พเจา้ตั้งใจแน่วแน่ท่ีจะถวายตวัตลอดชีวติ กระนั้นก็ดี เพื่อใหเ้ป็นไปตามก ฎเกณฑ์

ของพระศาสนจกัร ขา้พเจา้ขอปฏิญาณตนท่ีจะเจริญชีวติพรหมจรรย  ์ เป็นผูย้ากจน และนอบนอ้มเช่ือฟัง 

ตามพระวนิยัและระเบียบปฏิบติัของคณะ เป็นเวลา……ปี (หน่ึงปี, สามปี) ในมือของ ……..อธิการิณี

เจา้คณะ คณะภคินีพระราชินีมาเรีย 

 

(สําหรับผู้ปฏิญาตนตลอดชีวติ) 

ขา้พเจา้ขอปฏิญาณตนตลอดชีวติ ท่ีจะเจริญชีวติ พรหมจรรย ์ เป็นผูย้ากจน และนอบนอ้มเช่ือฟัง

ในมือของ……………...อธิการิณีเจา้คณะ   คณะภคินีพระราชินีมาเรีย ตามพระวนิยัและระเบียบปฏิบติั

ของคณะ 

                                                   
11 เทียบ CIC 607§3 
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ผู้ใหญ่ตอบว่า 

 ในนามของพระศาสนจกัรและของคณะภคินีพระราชินีมาเรีย ดิฉนัขอรับเธอเขา้เป็นสมาชิกท่ี

ปฏิญาณตนชัว่คราว (หรือตลอดชีวติ)  อยูร่่วมกบัพี่นอ้งภคินีพระราชินีมาเรียตลอดไป 

 

แบบร้ือฟ้ืนคําปฏิญาณ   

 ในนามแห่งพระตรีเอกภาพ  พระบิดา  พระบุตร และพระจิต ขา้พเจา้ ภคินี......(ออกช่ือนกับุญ  

ช่ือตวั - นามสกุล )  ขอร้ือฟ้ืนคาํปฏิญาณตน ท่ีไดก้ระทาํแด่พระเจา้วา่จะเจริญชีวติ พรหมจรรย ์  เป็นผู ้

ยากจน  และนอบนอ้มเช่ือฟัง  ตามพระวนิยัและระเบียบปฏิบติัของคณะภคินีพระราชินีมาเรีย ทั้งน้ี โดย

หวงัพึ่งในความอุปถมัภข์องพระราชินีมาเรีย   นกับุญยอแซฟ  นกับุญ ทั้งหลาย และในความช่วยเหลือ

ของผูใ้หญ่ 

 

ชีวติพรหมจรรย์ 

 

“ผู้มีใจบริสุทธ์ิ ย่อมเป็นสุข 

เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า”(มธ 5:8) 

 

 12.  คุณค่าของชีวติพรหมจรรย์ 

การเจริญชีวติพรหมจรรยเ์พื่ออาณาจกัรสวรรค ์ เป็นพระคุณอนัประเสริฐยิง่ของพระบิดาเจา้ผู ้

ทรงเช้ือเชิญเราใหม้อบชีวติพรหมจรรยค์รบครัน  เพื่อเราจะไดรั้กพระเจา้ดว้ยจิตใจท่ีไม่แบ่งแยก 11

12  โดย

เจริญชีวติติดตามพระคริสตเจา้  ในพระศาสนจกัรเจา้สาวผูผ้ดุผอ่งของพระองค์ 

 

13. แก่นแท้ของการเจริญชีวติพรหมจรรย์   

พระคริสตเจา้แมท้รงเห็นชอบและทรงปกป้องศกัด์ิศรีและศกัด์ิสิทธิภาพของชีวติสมรส แต่ก็ยงั

ทรงรับเอารูปแบบชีวติพรหมจรรย ์เพื่อเผยแสดงใหเ้ห็นคุณค่าอนัสูงผดิธรรมดาและผลอนัอุดมลํ้าลึก

ฝ่ายจิตของการถือพรหมจรรย ์ ดงันั้น ภคินีพระราชินีมาเรียจึงปฏิญาณท่ีจะเจริญชีวติพรหมจรรยอ์ยา่ง

เตม็ใจ12

13  เพื่อสามารถรักเพื่อนมนุษยด์ว้ยใจอิสระและดว้ยใจกวา้ง  เพราะความรักของพระเจา้องคแ์ห่ง

ความรัก13

14 

                                                   
12  เทียบ CIC 599 
13  เทียบ VC 22 
14  เทียบ ET 13 
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14. ข้อเรียกร้องในชีวติพรหมจรรย์ 

ชีวติพรหมจรรยเ์รียกร้องให้ภคินีบรรลุวฒิุภาวะทางจิตใจ 14

15   ซ่ึงตอ้งเป็นรากฐานแห่งการเจริญ

ชีวติพรหมจรรยเ์พื่ออาณาจกัรสวรรค ์นอกนั้นภารกิจของคณะท่ีตอ้งทาํงานกบัเยาวชนยงัเรียกร้องให้

ภคินีเด่นในฤทธ์ิกุศลประการน้ี ดว้ยกาย วาจา ใจ เพื่อนาํความสุขใจแทจ้ริงไปสู่เยาวชนโดยการเจริญ

ชีวติท่ามกลางพวกเขาดว้ยความอ่อนโยนและเขม้แขง็ 

 

15. การส่งเสริมและรักษาไว้ซ่ึงการเจริญชีวติพรหมจรรย์ 

ชีวติพรหมจรรยเ์ป็นของประทานลํ้าค่าซ่ึงพระบิดาเจา้ประทานแก่บางคน ของประทานน้ีบอบ

บางและเสียง่ายเพราะความอ่อนแอของมนุษย 1์5

16    ดงันั้นเพื่อเจริญชีวติพรหมจรรย ์ ภคินีจึงตอ้งยดึวธีิการ

เหนือธรรมชาติ  โดยการสวดภาวนา  หมัน่รับศีลอภยับาปและศีลมหาสนิท  มีความเล่ือมใสศรัทธาต่อ

แม่พระ นกับุญยอแซฟและเทวดารักษาตวั ทั้งยงัตอ้งระลึกอยูเ่สมอวา่ พระเจา้เห็นเราทุกแห่งหน 

นอกนั้นภคินีตอ้งใชก้ารทาํงาน  การประมาณตน พร้อมกบัความนึกคิดและความปรารถนาใหอ้ยูใ่น

พระหรรษทานของพระเจา้ มีความรักฉนัพี่นอ้งอยา่งจริงใจในหมู่คณะ 16

17     ระมดัระวงัในการติดต่อกบั

บุคคลภายนอก  ท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อชีวติพรหมจรรยแ์ละกระแสเรียกของตน 

 

ชีวติยากจน 

 

“แม้พระองค์มั่งคั่ง พระองค์กย็งัทรงยอมเป็นคนยากจน 

เพราะเห็นแก่ท่านทัง้หลาย  เพือ่ท่านทัง้หลายจะได้เป็นคนมั่งมี  

เน่ืองจากความยากจนของพระองค์”  (2คร 8:9) 

 

16.  ความยากจนแบบพระคริสตเจ้า 

พระเยซูเจา้แมจ้ะพร้อมดว้ยความมัง่คัง่ก็ยงัไดถ่้อมองคล์งมาเป็นผูย้ากจนเพื่อเรามนุษย ์ 17

18   ดว้ย

การปฏิญาณตนถือความยากจน ภคินีสมคัรใจดาํเนินชีวติท่ียากจนตามแบบพระคริสตเจา้ จะติดตาม

พระองคอ์ยา่งใกลชิ้ด โดยสละทรัพยส์มบติัทั้งส้ินของตนเพื่อรับใชเ้พื่อนมนุษยแ์ละแสดงดว้ยชีวติวา่ 

ตนหวงัจะไดรั้บพระองคท่ี์ทรงเป็นยอดปรารถนามาเป็นทรัพยส์มบติัท่ีถาวรในโลกหนา้ 18

19 

  

                                                   
15 เทียบ VC 88 
16 เทียบ ET 15 
17 เทียบ PC 12,  สดด 133:1 
18 เทียบ CIC 600, 2 คร 8:9 
19  เทียบ มธ 19:21 
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17.  ข้อเรียกร้องของข้อปฏิญาณความยากจน 

ขอ้ปฏิญาณแห่งความยากจนเรียกร้องให้ภคินีข้ึนกบัผูใ้หญ่ และกฎเกณฑข์องคณะในการ

จบัจ่ายใชส้อย  การไดม้าและการจดัการทรัพยสิ์น  ไม่วา่สาํหรับตนเองหรือสาํหรับผูอ่ื้น 19

20   และตอ้งถือ

วา่ทุกส่ิงท่ีไดม้าดว้ยนํ้าพกันํ้าแรงของตนเป็นของคณะ เพื่อจะไดใ้ชใ้นการประกอบภารกิจของคณะ 20

21  

ภคินีพึงสาํนึกวา่ไม่พอท่ีจะใชส่ิ้งของตามความเห็นชอบของผูใ้หญ่แต่ตอ้งยากจนในจิตใจอยา่งแทจ้ริง  

 ดงันั้น ทุกส่ิงท่ีภคินีไดรั้บเป็นของกาํนลั  ของขวญั หรืออาศยัแรงงานของตนไม่วา่โดยทางใด  

ยอ่มเป็นของคณะ  และถา้ตอ้งการใชส่ิ้งของเหล่านั้น ใหข้ออนุญาตจากผูใ้หญ่ดว้ยใจสุภาพโดยไม่

เรียกร้องสิทธิจนเกินไป 
 

18. สิทธิในการถือกรรมสิทธ์ิเกีย่วกบัทรัพย์สิน   

แมภ้คินีมีขอ้ปฏิญาณความยากจน ก็ยงัสามารถรักษากรรมสิทธ์ิในทรัพยส์มบติัของตนตาม

กฎหมายบา้นเมืองและสิทธิอนัชอบธรรมท่ีจะมีกรรมสิทธ์ิอ่ืนๆ อีกในภายหนา้  แต่จะมอบการจดัการ

ทรัพยสิ์นและการรักษาผลประโยชน์ของทรัพยสิ์นเหล่านั้นใหแ้ก่ผูท่ี้ตนเลือก ก่อนจะทาํการปฏิญาณ

ตนคร้ังแรก และจะตอ้งทาํพินยักรรมดว้ยวธีิท่ีมีผลทางกฎหมายบา้นเมืองก่อนการปฏิญาณตนตลอด

ชีวติ21

22       นอกนั้นในกรณีท่ีจะเปล่ียนแปลงการจดัการหรือกระทาํกิจการอนัใดท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นฝ่าย

โลกโดยมีเหตุผลอนัชอบธรรม  จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากอธิการิณีเจา้คณะ 22

23   

 

19. จิตตารมณ์ความยากจน    

จิตตารมณ์ความยากจนเรียกร้องให้ภคินี เป็นคนจนทั้งในจิตใจและในชีวติจริง พอใจในส่ิงท่ี

จาํเป็นและไม่ผกูพนักบัทรัพยส์มบติัของโลก 23

24  ถา้ภคินีจะตอ้งขดัสน หรือในบางกรณีอาจจะขาดแคลน

บางส่ิงบางอยา่งท่ีจาํเป็น ก็ใหสู้้ทนดว้ยความยนิดีและดว้ยใจกวา้งเพราะเห็นแก่พระเจ้า 

 

 

 

 

 

 

                                                   
20 เทียบ CIC 600 
21 เทียบ CIC 668§3  
22 เทียบ CIC 668§1 
23 เทียบ CIC 668§2 
24 เทียบ CIC 600, มธ 6:20-21, ยน 17:7,10 



 8 

20. ความยากจนและการทาํงาน    

ภคินีจะถือตามกฎธรรมดาของมนุษยท่ี์ตอ้งดาํรงชีพดว้ยการทาํงาน 24

25    และระลึกวา่การทาํงาน

เป็นมรดกท่ีคุณพอ่การ์โล  เดลลา  โตร์เร บิดาผูต้ ั้งคณะไดม้อบให ้ฉะนั้นภคินีทุกคนจะยนิดีทาํงานดว้ย

ความขยนัขนัแขง็  เป็นการหาเล้ียงชีพเยีย่งคนจนทั้งหลายโดยเตม็ความสามารถ  ตามหนา้ท่ีต่าง ๆ ท่ี

ไดรั้บมอบหมาย ดว้ยความรับผดิชอบและเสียสละ 

 

ชีวตินอบน้อมเช่ือฟัง 

 

“ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า 

ขอให้เป็นไปกบัข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถดิ”  (ลก 1: 38) 
 

 

21. นอบน้อมตามแบบพระคริสตเจ้า    

ดว้ยการปฏิญาณถือความนอบนอ้มเช่ือฟัง ภคินีสละนํ้าใจอิสระของตนเพื่อถือตามพระ

ประสงคข์องพระเจา้ ตามแบบฉบบัของพระคริสตเจา้ท่ีทรงยอมนอบนอ้มเช่ือฟัง จนส้ินพระชนมบ์น

กางเขน  เพื่อใหพ้ระประสงคข์องพระบิดาเจา้ในการกอบกูม้นุษยเ์ป็นอนัสาํเร็จไป 25

26    

 

22. นอบน้อมต่อเสียงของพระจิตเจ้า   

ภคินีจะนอบนอ้มต่อเสียงดลใจขององคพ์ระจิตเจา้ท่ีทรงคอยนาํทางดว้ยแสงสวา่งแห่งพระวร

สาร คาํสั่งสอนทางการของพระศาสนจกัร พระวนิยัและระเบียบปฏิบติัและผูใ้หญ่ของคณะรวมทั้ง

เพื่อนภคินีท่ีเจริญชีวติอยูร่่วมกนัทั้งน้ีเพื่อจะไดพ้บพระประสงคข์องพระเจา้ในการเจริญชีวติประจาํวนั

26

27  

 

23. ข้อเรียกร้องของข้อปฏิญาณความนอบน้อมเช่ือฟัง   

จิตตารมณ์แห่งความนอบนอ้มเช่ือฟัง ใหภ้คินีรับหนา้ท่ีท่ีผูใ้หญ่มอบหมายใหท้าํดว้ยความ

รับผดิชอบ ใชก้าํลงัสติปัญญาและนํ้าใจ    รวมทั้งพระพรตามธรรมชาติและพระหรรษทาน เพื่อปฏิบติั

ตามคาํสั่งและทาํหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายนั้น      

                                                   
25 เทียบ PC 13, เจตนารมณ์ของผูต้ ั้งคณะ 
26 เทียบ PC 14, ฟป 2:8-9 , ลก 1:38  
27 เทียบ PC 14,  มธ 20:28, ยน 10:14-18, อฟ 4:13 



 9 

การปฏิญาณความนอบนอ้มเช่ือฟัง  เรียกร้องใหภ้คินีนอบนอ้มต่อคาํสั่งของผูใ้หญ่ของตน ตาม

นยัแห่งพระวนิยัและระเบียบปฏิบติัของคณะ  และทุกคร้ังท่ีอธิการิณีเจา้คณะแสดงความประสงคจ์ะสั่ง

ดว้ยอาํนาจแห่งขอ้ปฏิญาณ  อธิการิณีเจา้คณะพึงใชอ้าํนาจน้ีดว้ยความรอบคอบ และในกรณีท่ีจาํเป็น

จริง ๆ ตอ้งออกคาํสั่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือสั่งดว้ยวาจาอยา่งชดัเจนต่อหนา้ภคินีพยาน  2 คน27

28   

 

24. จิตตารมณ์ความนอบน้อมเช่ือฟัง    

ภคินีทุกคนมีหนา้ท่ีอนัมาจากความนอบนอ้มเช่ือฟัง  แมว้า่แต่ละคนจะมีบทบาทต่างกนั ทุกคน

พึงร่วมใจกนัแสวงหาพระประสงคข์องพระเจา้  ในเร่ืองท่ีสาํคญัควรมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น

ภายใตก้ารนาํของผูใ้หญ่ เพื่อพิจารณาขอ้เทจ็จริง  ผลดีผลเสีย ดว้ยจิตใจท่ีเคารพซ่ึงกนัและกนั และใหทุ้ก

คนนอ้มรับคาํตดัสินของผูใ้หญ่ในขั้นสุดทา้ย แมแ้ต่ในกรณีท่ีคาํสุดทา้ยของผูใ้หญ่จะไม่สอดคลอ้งกบั

ความคิดเห็นของตนก็ตาม ทั้งน้ีดว้ยจิตใจแห่งความเช่ือ ความรัก โดยร่วมใจกนัปฏิบติัตามขอ้ตกลงดว้ย

ความรับผดิชอบ 28

29   

 จิตตารมณ์แห่งความนอบนอ้มเช่ือฟังยงัเรียกร้องใหภ้คินี ละเวน้จากการบ่น การนอบนอ้มแต่

ภายนอก หรือทาํเพราะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตวั  แต่ใหน้อบนอ้มโดยสละนํ้าใจของตนทั้งหมดเป็นบูชา

ตามแบบฉบบัของพระมารดามารีอา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
28 เทียบ CIC 601, 697§2  ฮบ 10:7 
29 เทียบ ET 25, ฮบ 13:17    



 10 

 

 

บทที ่3 

การเจริญชีวติหมู่คณะ 

 

“เราให้บัญญติัใหม่แก่ท่านทัง้หลาย  ให้ท่านรักกนั 

เรารักท่านทัง้หลายอย่างไร  ท่านกจ็งรักกนัอย่างน้ันเถดิ  

ถ้าท่านมีความรักต่อกนั  ทุกคนจะรู้ว่าท่านเป็นศิษย์ของเรา”  (ยน 13.34-35) 

 

25. ชีวติหมู่คณะเป็นชีวติแห่งความเช่ือ    

 พระเจา้ทรงเรียกเราแต่ละคนใหม้าเจริญชีวติหมู่คณะ เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นธรรมลํ้าลึกแห่งความ

สนิทสัมพนัธ์ในพระตรีเอกภาพ  ซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยไ์ด ้ ทาํใหเ้กิด

ความเป็นหน่ึงเดียวในความเช่ือและพระหรรษทานของพระเจา้  เป็นประจกัษพ์ยานถึงชีวติในพระ

อาณาจกัรนิรันดรของพระเจา้ท่ีเร่ิมแลว้ในพระศาสนจกัรและหมู่คณะ 29

30  

 

26. การใช้พระคุณพเิศษของแต่ละคนเพือ่เสริมสร้างชีวติหมู่คณะ 

การเจริญชีวติหมู่คณะเรียกร้องใหภ้คินีแต่ละคน            “นาํทุกส่ิงมารวมไวเ้ป็นของส่วนรวม”    

(กจ 2:44)           เพื่อเสริมสร้างกนัและกนัและเสริมสร้างชีวติหมู่คณะ  ดงันั้น ภคินีจะรับรู้และนอ้มรับ

พระคุณและความสามารถต่าง ๆ      พร้อมทั้งขอ้จาํกดัของตนและเพื่อนภคินีดว้ยความเคารพและรู้คุณ  

ช่วยกนัส่งเสริมใหแ้ต่ละคนไดใ้ชพ้ระพรต่างๆ ท่ีตนไดรั้บ  เพื่อเสริมสร้างชีวติและพนัธกิจของหมู่คณะ

ใหส้มบูรณ์ข้ึนเสมอ30

31  

  

27. ลกัษณะแห่งจิตตารมณ์ครอบครัว 

จิตตารมณ์แบบครอบครัวตอ้งเป็นหวัใจของการเจริญชีวติหมู่คณะของภคินี ซ่ึงเกิดจากการท่ี

ภคินีแต่ละคนรู้จกัเคารพและเขา้ใจกนั อ่อนโยน หวงัดีดว้ยมิตรภาพท่ีแทจ้ริงต่อกนั   ร่วมมือในการ

ทาํงานดว้ยการร่วมรับผดิชอบ    พยายามเอาชนะทิฐิและความรู้สึกส่วนตวั    รู้จกัอดทนและยกโทษ

ใหแ้ก่กนัและกนั พยายามแสวงหาความดีของผูอ่ื้นก่อนตนเอง ยดึมัน่ในความเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกนั 

                                                   
30 เทียบ VC 41 
31  เทียบ  VC 14 
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ส่งเสริมความรักดว้ยคาํพดูท่ีออกจากใจจริง  และแสดงความรักต่อกนัและกนัแมใ้นเร่ือง   “กระจุ๋ม   

กระจ๋ิมประจาํวนั”32

การพกัผอ่นหยอ่นใจร่วมกนัในยามวา่งจากการงานจะช่วยส่งเสริมใหมี้ความยนิดีร่าเริงและ

ความอบอุ่นแบบครอบครัวในบรรยากาศแห่งความเป็นกนัเองในระหวา่งเพื่อนภคินีดว้ยกนั สมดงัพระ

วาจาของพระเจา้ท่ีวา่  “ช่างเป็นส่ิงท่ีอ่อนหวานเสียน่ีกระไรท่ีจะเจริญชีวติอยูด่ว้ยกนัฉนัพี่นอ้ง” 

 

 

 

28. การหย่อนใจร่วมกนัช่วยส่งเสริมจิตตารมณ์ครอบครัว 

33

 ภคินีทุกคนพึงสาํนึกถึงบทบาทหนา้ท่ีของตนเองในการช่วยส่งเสริมชีวติหมู่คณะ ดว้ยการ

เสวนา และแบ่งปันกนัฉนัพี่นอ้งดว้ยอธัยาศยัไมตรี  ตกัเตือนกนัดว้ยความรัก ใหก้าํลงัใจและช่วยเหลือ

ภคินีท่ีประสบปัญหา  ดว้ยความเขา้ใจและสุขมุรอบคอบ  ผูใ้หญ่เป็นผูป้ระสานความแตกต่างของบุคคล  

เฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีท่ีมีความขดัแยง้ระหวา่งภคินี  นอกเหนือจากหนา้ท่ีบริหารงานหมู่คณะ  ผูใ้หญ่จะ

เป็นผูน้าํเพื่อช่วยใหภ้คินีแต่ละคนและหมู่คณะ ใหเ้จริญข้ึนในดา้นชีวติจิตและงานแพร่ธรรมควบคู่กนั

ไป33

34 

 

30.  เขตพรตสําหรับภคินี 

 

 

29. ทุกคนมีบทบาทในการส่งเสริมชีวติหมู่คณะ 

สถานท่ีพกัอาศยัของภคินี ควรเป็น สถานท่ีส่งเสริมชีวติแห่งการอยูร่่วมกนัโดยไม่ปะปนกบั

บุคคลภายนอก  เพื่อรักษาบรรยากาศแห่งการชิดสนิทกบัพระเจา้และระหวา่งภคินีดว้ยกนั  แต่ทั้งน้ีตอ้ง

ไม่ลืมหนา้ท่ีท่ีจะตอ้นรับผูม้าเยอืนดว้ยอธัยาศยัไมตรีอนัดี 34

35 

 

31. การร่วมกจิศรัทธาช่วยส่งเสริมชีวติหมู่คณะ    

การร่วมถวายมิสซาบูชาขอบพระคุณเป็นท่อธารแห่งความเป็นหน่ึงเดียวกนั 35

36   การรับศีลแห่ง

การคืนดี  ซ่ึงเป็นการคืนดีกบัพระเจา้และกบัเพื่อนพี่นอ้ง 36

37   การสวดภาวนาร่วมกนัซ่ึงแสดงวา่เราเป็น

บุตรของพระเจา้ ทั้งหมดน้ีช่วยเสริมสร้างชีวติหมู่คณะใหแ้น่นแฟ้นยิง่ข้ึนเสมอทุกวนั  ฉะนั้นภคินี ตอ้ง

                                                   
32  เทียบ 1 คร13:4-7, PC 15, ET 39, FLC 26,  ธรรมประเพณีของคณะ  
33 เทียบ  สดด 133:1   
34 เทียบ  PC 15, CDR 16 
35 เทียบ CIC 667§1 
36 เทียบ CDR 9   
37 เทียบ CDR 10 
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พยายามร่วมในกิจศรัทธาเหล่าน้ีเสมอ และไม่ปล่อยใหต้นเองอา้งเหตุยกเวน้บ่อย ๆ อนัจะนาํผลเสียมาสู่

ตนเองและหมู่คณะ 

 

 

 

32. สมาชิกทีเ่จ็บป่วยหรือผู้สูงอายุ 

ภคินีท่ีปฏิญาณตนไม่วา่จะอยูใ่นสภาพใดของชีวติ  ส ามารถร่วมในชีวติและภารกิจของคณะ

ตามสภาพและบทบาทหนา้ท่ีของตน  ฉะนั้นคณะจะเอาใจใส่ดูแลสมาชิกท่ีเจบ็ป่วยหรือผูสู้งอาย ุดว้ย

ความเอาใจใส่ท่ีเตม็ดว้ยความรัก  หมัน่ไปเยีย่ม ช่วยเหลือและใหก้าํลงัใจดว้ยความเคารพและกตญั�ู 

เสมือนเป็นอวยัวะของพระคริสตเจา้ผูท้นทุกข ์ส่วนภคินีท่ีเจบ็ป่วยจะร่วมชีวติของตนกบัธรรมลํ้าลึก

แห่งพระมหาทรมานและการไถ่กูข้องพระเยซูเจา้และพระมารดา เพื่อความตอ้งการของพระศาสนจกัร

และความรอดของเพื่อนมนุษย  ์      

 

33.  การพบปะสนทนากบัผู้ใหญ่ 

การพบปะสนทนากบัผูใ้หญ่เป็นเคล็ดลบัสาํคญัของการเจริญชีวติอยูร่่วมกนัเป็นหมู่คณะ เพื่อ

ส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีระหวา่งผูใ้หญ่และภคินี  เพื่อช่วยใหผู้ใ้หญ่สามารถจดัการอยา่งเหมาะสม และ

เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม  รวมทั้งภคินีท่ีเขา้พบผูใ้หญ่ก็จะไดรั้บคาํแนะนาํในเม่ือมีขอ้สงสัย  ไดรั้บการ

ปลอบโยนใหก้าํลงัใจในยามทอ้แท ้ ฉะนั้นใหภ้คินีทุกคนตระหนกัในความจริงประการน้ี หมัน่มา

พบปะสนทนากบัผูใ้หญ่ของตนอยา่งซ่ือ ๆ ดว้ยความไวว้างใจ ส่วนผูใ้หญ่จะเคารพสิทธิส่วนบุคคลของ

ภคินีท่ีจะรักษาเร่ืองท่ีไดรั้บฟังไวเ้ป็นความลบัอยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัมโนธรรม

ของภคินี37

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
38 เทียบ CIC 630§5 
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บทที ่ 4 

ชีวติแห่งการภาวนา 

 

“มีสองสามคนประชุมกนัในนามของเรา 

เราจะอยู่ท่ามกลางเขาทีน่ั่น”  (มธ 18:20) 

 

34.  การภาวนาช่วยเสริมสร้างชีวติจิต 

ภคินีพึงเสริมสร้างชีวติจิตดว้ยจิตตารมณ์แห่งการภาวนาและการภาวนาร่วมกนัตามพระวนิยั

และระเบียบปฏิบติัของคณะ38

39    ในเวลาเดียวกนัจะพยายามปลูกฝังการภาวนาส่วนตวัอนัจะทาํใหเ้กิด

ประสบการณ์ในชีวติเก่ียวกบัความสัมพนัธ์กบัพระเจา้เป็นการส่วนตวัอยา่งลึกซ้ึง ซ่ึงจะทาํใหรู้้สึก

กระหายท่ีจะภาวนาอยูเ่สมอ 

 

35. การรับฟังพระวาจาเพือ่เลยีนแบบพระคริสตเจ้า 

พระเจา้ทรงรักมนุษยม์ากจนถึงกบัส่งพระบุตรของพระองคใ์หม้าเป็นหนทาง  ความจริงและ

ชีวติ39

40   ฉะนั้นภคินีรับฟังพระวาจาของพระองคอ์ยา่งสมํ่าเสมอ  เพื่อจะได้ พฒันาชีวติจิตของตน

เลียนแบบชีวติของพระคริสตเจา้ผูท้รงเป็นตน้กาํเนิดประการแรกของชีวติจิตทั้งหมด 40

41   เช่นเดียวกบั

พระนางมารีอาพระมารดาของพระองคซ่ึ์งเก็บรักษาทุกส่ิงท่ีไดย้นิไวใ้นจิตใจของพระนาง 41

42   นอกนั้น

ภคินีจะซ่ือสัตยใ์นการอ่านหนงัสือศรัทธาเป็นประจาํทุกวนั 42

43 

 

36.  ศีลมหาสนิทและมิสซาบูชาขอบพระคุณเป็นศูนย์กลางและท่อธารของชีวติ 

ภคินีจะทาํใหศี้ลมหาสนิทและการร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ซ่ึงพระเยซูเจา้ทรงประทาน

ให ้  เป็นชีวติของพระศาสนจกัรกลบัเป็นศูนยก์ลางและท่อธารแห่งชีวติของตน เป็นเคร่ืองคํ้าจุนชีวติ

                                                   
39 เทียบ CIC 663§1, PC 6, SAC 16, 25 
40 เทียบ ยน 14:6 
41 เทียบ CDR 8, SAC 24 
42 เทียบ ลก 2:51 
43 เทียบ CIC 663§3 
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แห่งการเจิมถวายตวั และหล่อเล้ียงการเจริญชีวติและพนัธกิจร่วมกนัในหมู่คณะ โดยภคินีตอ้งร่วมพิธี

มิสซาขอบพระคุณทุกวนัเท่าท่ีจะทาํได 4้3

44 
 

 

 

37. ความศรัทธาเยีย่งบุตรต่อแม่พระ และความศรัทธาอืน่ๆ 

ในฐานะท่ีเป็นสมาชิกคณะภคินีพระราชินีมาเรีย  ภคินี ทุกคนจะมีความศรัทธาเยีย่งบุตรอยา่ง

พิเศษต่อพระมารดาโดยการเลียนแบบอยา่งชีวติของพระนาง และ สวดสายประคาํ พร้อมกบัรําพึงธรรม

ลํ้าลึกแห่งการไถ่กูข้องพระเยซูเจา้ เพื่อเลียนแบบอยา่งชีวติสุภาพและการนอ้มรับพระประสงคข์องพระ

เป็นเจา้ตามแบบอยา่งของพระมารดามารีอาเป็นประจาํทุกวนั ตามจิตตารมณ์ของผูต้ ั้งคณะ 44

45 

 ภคินียงัตอ้งสวดทาํวตัรเชา้ - เยน็ - คํ่า รําพึงไตร่ตรองพระวาจาเชา้ -  เยน็ พร้อมกนั  สวดสาย

ประคาํ  เฝ้าศีลและรับศีลมหาสนิทโดยปรารถนาบ่อย ๆ ตามแบบอยา่งของผูต้ ั้งคณะ 45

46 

 นอกนั้นอธิการิณีบา้นท่ีมีสมาชิกสูงอาย ุหรือเจบ็ป่วยไม่สามารถร่วมกิจศรัทธาประจาํวนัได ้ 

ตอ้งจดัใหภ้คินีมีโอกาสรับศีลศกัด์ิสิทธ์ิอยา่งสมํ่าเสมอ และในวาระสุดทา้ยใหไ้ดรั้บศีลเจิมคนไข ้

รวมทั้งการเตรียมตวัอยา่งดีในการกลบัไปหาองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 

 

38.  การรับศีลอภัยบาปและการแนะนําวญิญาณ 

ดว้ยความสาํนึกในความอ่อนแอของตน  ภคินีจะหมัน่รับศีลอภยับาป เพื่อคืนดีกบัพระเจา้และ

เพื่อนพี่นอ้ง  สาํรวจมโนธรรมของตนทุกวนั  เป็นหนา้ท่ีของผูใ้หญ่จะตอ้งจดัใหมี้ผูฟั้งแกบ้าปประจาํท่ี

สมาชิกสามารถเขา้ไปรับศีลอภยับาปไดบ้่อย ๆ 46

47  ตามคาํสั่งสอนของพระศาสนจกัร  และผูใ้หญ่พึงรับรู้

อิสรภาพท่ีถูกตอ้งของภคินีเก่ียวกบัการรับศีลอภยับาป  และการแนะนาํวญิญาณดว้ย 47

48 

 

39.  ระยะเวลาแห่งการฟ้ืนฟูจิตใจอย่างเข้มข้น  

โอกาสฟ้ืนฟูจิตใจประจาํเดือนและประจาํปี  เป็นเวลาแห่งการสาํรวมจิตใจพิจารณาตนเองอยา่ง

จริงจงั48

49   เพื่อจะไดพ้บปะกบัพระเจา้และทาํตนใหล้ะมา้ยคลา้ยองคพ์ระคริสตเจา้มากยิง่ข้ึน  ฉะนั้น   

ภคินีจะรู้คุณค่าของช่วงเวลาน้ีและจะร่วมกิจกรรมน้ีอยา่งซ่ือสัตยแ์ละดว้ยความศรัทธาร้อนรน 49

50 

                                                   
44 เทียบ  CIC 663§2 
45 เทียบ CDR 13, CIC  663§4  
46 เทียบ  สมณสาสน์ Rosarium  Virginis  Mariae 2002, 16, อนุสรณ์แห่งความรักท่ีพ่อมอบให้แก่ลูก  หนา้ 77, 240 
47 เทียบ CIC 630§2, CDR 11  
48 เทียบ CIC 630§1, PC 14 
49 เทียบ CDR 5, ET 35  
50 เทียบ CIC 663§5 
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40.  การงานและการบําเพญ็ภาวนาต้องประสมประสานกนั 50

51  

ภคินีจะเจริญชีวติสนิทกบัพระเจา้ขณะทาํการงานประจาํวนัดว้ยการสวดภาวนาสั้นๆ  นอกนั้น   

ยงัจะหาเวลาสวดสายประคาํส่วนตวั   หมัน่มาเฝ้าพระเยซูเจา้ในศีลมหาสนิท  สาํรวมตนต่อพระพกัตร์

พระบิดาเจา้อยูเ่สมอ  เพื่อให้ภคินีเจริญกา้วหนา้ในชีวติฝ่ายจิตดว้ยความเบิกบานใจ  ดุจดงับุตรท่ีรักของ

พระเจา้ ทั้งจะทาํใหง้านแพร่ธรรมเกิดผลตามพระประสงคข์องพระองค ์

 

41.  การพลกีรรมส่วนตัวและส่วนรวม 51

52   

การพลีกรรมดว้ยใจกวา้ง เป็น กิจการท่ีตอ้งปฏิบติัเป็นประจาํเพื่อการกลบัใจมาเช่ือพระวรสาร

อยูเ่สมอ  ฉะนั้น ภคินีจะหาโอกาสกระทาํพลีกรรมทั้งส่วนรวมและส่วนตวับ่อยๆ โดยเฉพาะเม่ื อตอ้ง

ปฏิเสธตนเอง  นอกจากนั้นในเทศกาลสาํคญัและโอกาสพิเศษจะทาํพลีกรรมร่วมกนัในหมู่คณะดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
51 เทียบ CDR 4,5 
52 เทียบ ลก 9:23-24, มธ 10:38, CDR 14 
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บทที ่ 5 

การประกอบภารกจิของคณะ 

 

“ท่านทัง้หลายจงไปส่ังสอนนานาชาติ 

ให้มาเป็นศิษย์ของเรา”  (มธ 28:19) 

 

42.  ภารกจิแพร่ธรรมเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า  

ภารกิจแพร่ธรรมของคณะเป็นพระประสงคข์องพระเจา้ท่ีทรงประทานใหก้บัคณะ อีกทั้งทรง

เลือกสรรเราให ้ “ไปและบงัเกิดผลท่ีคงอยูถ่าวร” 53

 การแพร่ธรรมประการแรกของนกับวชทุกคนคือ  การเป็นพยานถึงชีวติแห่งการเจิมถวายตวั   

ซ่ึงทาํใหพ้ระคริสตพ์ระองคเ์องปรากฏอยูใ่นโลก  โดยการเป็นประจกัษพ์ยานส่วนตวั  พยายามทาํตนให้

สนิทสัมพนัธ์และคลา้ยพระคริสตม์ากข้ึนเสมอ54

55  เพื่อใหชี้วติทั้งครบของภคินีเตม็ไปดว้ยจิตตารมณ์แห่ง

การแพร่ธรรม  และกิจการแพร่ธรรมตอ้งเป็นผลจากการชิดสนิทกบัพระเจา้ 55

56  

  ภคินี นอ้มรับพระคุณแห่งกระแสเรียกน้ีดว้ยความ

รู้คุณเยีย่งบุตร  เพื่อจะนาํผลแห่งการไถ่กูไ้ปสู่ปวง ประชากรของพระเจา้โดยการนอบนอ้มเช่ือฟัง  โดย

การทรงนาํขององค์พระจิตเจา้ไปทาํงานในนามของคณะ 53

54 และพระศาสนจกัร 

 

43. การแพร่ธรรมประการแรกของนักบวช   

ในฐานะนกับวช ภคินีตอ้งสวมเคร่ืองแบบท่ี สมชัชาของคณะกาํหนดข้ึน56

57  เพื่อใชเ้ขา้ร่วมพิธี

ศกัด์ิสิทธ์ิ ประกอบภารกิจเฉพาะของคณะ และกิจกรรมสาํคญัๆ ของคณะ  นอกนั้น จากธรรมประเพณี

ของคณะ ภคินียงัสามารถแต่งกายใน ชุดอ่ืน  จึงควรแต่งกายในลกัษณะท่ีเรียบร้อย เหมาะสมกบัฐานะ

นกับวช 

                                                   
53 เทียบ ยน 15:16 
54 เทียบ MR 15  
55 เทียบ VC 72 
56 เทียบ CIC 675§1-2, PC 9 
57 เทียบ CIC 669§1 
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44. หลกัเกณฑ์ในการประกอบภารกจิของคณะ 57

58    

ในการประกอบภารกิจของคณะ  คณะจะยดึเอาพระพรพิเศษ  จิตตารมณ์ของคุณพอ่การ์โล  

เดลลา  โตร์เร  บิดาผูต้ ั้งคณะ สภาพความตอ้งการของสังคม  คาํสอนของพระศาสนจกัร และโครงการ

แพร่ธรรมของสังฆมณฑลเป็นแนวทาง  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการเปิดกิจการใหม่ของคณะ  ในเวลา

เดียวกนัก็ยอมรับสภาพท่ีแตกต่างกนัของทอ้งถ่ินและพร้อมท่ีจะปรับใชว้ธีิการท่ีเหมาะสม 

  45. การสอนคําสอนและการประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้า 58

59    

 คุณพอ่การ์โล  เดลลา  โตร์เร  บิดาผูต้ ั้งคณะไดมี้ใจร้อนรน  ท่ีจะขยายพระอาณาจกัรของพระ

เจา้และเผยแผพ่ระธรรมคาํสอนแก่ทุกคน  ท่านไดพ้ร่ําสอนบุตรฝ่ายวญิญาณทุกคน  ใหห้าโอกาสท่ีจะ

สอนคาํสอน และประกาศพระอาณาจกัรของพระเจา้ ไม่วา่จะอยูใ่นบทบาทหนา้ท่ีใด ฉะนั้น ภคินีจะถือ

วา่การสอนคาํสอนและการประกาศข่าวดี เป็นภารกิจเฉพาะของคณะ และคณะจะอบรมสมาชิกใหมี้

ความสามารถ มีความพร้อม และยนิดีท่ีจะทาํงานน้ีทั้งในโรงเรียน วดั หรือสถานท่ี และโอกาสต่างๆ   

อีกทั้งทบทวนการทาํงานของคณะในระดบัต่างๆ เป็นระยะวา่ไดย้ดึถือภารกิจน้ีเป็นภารกิจหลกัในการ

ดาํเนินกิจการของคณะหรือไม่ 

 

46. การอภิบาลเยาวชน    

คณะยงัถือวา่งานอภิบาลเยาวชนเป็นภารกิจแพร่ธรรมเฉพาะอีกอยา่งหน่ึง ซ่ึงเป็นผลจากพระ

พรพิเศษท่ีคุณพอ่การ์โล  เดลลา โตร์เร บิดา ผูต้ ั้งคณะไดรั้บมาจากคณะซาเลเซียน  โดยไดริ้เร่ิมเปิด

โรงเรียนเพื่อให้ภคินีสามารถทาํงานประเภทน้ีดว้ยการอบรมเยาวชนในดา้นการศึกษา  การอบรมจิตใจ

และการเสริมสร้างชีวติคริสตชน  อีกทั้งเป็นโอกาส ประกาศพระคริสตเจา้ผูเ้ป็นข่าวดีสาํหรับเยาวชน

ท่ีมาเรียนในโรงเรียนของคณะ 

นอกนั้น  คณะยงัถือเป็นหนา้ท่ีท่ีจะริเร่ิมกิจกรรมสาํหรับเยาวชน เพื่อเสริมการอบรมใหมี้

ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  เพื่อช่วยเหลือเยาวชนทั้งทางตรงและทางออ้ม 

 

47. มุ่งอบรมเยาวชนตามจิตตารมณ์นักบุญยอห์นบอสโก 59

60   

คณะภคินีพระราชินีมาเรีย  จะยดึเอาจิตตารมณ์ของนกับุญยอห์น  บอสโกและเจตนารมณ์ของ

คุณพอ่การ์โล  เดลลา โตร์เร   บิดาผูต้ ั้งคณะ ซ่ึงเป็นสงฆซ์าเลเซียนโดยมุ่งใหก้ารอบรมเยาวชน

โดยเฉพาะอยา่งยิง่เยาวชนท่ีมาจากครอบครัวยากจนและชนชั้นกลาง    เพื่อใหก้ารศึกษาและการอบรม

                                                   
58 เทียบ ET 50, CIC 677§1 
59 เทียบ CIC 677§1 
60 เทียบ  อนุสรณ์แห่งความรักท่ีพ่อมอบให้แก่ลูก  หนา้ 253 
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ศีลธรรมอนัดีงาม  โดยใชว้ธีิการของท่านนกับุญซ่ึงตั้งอยูบ่นรากฐานแห่งเหตุผล ศาสนา และความรักใจ

ดี  เยีย่งผูเ้ล้ียงท่ีดีท่ีอยูท่่ามกลางฝงูแกะ  คอยระมดัระวงัมิใหเ้กิดอนัตรายแก่ลูกแกะของตน 60

61 

 

 

 

 

 

48. การเผยแผ่การสวดสายประคํา   

            ภคินีจะเผยแผก่ารสวดสายประคาํในทุกโอกาสและทุกวธีิเพื่อส่งเสริมการปฏิบติัตามจิตตารมณ์

และแบบอยา่งของคุณพอ่การ์โล  เดลลา โตร์เร บิดา ผูต้ ั้งคณะ 61

62   ซ่ึงรักและสนบัสนุนการสวดสาย

ประคาํเป็นชีวติจิตใจ อนัเป็นการส่งเสริมชีวติคริสตชนตามธรรมลํ้าลึกแห่งการไถ่กูข้องพระเยซูเจา้ 

และความรักศรัทธาต่อพระมารดามารีอา  ผูร่้วมในการไถ่กูข้องพระองคด์ว้ย  

 

49.  การเป็นประจักษ์พยานด้วยการทาํงาน  

คุณพอ่การ์โล  เดลลา  โตร์เร  บิดาผูต้ ั้งคณะ พร่ําสอนใหภ้คินีทาํงานดว้ยนํ้า พกันํ้าแรงของตน  

ไม่รอคอยความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น พร้อมท่ีจะรับใช้ ในการงานทุกประเภทท่ีไม่ขดักบัจิตตารมณ์ และ

พระพรพิเศษของคณะ อนัจะทาํใหภ้คินีเป็นประจกัษพ์ยานถึงคุณค่าของการทาํงาน ซ่ึงเป็นการร่วมมือ

กบัพระเจา้ในการสร้างโลกและสังคมใหดี้ข้ึน 62

63 

 

50.  การร่วมมือกบัพระศาสนจักรท้องถิ่น    

คณะภคินีพระราชินีมาเรีย เป็นคณะท่ีเกิดข้ึนโดยการรับรองของพระศาสนจกัรและเพื่อ

ประโยชน์ของพระศาสนจกัร  ฉะนั้น  คณะจะถือเป็นหนา้ท่ีสาํคญัประการหน่ึงท่ีจะร่วมมือกบัพระศา

สนจกัรทอ้งถ่ินในกิจการต่าง ๆ ท่ีประมุขพระศาสนจกัร ทอ้งถ่ินจะริเร่ิมหรือเสนอ  โดยเฉพาะในเร่ืองท่ี

เก่ียวกบัการเผยแผพ่ระธรรมคาํสอนในหมู่ประชาชน 63

64 

 

51.  การดําเนินกจิการของคณะในสังฆมณฑลอืน่    

แมว้า่คณะภคินีพระราชินีมาเรีย  เป็นคณะท่ีไดรั้บการรับรองจากประมุขอคัรสังฆ-มณฑล

กรุงเทพฯ  แต่สามารถเปิดกิจการหรือส่ง ภคินีไปทาํงานในสังฆมณฑลอ่ืน ๆไดเ้ม่ือพระสังฆราชทอ้งถ่ิน

                                                   
61 เทียบ  ยน 10:14 
62  เทียบ  สมณสาสน์ Rosarium  Virginis  Mariae 2002, 16, อนุสรณ์แห่งความรักท่ีพ่อมอบให้แก่ลูก  หนา้ 77, 240 
63  เจตนารมณ์ของคุณพ่อการ์โล,  ET 20 
64 เทียบ CIC 573, 574§2, 680 
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ร้องขอและไม่ขดักบัจิตตารมณ์ของคณะ โดยจะเรียนให้ ประมุขแห่งอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯทราบ 

และคณะจะจดัทาํขอ้ตกลงระหวา่งทั้งสองฝ่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษรซ่ึงจะตอ้งทบทวนตามระยะเวลาท่ี

กาํหนด64

65       

 

 

 

 

 

52.  ความสัมพนัธ์กบัอดีตภคินี   ศิษย์เก่า และกลุ่มคริสตชนทีเ่กีย่วข้อง    

 คณะภคินีพระราชินีมาเรีย  จะรักษาความสัมพนัธ์กบับรรดาอดีตภคินี ประสานความร่วมมือ

กบับรรดาศิษยเ์ก่า  สนบัสนุนและใหค้วามช่วยเหลือกลุ่ม คริสตชนอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณะ ดว้ย

มิตรภาพท่ีจริงใจ   เพื่อใหค้วามคิดอ่านท่ีดีและช่วยเหลือเขาโดยเฉพาะทางดา้นจิตใจ  ทั้งน้ี   เพื่อเขาจะ

ไดรั้กษาผลแห่งการอบรมท่ีไดรั้บใหย้นืนานในชีวติของเขาต่อไป 65

66 

 

53.  การส่งเสริมกระแสเรียกในพระศาสนจักร   

ภคินีจะพยายามส่งเสริมกระแสเรียกพระสงฆ ์  นกับวช และ  ฆราวาสแพร่ธรรม ในบรรดา

เยาวชน  อยา่งนอ้ยท่ีสุดดว้ย แบบอยา่งท่ีดีและดว้ยการภาวนา เพื่อออ้นวอนพระเจา้ ผูเ้ป็นเจา้ของนา  ได้

โปรดส่งคนมาทาํงานในเน้ือนาของพระองคม์ากยิง่ข้ึน 66

67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
65 เทียบ CIC 681§2  
66 เทียบ CIC 677§2 
67 เทียบ ลก 10:2  
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บทที ่6 

การอบรมในคณะ 

 

“เจ้าอยู่ในมือของเราอย่างดินเหนียวอยู่ในมือช่างป้ันหม้อ” (ยรม 18:6) 

 

หลกัการทัว่ไปในการอบรม 

 

54. การอบรมคือการร่วมมือกบัองค์พระจิตเจ้า   

พระเยซูเจา้ทรงเรียกบรรดาอคัรสาวกใหม้าอยูก่บัพระองค ์ และทรงเตรียมใหพ้วกเขาสามารถ

ประกอบภารกิจท่ีพระองคท์รงมอบหมาย 67

68  ฉะนั้นทั้งผูใ้หก้ารอบรมและผูรั้บการอบรมพึงตระหนกัวา่  

การอบรมก่อนส่ิงอ่ืนใด  เป็นกิจการของพระจิตเจา้ซ่ึงทรงค่อยๆ  นาํบุคคลท่ีไดรั้บการเลือกสรรให้

ละมา้ยคลา้ยองคพ์ระคริสตเจา้ยิง่ทียิง่มากข้ึน  จึงจาํเป็นท่ีภคินีทุกคนจะออ้นวอนขอความสวา่งและ

ความช่วยเหลือจากพระองคอ์ยูเ่ป็นนิจ 

 

55.  คุณสมบัติของผู้ทีป่ระสงค์จะเข้าคณะ    

คณะภคินีพระราชินีมาเรียพึงสาํนึกถึงความสาํคญัในการรับผูส้มคัรเขา้คณะ  ภคินีทุกคนมี

หนา้ท่ีท่ีจะแสวงหาบุคคลท่ีมีเจตนารมณ์เท่ียงตรง  และมีคุณสมบติัพื้นฐาน ทั้งดา้นร่างกาย  สติปัญญา

และจิตใจเพียงพอท่ีจะรับการอบรม  ใหส้ามารถเจริญชีวติ นกับวชตามจิตตารมณ์ของคณะไดอ้ยา่ง

เหมาะสม  อีกทั้งตอ้งคาํนึงถึงขอ้ขดัขวางต่าง ๆ ท่ีพระศาสนจกัรและกฎเฉพาะของคณะกาํหนดไว้68

69 

 

                                                   
68 เทียบ มก 3:13-19, DFRI 1 
69 เทียบ CIC 597§1 
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56.  จิตตารมณ์และภารกจิเฉพาะของคณะกบัการอบรม  

จิตตารมณ์และภารกิจเฉพาะของคณะเป็นผลของพระพรพิเศษท่ีผูต้ ั้งคณะไดรั้บจากพระจิตเจา้ 

เพื่อประโยชน์ของประชากรของพระเจา้ 69

70   ซ่ึงคณะจะตอ้งรักษาไวเ้ป็นมรดกฝ่ายวญิญาณ  และท่ีภคินี

ทุกคนตอ้งปฏิบติัตามอยา่งซ่ือสัตย 7์0

71  ฉะนั้นการอบรมสมาชิกในขั้นต่าง ๆ ตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงการ

ปฏิญาณตนตลอดชีวติ  และการอบรมท่ีต่อเน่ืองในชีวติจะตอ้งยดึ พระพรพิเศษ  จิตตารมณ์และภารกิจ-

เฉพาะของคณะเป็นหลกัเกณฑใ์นการกาํหนดวธีิการอบรมในทุกดา้นอยูเ่สมอ เพื่อใหก้ารอบรมมี

เอกภาพและประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของพระศาสนจกัร 71

72 

 

57.  บทบาทและคุณสมบัติของผู้ให้การอบรม     

ในกระบวนการอบรม  ผูใ้หก้ารอบรมนบัวา่เป็นผูมี้ส่วนสาํคญัมาก  เป็นผูช่้วยเหลือใหผู้ส้มคัร

เขา้คณะไดไ้ตร่ตรองกระแสเรียกและตอบรับการดลใจของพระจิตเจา้  เพื่อจะไดเ้ป็นผูถ้วายตวัแด่พระ

เจา้ดว้ยใจอิสระ  เป็นผู ้ สามารถช่วยเหลือผูส้มคัรใหพ้ฒันาตนเองใหล้ะมา้ยคลา้ยคลึงกบัพระเยซูเจา้  

และสามารถปฏิบติัภารกิจตามจิตตารมณ์ของคณะได ้  ผูใ้หก้ารอบรมสามารถถ่ายทอดจิตตารมณ์ของ

คณะดว้ยชีวติ  รู้จกัและเขา้ใจจิตวทิยา มีอุปนิสัยท่ีชวนใหผู้รั้บการอบรมเขา้หาไดง้่าย มีความรู้เร่ืองคาํ

สอนของพระศาสนจกัร  มีความศรัทธาและเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการเจริญชีวติ นกับวช  อน่ึง  คณะพึงถือ

เป็นหนา้ท่ีสาํคญัท่ีจะเตรียมสมาชิกท่ีเหมาะสม  ใหส้ามารถเป็นผูอ้บรม  โดยส่งเสริมใหไ้ดศึ้กษาวชิา

แขนงต่าง ๆ ทั้งทางโลกและทางธรรม  โดยเฉพาะดา้นวธีิการใหก้ารอบรม 72

73   

 

58.  หน้าทีข่องผู้รับการอบรม    

แต่ละคนไดรั้บเรียกจากพระเจา้  ผูท้รงประทานพระคุณต่าง ๆ เฉพาะตวั เพื่อเขาจะไดส้ามารถ

ตอบรับพระกระแสเรียกของพระองค์ 73

74 ฉะนั้นผูท่ี้สมคัรรับการฝึกหดัอบรมเป็นภคินี ตอ้งเป็นบุคคลแรก

ท่ีร่วมมือกบัพระเจา้ท่ีทรงเรียกเขามา 74

75   โดยอ่อนนอ้มต่อการดลใจของพระจิตเจา้อยูเ่ป็นนิจ  ร่วมมือ

อยา่งจริงจงักบัผูใ้หก้ารอบรม  รู้จกัรับผดิชอบในการฝึกหดัอบรมตน   จะไดพ้ฒันาพระคุณต่างๆ ท่ี

ไดรั้บจากพระเจา้  เพื่อสามารถเรียนรู้กระแสเรียกท่ีตนไดรั้บจากพระเป็นเจา้ดียิง่ข้ึน และยิง่กวา่นั้น

เรียนรู้กระแสเรียกเฉพาะของคณะ  เพื่อจะไดมี้ประสบการณ์เก่ียวกบัการดาํเนินชีวติ  และประกอบ

ภารกิจเฉพาะของคณะตามจิตตารมณ์ของผูต้ ั้งคณะ 75

76 

                                                   
70 เทียบ  MR 11 
71 เทียบ  CIC 578 , DFRI  3 
72 เทียบ  CIC 659§2 , DFRI 91 
73 เทียบ  DFRI 30-31 
74 เทียบ  1 คร 7:17  
75 เทียบ  DFRI 53 
76  เทียบ  CIC 646 
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59.  ข้ันตอนของการอบรม   

การอบรมในคณะแบ่งเป็นขั้นตอนดงัน้ี ขั้นเตรียมนวกภาพ  ขั้นนวกภาพ ขั้น ภคินีผูเ้ยาวแ์ละ

การอบรมท่ีต่อเน่ืองในชีวติ  แต่ละขั้นมีจุดประสงคเ์ฉพาะท่ีมีระบุไวใ้นพระวนิยั และระเบียบปฏิบติั  

และประมวลกฎเกณฑก์ารอบรมของคณะ โดยมุ่งจะค่อย ๆ เตรียมผูส้มคัรและ ภคินีของคณะใหด้าํเนิน

ชีวตินกับวชตามกระแสเรียกท่ีไดรั้บจากพระเจา้อยา่งสมบูรณ์    ในการอบรมขั้นต่าง ๆ ดงักล่าวผูใ้ห้

การอบรมจะตอ้งคาํนึงถึงเอกภาพของการอบรม เคารพต่อขั้นตอนความค่อยเป็นค่อยไปต่อเน่ืองกนั 

และสภาพจิตใจของผูรั้บการอบรมแต่ละคนในขั้นต่าง ๆ ท่ีตอ้งพฒันาตนใหสู้งข้ึนตามลาํดบั 76

77 

 

60.  สถานทีข่องการอบรม   

สถานท่ีอบรมมีความสาํคญัในการอบรม  ฉะนั้น  คณะพึงจดัใหผู้รั้บการอบรมขั้นต่างๆ  มี

สถานท่ีเฉพาะสาํหรับการอบรมท่ีกาํหนดข้ึนเพื่อจุดประสงคน้ี์ โดยมีอธิการิณีและผูอ้บรมอ่ืนๆ ร่วม

รับผดิชอบ  ทั้งน้ีเพื่อใหผู้รั้บการอบรมสามารถดาํเนินชีวติและรับการอบรมในส่วนของตนตามแนวทาง

ท่ีระบุไวใ้นพระวนิยัและระเบียบปฏิบติัของคณะ77

78  

 

61. บทบาทของหมู่คณะในการอบรม 

 หมู่คณะมีบทบาทสาํคญัยิง่ในช่วงเวลาแห่งการอบรมทุกๆ ขั้นตอน ดงันั้นอธิการิณีเจา้คณะจะ

พยายามใหภ้คินีทุกคนในหมู่คณะของบา้นอบรม เป็นประจกัษพ์ยานแห่งจิตตารมณ์นกับวช แก่ผูรั้บการ

อบรม ร่วมมือกนัเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวในการสร้างบรรยากาศครอบครัวศกัด์ิสิทธ์ิท่ีนาซา เรธอนัเป็น

บรรยากาศท่ีส่งเสริมการพฒันาตนของผูรั้บการอบรม   ใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงคข์องการอบรม 

และมุ่งสู่ความศกัด์ิสิทธ์ิเยีย่งคุณพอ่การ์โล   เดลลา  โตร์เร บิดาผูต้ ั้งคณะ 

 

62.  การอภิบาลกระแสเรียกและโครงการให้การอบรม   

กระแสเรียกเป็นพระคุณของพระเจา้  ฉะนั้น  ภคินีทุกคนพึงถือเป็นหนา้ท่ีท่ีจะภาวนาและเจริญ

ชีวตินกับวชดว้ยใจร้อนรนเพื่อพระองคจ์ะไดป้ระทานกระแสเรียกเพิ่มมากข้ึนในคณะ  และภคินีทุกคน

พึงถือวา่ตนมีหนา้ท่ีช่วยรักษากระแสเรียกของกนัและกนัดว้ยแบบฉบบัท่ีดีและตกัเตือนกนัฉนัพี่นอ้ง  

  นอกนั้น  คณะพึงถือวา่เพื่อ จะสามารถเตรียมผูส้มคัรเขา้คณะอยา่งเหมาะสม  จาํเป็นตอ้งมี

โครงการอบรมท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจน  โครงการดงักล่าวจะระบุหลกัสูตร  วธีิการใหก้ารอบรม ขั้น

ต่างๆไว้78

79  หลกัสูตรนั้นควรครอบคลุมถึงการอบรมดา้นชีวติมนุษย ์ ให้ผูรั้บการอบรมสามารถบรรลุวฒิุ

                                                   
77 เทียบ CIC 660§1 
78 เทียบ RC  2.16-1 
79 เทียบ CIC 659§2 
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ภาวะในการเจริญชีวติและทาํงานร่วมกนั  ดา้นชีวติคริสตชน  ดว้ยการ ใหผู้รั้บการอบรมมีความรู้ดา้นคาํ

สอนขั้นพื้นฐาน  คาํสั่งสอนของพระศาสนจกัร พิธีกรรม  ชีวติ จิต   ดา้นชีวตินกับวชใหศึ้กษาประวติั

และจิตตารมณ์  พระวนิยัและระเบียบปฏิบติัของคณะ อีกทั้งใหไ้ดรั้บการศึกษาดา้นอ่ืนๆ เพื่อมีความ

พร้อมและความสามารถท่ีจะประกอบภารกิจของคณะ   

 

 

การอบรมข้ันเตรียมนวกภาพ 

 

63.  การรับผู้สมัครเข้าเตรียมนวกภาพ    

อธิการิณีเจา้คณะมีอาํนาจรับผูส้มคัรเขา้คณะในขั้นเตรียมนวกภาพ  โดยฟังมติเห็นชอบจาก

คณะท่ีปรึกษา หลงัจาก ไดพ้ิจารณาถึงสภาพชีวติครอบครัว  อุปนิสัย  เจตนาเท่ียงตรงและนํ้าใจอิสระ

ของผูส้มคัรอยา่งถ่ีถว้นแลว้ ผูส้มคัรขั้นเตรียมนวกภาพตอ้งแสดงเอกสารต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

63.1  ใบรับรองความประพฤติจากเจา้อาวาสหรือพระสงฆผ์ูน้าํวญิญาณ 

63.2  สาํเนาทะเบียนบา้นหรือบตัรประชาชน 

63.3  สาํเนาใบรับศีลลา้งบาป  และ ศีลกาํลงั  

63.4  ใบรับรองแพทยท่ี์มีอายไุม่เกิน 1 เดือน 

63.5  ใบรับรองจากคณะนกับวชท่ีผูส้มคัรเคยเป็นนวกเณรี  หรือเป็นสมาชิกอยู ่ แสดงวา่ผู ้นั้น  

        ไม่มีพนัธะจากคณะเดิม  

 

64.  จุดประสงค์ของการอบรมข้ันเตรียมนวกภาพ  

การอบรมขั้นเตรียมนวกภาพเป็นขั้นการอบรมก่อนท่ีจะรับเขา้บาํเพญ็นวกภาพ    มีจุดประสงค์

ท่ีจะช่วยใหผู้ส้มคัรรู้จกัชีวตินกับวชอยา่งกวา้งๆ  และรู้จกัตนเอง  รวมทั้งรู้และเขา้ใจจิตตารมณ์ของ

คณะใหม้ากข้ึน  พร้อมกบัอบรมจิตใจและชีวติคริสตชนอยา่งลึกซ้ึง  ซ่ึงจะทาํใหเ้ขาสาํนึกในกระแส

เรียกท่ีเรียกร้องใหบ้รรลุความศกัด์ิสิทธ์ิครบครัน  และใหรู้้ถึง พระประสงคข์องพระเจา้เก่ียวกบัการเลือก

ทางชีวติของเขา  อีกทั้งอบรมเขาใหมี้อิสระรู้จกัตดัสินใจติดตามเสียงเรียกของพระองค์ดว้ยตนเอง79

80 

 

การอบรมข้ันนวกภาพ 

 

65.  นวกภาพ   

                                                   
80 เทียบ DFRI 1 
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นวกภาพเป็นขั้นแห่งการเตรียมตวัอยา่งแทจ้ริง  เพื่อเร่ิมดาํเนินชีวติ นกับวชในคณะภคินีพระ

ราชินีมาเรีย เป็นระยะเวลาท่ีนวกเณรีเรียนรู้และไตร่ตรอง รู้จกักระแสเรียกของตนใหดี้ยิง่ข้ึนใหส้ามารถ

มีประสบการณ์การดาํเนินชีวติในคณะ  ไดรั้บการอบรมดา้นสติปัญญาและจิตใจใหเ้ตม็ไปดว้ยจิตตา

รมณ์ของพระคริสตเจา้ตามแบบอยา่งผูต้ ั้งคณะ  ทั้งน้ีเพื่อใหน้วกเณรีสามารถพิสูจน์เจตนารมณ์และ

ความเหมาะสมของตนเพื่อตดัสินใจดว้ยใจอิสระ 80

81 

 

66.  นวกสถาน   

นวกเณรีจะบาํเพญ็นวกภาพในนวกสถานท่ีอธิการิณีเจา้คณะกาํหนด โดยออกคาํสั่งเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร  โดยไดรั้บมติช้ีขาดจากคณะท่ีปรึกษา 81

82 ใหเ้ป็นบา้นเพื่อจุดประสงคน้ี์โดยเฉพาะ 82

83 

 นวกเณรีจะตอ้งเจริญชีวติอยูใ่นนวกสถานภายใตก้ารปกครองดูแลของนวกจารย ์ นอกจากกรณี

ท่ีอธิการิณีเจา้คณะกาํหนดเพื่อใหน้วกเณรีไดมี้ประสบการณ์การแพร่ธรรมนอกนวกสถาน83

84   

 ในกรณีพิเศษและเป็นการยกเวน้  อธิการิณีเจา้คณะโดยไดรั้บมติช้ีขาดจากคณะท่ีปรึกษา  อาจ

อนุมติัใหผู้ส้มคัรบาํเพญ็นวกภาพในบา้นอ่ืนของคณะ  ภายใตก้ารนาํของ ภคินีท่ีไดรั้บรองวา่สามารถทาํ

หนา้ท่ีแทนนวกจารยไ์ด ้หรือใหไ้ปเจริญชีวติชัว่ระยะหน่ึงในบา้นของคณะท่ีท่านจะเห็นสมควร 84

85  

 

  67.  การรับผู้สมัครเข้าข้ันนวกภาพ   

ก่อนการเขา้อบรมขั้นนวกภาพอยา่งนอ้ย 2 เดือน  ใหอ้ธิการิณีบา้นอบรมขั้นเตรียมนวกภาพ

รวบรวมความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้มคัร  โดยร่วมพิจารณากบัคณะท่ีปรึกษาของบา้น

และรายงานใหอ้ธิการิณีเจา้คณะทราบ  พร้อมกบัส่งคาํร้องขอของผูส้มคัรถึงอธิการิณีเจา้คณะแสดง

เจตนารมณ์ท่ีจะเขา้นวกภาพ  และใหอ้ธิการิณีเจา้คณะพิจารณารับผูส้มคัร  โดยไดรั้บมติช้ีขาดดว้ยการ

ลงคะแนนเสียงลบัของอธิการิณีเจา้คณะและคณะท่ีปรึกษา 85

86  

 

68.  คุณสมบัติของนวกเณรี    

อธิการิณีเจา้คณะจะพิจารณารับบุคคลท่ีมีสุขภาพดี  อุปนิสัยท่ีเหมาะสม กบัจิตตารมณ์นกับวช

และจิตตารมณ์ของคณะ  และคุณสมบติัท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่มีวฒิุภาวะเพียงพอท่ีจะดาํเนินชีวติเฉพาะของ

คณะได้86

87  คุณสมบติัท่ีจาํเป็นในการรับเขา้ คือ  

                                                   
81 เทียบ CIC  646, 652§2,  DFRI 46 
82 เทียบ  CIC  647§1 , DFRI 45 
83 เทียบ  CIC  647§2 
84 เทียบ  CIC 648§2, DFRI 47-48 
85 เทียบ  CIC  647§3 
86 เทียบ  CIC  641 
87 เทียบ  CIC 642 
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1.  มีอายอุยา่งนอ้ย  17 ปี บริบูรณ์ 

2.  ไม่มีพนัธะทางการแต่งงาน 

3.  ไม่มีพนัธะศกัด์ิสิทธ์ิของการเจิมถวายตวัในคณะใดคณะหน่ึง 

4.  ไม่ถูกบงัคบั   มีความกลวั  หรือถูกหลอกลวง   

5. ไม่เป็นบุคคลท่ีปกปิดการสังกดัในสถาบนัท่ีถวายแลว้สถาบนัใดสถาบนัหน่ึง หรือในคณะ

ชีวติแพร่ธรรมคณะใดคณะหน่ึง 87

88 

69. จุดประสงค์ของการอบรมข้ันนวกภาพ88

89   

ขั้นนวกภาพมีจุดประสงคท่ี์จะช่วยใหน้วกเณรีไดรั้บการฝึกฝนใหด้าํเนินชีวตินกับวช  ดว้ยการ

เร่ิมปฏิบติัตามขอ้แนะนาํแห่งพระวรสารตามพระวนิยัและระเบียบปฏิบติัของคณะ  ใหเ้ขาไดรั้บ

การศึกษาเก่ียวกบัเอกลกัษณ์และจิตตารมณ์  พระวนิยัและระเบียบปฎิบติั  ประวติัและชีวติคุณพอ่การ์โล  

เดลลา  โตร์เร  บิดาผูต้ ั้งคณะ  รวมทั้งประวติัศาสตร์และชีวติของคณะ  ใหเ้ขาไดเ้จริญชีวติจิต   การ

ภาวนาและการปฏิเสธตนเอง  รู้จกัพิศเพง่พระธรรมลํ้าลึกแห่งการไถ่กู ้ ดว้ยการอ่านและรําพึงพระ

คมัภีร์   รู้จกันมสัการองคพ์ระเจา้ในพิธีกรรมศกัด์ิสิทธ์ิ  และใหเ้ขามีจิตใจเตม็ไปดว้ยความรักต่อพระศา-

สนจกัรและความเคารพต่อผูใ้หก้ารอบรม 

 

70.  หน้าทีข่องนวกเณรี    

นวกเณรีพึงมีความสาํนึกในความรับผดิชอบท่ีจะร่วมมืออยา่งจริงจงักบันวกจารย์ เพื่อ

ตอบสนองพระกระแสเรียกอนัเป็นพระหรรษทานของพระเจา้อยา่งซ่ือสัตย์ 89

90   นวกเณรีจะฝึกหดัอบรม

ตนเองใหรู้้จกัรําพึงภาวนา  ทาํงานต่าง ๆ และแพร่ธรรมตามความเหมาะสม  เพื่อเขาจะไดฝึ้กหดัพบปะ

กบัพระเจา้ในเหตุการณ์ต่าง ๆ ของชีวติ  และในบรรดาเพื่อนพี่นอ้งซ่ึงเขามุ่งหมายจะใชชี้วติเพื่อทาํงาน

ใหใ้นอนาคต 

 

71.  นวกจารย์   

นวกจารยเ์ป็นผูท่ี้รับผดิชอบนวกเณรี  ใหพ้วกเขาไดรั้บการอบรมตามแนว ทางของพระวนิยั

และระเบียบปฏิบติั รวมทั้ง ประมวลกฎเกณฑก์ารอบรมของคณะ  ท่านตอ้งเป็น ภคินีในคณะท่ีได้

ปฏิญาณตวัตลอดชีวติแลว้ 90

91 มีอายไุม่ต ํ่ากวา่  30  ปี  ไดรั้บการแต่งตั้งจากอธิการิณีเจา้คณะ โดยไดรั้บมติ

                                                   
88 เทียบ CIC  643§1 
89  เทียบ  CIC  652§2 
90  เทียบ  CIC  652§3 
91  เทียบ  CIC  651§1 
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ปรึกษาจากคณะท่ีปรึกษา91

92 นวกจารยจ์ะอยูใ่นตาํแหน่งหนา้ท่ีคร้ังละ  3 ปี  และอาจไดรั้บแต่งตั้งใหม่ได้

เสมอ  

 

 

 

 

 

 

72.  คุณสมบัติของนวกจารย์    

เพื่อทาํหนา้ท่ีใหก้ารอบรมนวกเณรีอยา่งมีประสิทธิภาพ  นวกจารยค์วรเป็นผูป้ระกอบดว้ย

คุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ี  กล่าวคือ มีความปรีชารอบคอบ ความศรัทธา ความพากเพียรอดทน 92

93 มี

ความรู้และประสบการณ์  ในดา้นชีวติฝ่ายวญิญาณและชีวติ นกับวช มีความรักในพิธีกรรมและเขา้ใจใน

บทบาทของตนในการใหก้ารศึกษาดา้นชีวติจิตและดา้นพระศาสนจกัร 93

94   มีจิตใจรู้จกัรับฟังปัญหาของ 

นวกเณรี  และรู้จกัสร้างความสัมพนัธ์ดว้ยมิตรไมตรี  อนัจะทาํใหเ้กิดความไวว้างใจดว้ยความรักใจดี

และหนกัแน่นควบคู่กนัไป94

95 

 

73.  บทบาทหน้าทีข่องนวกจารย์    

การปกครองดูแลนวกเณรีเป็นสิทธิหนา้ท่ีเฉพาะของนวกจารย์ 95

96   ซ่ึงกระทาํหนา้ท่ีน้ีร่วมกบั

ผูอ่ื้นถา้มีความจาํเป็น 96

97  โดยข้ึนกบัอธิการิณีเจา้คณะและคณะท่ีปรึกษา 97

98  และรายงานใหท้่านทราบเป็น

คร้ังคราวเก่ียวกบัความเจริญกา้วหนา้ของนวกเณรีแต่ละคน   

ท่านมีหนา้ท่ีปกครองนวกเณรีดว้ยใจรักเมตตาเยีย่งมารดา    อธิบาย พระวนิยัและระเบียบปฏิบติั

ของคณะอยา่งรอบคอบ  คอยแนะนาํทุกส่ิงท่ีเก่ียวกบัขอ้ปฏิญาณการเจริญชีวติพรหมจรรย ์ ความ

ยากจน  และความนอบนอ้มเช่ือฟัง  พร้อมทั้งฤทธ์ิกุศลเก่ียวกบัขอ้ปฏิญาณเหล่าน้ี  แนะนาํใหเ้ขารู้จกั

เจริญชีวติจิตดว้ยการรําพึงไตร่ตรองพระวาจาและภาวนา รวมทั้งแนะนาํเพื่อฝึกชีวติจิตใหพ้ร้อมดว้ย

คุณธรรมต่าง ๆ 

                                                   
92  พระวนิยัขอ้ 101.3 
93  เทียบ  CDR  20 
94  เทียบ  DFRI 31 
95 เทียบ  RC  2,32.1-2 
96 เทียบ  CIC  650§2 
97 เทียบ  CIC  651§2 
98 เทียบ  CIC  650§2 
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ท่านยงัมีหนา้ท่ีเลือกเฟ้นและทดสอบกระแสเรียกของนวกเณรีร่วมกบัผูช่้วยอ่ืนๆ ดว้ยความ

รอบคอบ98

99  

 

74.  ระยะเวลาแห่งการอบรมข้ันนวกภาพ   

ระยะเวลาแห่งการอบรมขั้นนวกภาพ  เป็นเวลา  2  ปี  โดยปีแรกเป็นปีนวกภาพตามกฎหมาย

ของพระศาสนจกัร99

100  นอกนั้นในปีท่ี 2 เป็นระยะเวลาขั้นนวกภาพท่ีคณะกาํหนดข้ึน     

เพื่อการบาํเพญ็นวกภาพมีผลสมบูรณ์  นวกเณรีจะตอ้งใชเ้วลาบาํเพญ็นวกภาพตลอดเวลา 1 ปี

แรกในนวกสถาน  ในระยะเวลาดงักล่าว  นวกเณรีคนใดไม่อยูใ่นนวกสถานไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดรวมกนั

เกิน  3  เดือน  จะติดต่อกนัหรือไม่ก็ตาม  จะตอ้งเร่ิมบาํเพญ็นวกภาพใหม่  ส่วนผูท่ี้ไม่อยูใ่น  นวกสถาน

ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดเกิน  15  วนั  แต่ไม่ถึง  3  เดือน  จะตอ้งชดเชยใหค้รบ  ทั้งน้ียกเวน้ในกรณีท่ีระบุไว้

ในพระวนิยั ขอ้ 66101

เพื่อใหก้ารอบรมนวกเณรีครบถว้น  ในระยะเวลาปีท่ี 2  ของนวกภาพ  ใหน้วกเณรีมีโอกาสไป

ช่วยงานตามบา้นของคณะ  ภายใตก้ารดูแลเอาใจใส่ของอธิการิณีบา้นเป็นเวลา  1  ภาคเรียน      นวกเณรี

มีหนา้ท่ีท่ีจะติดต่อ และรายงานความเป็นไปใหน้วกจารยท์ราบอยา่งซ่ือสัตย ์เพื่อรับคาํแนะนาํท่ี

เหมาะสม101

102 และนวกจารยมี์หนา้ท่ีรายงานสรุปใหอ้ธิการิณีเจา้คณะทราบ 

 

76. บทบาทและหน้าทีข่องหมู่คณะในการอบรม 

  

 

75.  การออกฝึกงานระหว่างปีนวกภาพ   

 นวกภาพเป็นช่วงเวลาของการเร่ิมตน้ชีวติของนวกเณรีในคณะ ดงันั้น  ภคินีแต่ละคนจะมีส่วน

ร่วมในการอบรม โดยดาํเนินชีวติ เป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่บรรดานวกเณรีและสนบัสนุนเป็นกาํลงัใจดว้ย

การภาวนาให1้02

103 

 

77.  การรับนวกเณรีถวายตัวคร้ังแรกในคณะ   

นวกเณรีท่ีผา่นการบาํเพญ็นวกภาพอยา่งถูกตอ้ง  และไดรั้บการอบรมพอท่ีจะเป็นท่ีรับรองได้

วา่  เขาบรรลุวฒิุภาวะเพียงพอท่ีจะรับพนัธะแห่งขอ้ปฏิญาณในชีวติ นกับวช  จะไดรั้บอนุมติัใหป้ฏิญาณ

                                                   
99 เทียบ  CIC  652§1 
100 เทียบ  CIC  648§1 
101 เทียบ  CIC  649§1 
102   เทียบ  RC  2,19 
103   เทียบ CIC  652§4, DFRI 45, RC 5 
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ตนในคณะได ้ มิฉะนั้นใหเ้ชิญนวกเณรีผูน้ั้นออกจากคณะ  ในกรณีท่ีอธิการิณีเจา้คณะพิจารณาวา่  นวก-

เณรีผูน้ั้นยงัไม่พร้อมสามารถยดืเวลาไดแ้ต่ไม่เกิน  6  เดือน 103

104 

ใหน้วกเณรีท่ีสมคัรใจปฏิญาณตนทาํหนงัสือต่ออธิการิณีเจา้คณะ 2  เดือนก่อนท่ีจะจบนวกภาพ

แสดงเจตนารมณ์ท่ีจะปฏิญาณตนเจริญชีวตินกับวชดว้ยใจอิสระ  อธิการิณีเจา้คณะจะพิจารณาคาํร้องขอ

ของนวกเณรี  พร้อมกบัการรายงานของนวกจารย ์ และจะอนุมติัใหท้าํการปฏิญาณตนได ้ ทั้งน้ี  โดย

ไดรั้บมติช้ีขาดดว้ยการลงคะแนนเสียงลบัของคณะท่ีปรึกษา 

ก่อนปฏิญาณตนคร้ังแรก  ใหน้วกเณรีเขา้เงียบเตรียมตวัเป็นเวลา  8  วนั 

 

 

 

78.  เง่ือนไขในการปฏิญาณตน   

เพื่อใหก้ารปฏิญาณมีผลสมบูรณ์  จะตอ้งมีเง่ือนไขดงัน้ี 

1.  ผูจ้ะปฏิญาณ  ตอ้งมีอายุอยา่งนอ้ย  18  ปี 

2.  ผูจ้ะปฏิญาณ  จะตอ้งบาํเพญ็นวกภาพอยา่งถูกตอ้ง  2 ปี 

3.  อธิการิณีเจา้คณะท่ีมีอาํนาจเป็นผูรั้บเขา้ปฏิญาณโดยไดรั้บมติช้ีขาดของคณะท่ีปรึกษา   

             4. การปฏิญาณตนไดแ้สดงออกอยา่งชดัแจง้และกระทาํโดยปราศจากการบงัคบั ความ กลวัอยา่ง

รุนแรง  หรือกลอุบาย 

5.  อธิการิณีเจา้คณะเป็นผูรั้บการปฏิญาณดว้ยตนเอง  หรือผูท่ี้ท่านมอบหมายใหท้าํแทน104

105  

 

 

การอบรมภคินีผู้เยาว์ 

 

79.  ระยะการเป็นภคินีผู้เยาว์  

หลงัจากการปฏิญาณตนคร้ังแรก  นวกเณรีมีฐานะเป็น ภคินีผูเ้ยาว ์ ซ่ึงระยะเวลาโดยปกติ 6  ปี

105

106 ในระยะ  3 ปีแรก  จะทาํการร้ือฟ้ืนการปฏิญาณตนปีต่อปี  โดยปกติในระยะ  3  ปีหลงั  จะปฏิญาณ

ตนเป็นเวลา 3 ปี  แต่หากภคินีร้องขอเป็นลายลกัษณ์อกัษรและไดรั้บอนุมติัจากอธิการิณีเจา้คณะ โดยฟัง

มติช้ีขาดของคณะท่ีปรึกษาจะร้ือฟ้ืนการปฏิญาณปีต่อปีก็ได้  

                                                   
104   เทียบ  CIC  653§2 
105 เทียบ  CIC  656 
106 เทียบ  CIC 655 
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เม่ือครบ 6 ปีแลว้ ภคินีจะทาํการปฏิญาณตนตลอดชีวติ แต่ถา้ ภคินีคนใดตอ้งการเวลาเพื่อ

ทดลองกระแสเรียกของตนหรือเม่ือผูใ้หญ่เห็นสมควรใหท้ดลองต่อไปอีกระยะหน่ึงก็ยอ่มทาํได้ แต่เม่ือ

รวมระยะเวลาการปฏิญาณตนชัว่คราวทั้งส้ินตอ้งไม่เกิน  9  ปี106

107 

 

80.  จุดประสงค์ของการอบรมภคินีผู้เยาว์  

หลงัจากการปฏิญาณตนคร้ังแรก ภคินีผูเ้ยาวจ์ะตอ้งไดรั้บการอบรมเพื่อสามารถเจริญชีวติ

นกับวชตามลกัษณะเฉพาะของคณะอยา่งครบถว้นยิง่ข้ึน 107

108  โดยรับการอบรมท่ีสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของพระศาสนจกัร    สภาพแวดลอ้มของ มนุษยแ์ละกาลเวลา    และตามขอ้เรียกร้องของ

จุดประสงค ์  จิตตารมณ์ และเอกลกัษณ์ในการประกอบภารกิจของคณะ 108

109  เพื่อภคินีจะไดส้ามารถเจริญ

ชีวติฝ่ายจิตและทาํการแพร่ธรรม  ใหไ้ดรั้บความรู้ในดา้น ทฤษฏี  และดา้นปฏิบติัควบคู่กนัไป  อีกทั้ง

ควรใหไ้ดรั้บการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมตามความเหมาะสมกบัการประกอบภารกิจของคณะ 109

110  

 

81.  ความรับผดิชอบของภคินีผู้เยาว์ในการรับการอบรม    

ภคินีผูเ้ยาวท่ี์อยูใ่นระยะเวลาแห่งการอบรมขั้นน้ี  พึงสาํนึกในความรับผดิชอบของตน  ในอนัท่ี

จะฝึกหดัอบรมตนใหเ้จริญชีวตินกับวชดว้ยใจร้อนรนและเด็ดเด่ียว  ร่วมมือกบับรรดาผูใ้หญ่ผูใ้หก้าร

อบรม  เพื่อบรรลุถึงวฒิุภาวะขั้นสูงข้ึนในดา้นชีวติมนุษย ์ ชีวติคริสตชนและชีวติ นกับวช  โดยระลึกวา่

นกับวชเป็นผูท่ี้ถวายตวัแด่พระเจา้   ตอ้งพยายามทาํใหชี้วติของตนเป็นชีวติท่ีดีครบครันตามกระแสเรียก

ท่ีตนไดเ้ลือก 

 

82. การอบรมภคินีผู้เยาว์ช่วงแรก 110

111   

หลงัจากจบการอบรมขั้นนวกภาพดว้ยการปฏิญาณตนคร้ังแรกแลว้  ใหภ้คินี เขา้รับการอบรม

ในบา้นท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งนอ้ยเป็นเวลา 2 ปี  เพื่อใหมี้ความรู้ลึกซ้ึงยิง่ข้ึนเก่ียวกบัการถวายตวั ตาม

ขอ้แนะนาํของพระวรสาร 3 ประการ จิตตารมณ์ของคณะและการเจริญชีวตินกับวช โดยใหผู้รั้บผดิชอบ

จดัใหมี้การอบรมเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว   นอกนั้น   ใหเ้นน้หนกัในดา้นการเรียนวชิาเทวศาสตร์          

พระคมัภีร์  ปรัชญาพื้นฐาน  ชีวติจิตและการอภิบาล   พระพรพิเศษของคณะ 111

112 โดยอาจใหภ้คินีผูเ้ยาว์

ไปศึกษาในสถาบนัท่ีสอนวชิาเหล่าน้ีก็ได ้ในขณะเดียวกนัใหภ้คินีมีโอกาสเร่ิมงานแพร่ธรรมของคณะ  

ภายใตก้ารดูแลของภคินีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

                                                   
107 เทียบ  CIC  657§2 
108 เทียบ  CIC 659§1 
109 เทียบ  CIC  659§2 
110 เทียบ  CIC  660§1 
111 เทียบ  CIC  659§1 
112 เทียบ  DFRI  61, 62 
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83.  การอบรมภคินีผู้เยาว์ช่วงทีส่อง    

เม่ือผา่นการอบรมของภคินีผูเ้ยาวช่์วงแรกแลว้     ใหภ้คินี ผูเ้ยาวเ์ร่ิมดาํเนินชีวติตามบา้นของ

คณะและบา้นอ่ืนๆ ท่ีมีภคินีทาํงานอยูต่ามความเห็นชอบของอธิการิณีเจา้คณะและคณะท่ีปรึกษา ใหเ้ขา

เร่ิมรับผดิชอบในการประกอบภารกิจของคณะภายใตก้ารดูแลเอาใจใส่ของอธิการิณีซ่ึงจะคอยช่วยเหลือ

แนะนาํเขาเยีย่งพี่ท่ีดี  เพื่อเขาจะไดเ้รียนรู้ถึงการเจริญชีวติจริงในคณะ  และจะไดต้ดัสินใจอยา่ง

เหมาะสมและถูกตอ้งเม่ือจะปฏิญาณตนตลอดชีวติ  ระหวา่งน้ีคณะพึงจดัใหเ้ขาไดรั้บการอบรมเก่ียวกบั

การเจริญชีวตินกับวชและการแพร่ธรรม  หรือใหเ้ขาไดศึ้กษาตามความเหมาะสม 

 

 

 

84.  การร้ือฟ้ืนการปฏิญาณตน   

  ใหภ้คินีผูเ้ยาวย์ืน่คาํร้องขอดว้ยใจอิสระต่ออธิการิณีเจา้คณะ 2  เดือน ก่อนการร้ือฟ้ืนการ

ปฏิญาณหรือก่อนปฏิญาณตนตลอดชีวติ  อธิการิณีเจา้คณะจะพิจารณารับสมาชิกผูน้ั้น  โดยฟัง

ความเห็นของอธิการิณีของบา้นท่ีภคินีผูน้ั้นอาศยัอยู ่ และเม่ือไดรั้บมติช้ีขาดโดยการลงคะแนนเสียงลบั

จากคณะท่ีปรึกษา  จะอนุมติัใหส้มาชิกผูน้ั้นร้ือฟ้ืนการปฏิญาณตน หรือทาํการปฏิญาณตลอดชีวติได้ 112

113   

 

85.  การปฏิญาณตนตลอดชีวติ   

อธิการิณีเจา้คณะ อาจอนุมติัใหท้าํการปฏิญาณตนตลอดชีวติก่อนจบวาระการปฏิญาณ           

ตนชัว่คราวไดเ้ม่ือมีเหตุผลถูกตอ้ง  แต่ตอ้งไม่เกิน 3 เดือน 113

114  

อน่ึง  ก่อนปฏิญาณตนตลอดชีวติ  คณะพึงจดัให้ ภคินีผูเ้ยาวมี์โอกาสเตรียมตวัอยา่งเหมาะสมใน

ระยะเวลา 1 ปี เพื่อทบทวนการเจริญชีวตินกับวช มีโอกาสรําพึงภาวนาและพิจารณาตนเองจะได้

สามารถตดัสินใจขั้นสาํคญัท่ีตนจะกระทาํดว้ยใจอิสระ 

 

การอบรมต่อเน่ือง 

 

86.  ความสําคัญของการอบรมต่อเน่ือง   

                                                   
113 เทียบ  CIC  607§2,  657§1 
114 เทียบ  CIC  657§3 
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การอบรมต่อเน่ืองในชีวตินกับวช มีความสาํคญัมาก  เน่ืองจากสภาพสังคมเปล่ียนแปลงอยู่

เสมอ  ส่งผลให้มนุษยต์อ้งพฒันาตนอยูเ่ป็นนิจ  ดงันั้น  คณ ะภคินีธิดาพระราชินีมาเรียผูนิ้รมล และภคินี

เองจะร่วมมือกนั  เสริมสร้างชีวติฝ่าย จิต ทบทวน เพิ่มเติมความรู้  ประสบการณ์และความคิดสร้างสรร 

เพื่อใหชี้วตินกับวชและการประกอบภารกิจมีประสิทธิภาพและทนัเหตุการณ์อยูเ่สมอ 114

115  

 

87.  ความมั่นคงในกระแสเรียก 

ภคินีทุกคนพึงรักษากระแสเรียกซ่ึงเป็นพระพรของพระจิตเจา้  โดยหมัน่ภาวนาขอพระคุณแห่ง

ความมัน่คงทุกวนั  และโดยการอบรมตนใหพ้ร้อมท่ีจะตอบรับกระแสเรียกของพระเจา้เสมอ  

 

 

 

 

88.  บั้นปลายแห่งชีวติ  

ภคินีท่ีไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีและเจริญชีวตินกับวชอยา่งดี  จนถึงวนัสุดทา้ยแห่งชีวิ ต  จะสามารถ

กล่าวดว้ยความหวงัวา่ “ขา้แต่พระสวามีเยซูคริสตเจา้  โปรดเสด็จมาเถิดพระเจา้ขา้ ” ส่วนภคินีอ่ืนๆ 

หลงัจากท่ีไดช่้วยเหลือบรรเทาใจเพื่อนภคินีในระหวา่งเวลาแห่งวยัสูงอาย ุ  หรือในช่วงเวลาแห่งความ

เจบ็ป่วยดว้ยความรักแลว้ ใหส้วดภาวนาอุทิศแด่วญิญาณของ เพื่อนภคินีท่ีพระเจา้ทรงเรียกไปหา

พระองค ์

 

89.  การอนุมัติให้ไปอยู่นอกคณะ (Exclaustration) 

ในกรณีท่ีมีเหตุผลสาํคญัและมีนํ้าหนกั  อธิการิณีเจา้คณะอาจอนุมติั ใหภ้คินีท่ีปฏิญาณตนตลอด

ชีวติแลว้ออกไปอยูน่อกคณะไดแ้ต่ไม่เกิน  3  ปี  ทั้งน้ี   โดยไดรั้บมติช้ีขาดดว้ยการลงคะแนนเสียงลบั

จากคณะท่ีปรึกษา ส่วนการยดืเวลาใหอ้ยูน่อกบา้นของคณะเกิน 3 ปี เป็นสิทธิของประมุขของ          

สังฆมณฑลท่ีบา้นศูนยก์ลางของคณะตั้งอยู1่15

116    

 

 

 

 

 

                                                   
115 เทียบ  CIC  661, DFRI 66 
116  เทียบ  CIC  686, 687 
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บทที ่7 

การปกครองคณะ 

 

 

“ซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ย  เจ้ารักเรามากกว่าคนเหล่าน้ีหรือ”    เขาทูลพระองค์ว่า 

“เป็นความจริงพระเจ้าข้า   พระองค์ทรงทราบว่า   ข้าพระองค์รักพระองค์” 

พระองค์ตรัสส่ังเขาว่า  “จงเลี้ยงลูกแกะของเราเถดิ”   (ยน 21:15) 

 

หลกัการและกฎเกณฑ์ในการปกครองคณะ 

 

90.  โครงสร้างในการปกครองคณะ 

 คณะภคินีพระราชินีมาเรีย  ประกอบดว้ยภคินีท่ีมาดาํเนินชีวติร่วมกนัเป็นหมู่คณะนกับวช  

ภคินีเหล่าน้ีเขา้สังกดัอยูใ่นหน่วยการปกครองเรียกวา่ “บา้น” 

    การปกครองของคณะมี 2 ระดบัคือ การปกครองระดบัคณะ  และการปกครองระดบับา้น        

อธิการิณีเจา้คณะมีอาํนาจสูงสุดเหนือบา้นและภคินีทั้งหมดของคณะ 116

117  ในการปกครองระดบัคณะท่าน

ทาํงานร่วมกบัคณะท่ีปรึกษาตามนยัแห่งพระวนิยัและระเบียบปฏิบติั และตามมติของการประชุม

                                                   
117  เทียบ CIC 622 
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สมชัชา    ส่วนในระดบับา้นมีอธิการิณีบา้นเป็นผูรั้บผดิชอบโดยตรงร่วมกบัคณะท่ีปรึกษาของบา้น 117

118 

และมีสิทธ์ิใชอ้าํนาจภายในขอบเขตแห่งตาํแหน่งหนา้ท่ีท่ีระบุไวใ้นพระวนิยั และระเบียบปฏิบติัของ

คณะ118

119 

 

91.  จิตตารมณ์ในการปกครองคณะ 119

120 

 การปกครองในระดบัคณะเป็นการใชอ้าํนาจ ท่ีไดรั้บจากพระเจา้โดยผา่นทางศาสนบริกร    

ของพระศาสนจกัร    ดว้ยจิตตารมณ์ของการรับใชเ้พื่อนพี่นอ้ง   

 ดงันั้น  ตามจิตตารมณ์ของคุณพอ่การ์โล เดลลา โตร์เร  บิดาผูต้ ั้งคณะ   ท่ีไดดู้แลและเอาใจใส่

อยา่งใกลชิ้ดใหค้วามช่วยเหลือดว้ยความรักและห่วงใยดุจบิดา  โดยสนบัสนุนใหอ้ยูร่่วมกนัดว้ยความรัก

ฉนัพี่นอ้ง  ผูใ้หญ่ของคณะทุกระดบัจะปกครองภคินีในฐานะท่ีเป็นบุตรของพระเจา้  เคารพต่อตวับุคคล

ของเขา  สนบัสนุนใหเ้ขาร่วมมือกนัทาํงานเพื่อประโยชน์ของหมู่คณะและพระศาสนจกัร    และแสดง

ความรักต่อภคินีตามพระฉบบัแบบของพระเยซูคริสตเจา้  

 

92.  การใช้อาํนาจในการปกครองคณะ 

 ผูใ้หญ่ทุกระดบัพึงนอบนอ้มตามพระประสงคข์องพระเจา้ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของตน ช่วย

ส่งเสริมใหภ้คินีไดแ้สดงความนอบนอ้มเช่ือฟังอยา่งสมคัรใจ 120

121   ซ่ึงหนา้ท่ีน้ีเรียกร้องใหผู้ใ้หญ่เป็นทั้ง

ผูน้าํและในเวลาเดียวกนัก็ถือตนเป็นสมาชิกผูห้น่ึง 121

122  ดงันั้นอาํนาจปกครองและอิสรภาพของแต่ละคน

จึงไม่ขดัแยง้กนั แต่ไปดว้ยกนัเพื่อใหส้าํเร็จตามพระประสงคข์องพระเจา้ท่ีทั้งสองฝ่ายแสวงหาร่วมกนั

ฉนัพี่นอ้ง122

123  

 

93.  จุดมุ่งหมายและเอกภาพในการปกครอง    

 ในการปกครองทุกระดบั  ส่ิงท่ีผูใ้หญ่และภคินีมุ่งบรรลุร่วมกนัคือ  การปฏิบติัตามพระ -

ประสงคข์องพระเจา้ 123

124   ดงันั้นผูใ้หญ่ของหมู่คณะมีบทบาท   ในการกระตุน้คณะใหส้ดช่ืน   มีชีวติชีวา

ข้ึนทั้งในดา้นจิตใจและงานอภิบาลพร้อมกนัไปตามลกัษณะเฉพาะอนัเป็นพระพรตามธรรมชาติ และ

พระหรรษทานของแต่ละคน 124

125    ส่วนภคินีทุกคนพึงปฏิบติัตามคาํปฏิญาณตามขอ้แนะนาํแห่งพระวร

                                                   
118  เทียบ CIC 627§1 
119  เทียบ CIC 622 
120 เทียบ CIC 618 
121 เทียบ CIC 618 
122 เทียบ MR 9 ง 
123 เทียบ ET 25  
124 เทียบ ET 25  
125 เทียบ CDR 16 
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สาร 3 ประการ   พรหมจรรย ์ นอบนอ้ม  และยากจนอยา่งซ่ือสัตยค์รบถว้น ดาํรงชีวติของตนให้

สอดคลอ้งกบัพระวนิยัและระเบียบปฏิบติัของคณะ  โดยมุ่งสู่ความครบครันตามฐานะของตน 125

126  รักษา

ไวอ้ยา่งซ่ือสัตยซ่ึ์งโครงสร้าง ภารกิจ  จิตตารมณ์และพระพรพิเศษ  ตลอดจนธรรมประเพณีอนัดีงาม

ของคณะท่ีเป็นมรดกตกทอดมา 126

127 

 

 

 

 

 

 

 

94.  การร่วมส่วนรับผดิชอบของภคินีทุกคนในคณะ 

 ภคินีทุกคนตระหนกัถึงการเป็นส่วนหน่ึงของคณะ  จึงสนใจชีวติความเป็นไปของคณะและ

ร่วมส่วนรับผดิชอบกบัคณะทั้งหมด  ดงันั้น  ผูใ้หญ่ยนิดีรับฟังความคิดเห็นของภคินี  ส่งเสริมความ

สามคัคีกลมเกลียวระหวา่งภคินี   กระตุน้ใหภ้คินีร่วมมือดว้ยความเช่ือฟัง และดว้ยความรับผดิชอบ   มี

ความคิดริเร่ิมในการทาํงานทั้งงานใหม่และงานท่ีไดรั้บไวแ้ลว้จนสาํเร็จ 127

128  ส่วนภคินีเองพึงนอ้มรับและ

ยนิดีเสียสละดว้ยความรับผดิชอบตามบทบาทของตน  

 

95.  ผู้ใหญ่สูงสุดของคณะทางพระศาสนจักร 

 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงไวซ่ึ้งอาํนาจสูงสุดในคณะ  ซ่ึงภคินีทุกคนตอ้งนอบนอ้มเช่ือฟัง 128

129

ดว้ยอาํนาจแห่งขอ้ปฏิญาณความนอบนอ้มเช่ือฟัง  ประมุขแห่งอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ซ่ึงคณะข้ึนกบั

ท่านโดยตรง 129

130    ยงัมีหนา้ท่ีจดัการเร่ืองท่ีสาํคญัมากท่ีเกินอาํนาจภายในคณะ 130

131       และประมุขแห่ง

สังฆมณฑลอ่ืนๆ ท่ีภคินีทาํงานอยู ่ มีอาํนาจเหนือภคินีท่ีทาํงานอยูใ่นสังฆมณฑลนั้นตามกฎหมาย   

พระศาสนจกัร131

132 

 

                                                   
126 เทียบ CIC 598§2 
127 เทียบ CIC 578 
128 เทียบ PC 14 
129 เทียบ CIC 590§1-2 
130 เทียบ CIC 594 - 595 
131 เทียบ CIC 595, 586 
132 เทียบ CIC 595, 611, 628§2, 688§2, 691§2 
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การปกครองระดับคณะ 

 

96. คณะผู้ใหญ่ของคณะ 

 คณะผูใ้หญ่ของคณะประกอบดว้ย อธิการิณีเจา้คณะ  และคณะท่ีปรึกษา  ซ่ึงประกอบดว้ย 

 1. อธิการิณีเจา้คณะ 

 2. รองอธิการิณีเจา้คณะ  

 3. ท่ีปรึกษาฝ่ายการอบรม  

    4. เหรัญญิกคณะ 

   5. ท่ีปรึกษาฝ่ายการแพร่ธรรม และกิจการโรงเรียน       

 อธิการิณีเจา้คณะและท่ีปรึกษาจะเลือกเลขาธิการ 1 ท่าน  จากคณะท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเลือก ซ่ึงจะ

อยูใ่นหนา้ท่ีตามวาระ  

 

 

97.  อธิการิณเีจ้าคณะ 

 อธิการิณีเจา้คณะเป็นผูมี้อาํนาจสูงสุดเหนือกิจการทั้งส้ินของคณะ และภคินีทุกคนในคณะตาม

นยัแห่งกฎหมายพระศาสนจกัร  พระวนิยัและระเบียบปฏิบติัของคณะ  

 ท่านเป็นศูนยก์ลางท่ีประกนัเอกภาพและความเป็นหน่ึงเดียวกนัของคณะ โดยสอดส่องให้

สมาชิกเจริญชีวตินกับวชอยา่งแทจ้ริง และไดรั้บการอบรมอยา่งเหมาะสม 132

133  

 ท่านเป็นผูรั้บผดิชอบคนแรก  ในการท่ีจะนาํใหค้ณะประกอบภารกิจ  โดยมีคณะท่ีปรึกษาเป็นผู ้

ร่วมรับผดิชอบในดา้นต่าง ๆ ตามจิตตารมณ์และมติของการประชุมสมชัชาของคณะ  

 นอกนั้นท่านยงัเป็นผูแ้ทนของคณะอยา่งเป็นทางการ  มีหนา้ท่ีติดต่อกบัประมุขสังฆมณฑลท่ี

ภคินีไปทาํงานในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัคณะ  อีกทั้งรับผดิชอบรายงานความเป็นไป ของคณะต่อประมุข

สังฆมณฑลท่ีบา้นศูนยก์ลางของคณะตั้งอยู1่33

134 

  

98.  คุณสมบัติของอธิการิณเีจ้าคณะ  

 ภคินีท่ีจะไดรั้บเลือกตั้งเป็นอธิการิณีเจา้คณะได ้ตอ้งเป็นผูท่ี้ปฏิญาณตลอดชีวติในคณะไม่ตํ่า

กวา่ 15  ปี134

135   เป็นผูท่ี้ปฏิบติัตามพระวนิยัและระเบียบปฏิบติัของคณะอยา่งเคร่งครัด   มีประสบการณ์

ในการภาวนา  และการอยูใ่กลชิ้ดกบัพระเจา้ มีมนุษยสัมพนัธ์และนํ้าใจเพียงพอท่ีจะอุทิศตนเพื่อเอาใจ

                                                   
133 เทียบ CIC 619 
134 เทียบ CIC 594 
135 เทียบ CIC 623 
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ใส่ดูแลภคินีเป็นรายบุคคลและเป็นการส่วนรวม 135

136     อีกทั้งมีความรักต่อพระศาสนจกัร   ต่อคณะและ

รอบคอบในการปกครอง 

 

99.  หน้าทีโ่ดยทัว่ไปของอธิการิณเีจ้าคณะ 

 อธิการิณีเจา้คณะพึงอุทิศตนทาํหนา้ท่ีอยา่งขยนัขนัแขง็   ร่วมกบัภคินีท่ีตนดูแลดว้ยความ

กระตือรือร้นท่ีจะสร้างหมู่คณะแบบพี่ ๆ นอ้งๆ ในพระคริสตเจา้   มุ่งแสวงหาและรักพระเจา้ เป็นอนัดบั

แรก  ฉะนั้นท่านตอ้งจดัใหภ้คินีไดรั้บฟังและแบ่งปันพระวาจาของพระเจา้บ่อยๆ นาํหมู่คณะใหรู้้จกั

เฉลิมฉลองพิธีกรรมศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นตวัอยา่งดีในการป ฏิบติัคุณธรรมต่าง ๆ ถือตามพระวนิยั ระเบียบ

ปฏิบติัและธรรมประเพณีของคณะ  

 

 

ท่านตอ้งรับฟังความตอ้งการส่วนตวัของบรรดาภคินีดว้ยความรักเยีย่งมารดา  ดูแลเยีย่มเยยีน

คนเจบ็ดว้ยความเป็นห่วง  บรรเทาใจผูท้อ้แทแ้ละพากเพียรอดทนทุกคน 136

137   ไปเยีย่มบา้นต่างๆ อยา่ง

นอ้ยปีละคร้ัง137

138  และรับการเปิดใจจากภคินีในบา้นนั้น  โดยไม่บงัคบัหรือจูงใจใหภ้คินีเปิดเผยเร่ือง         

มโนธรรมของตน 138

139 

 

100.  อธิการิณเีจ้าคณะและมติเห็นชอบของคณะทีป่รึกษา 

 อธิการิณีเจา้คณะตอ้งฟังมติเห็นชอบของคณะท่ีปรึกษาดว้ยการลงคะแนนลบัหรือเปิดเผย

แลว้แต่คณะผูใ้หญ่เห็นสมควร  ในกรณีต่อไปน้ี 

 1. รับผูส้มคัรเขา้นวกภาพ 139

140  

 2.  อนุมติัใหน้วกเณรีใชเ้วลานวกภาพในบา้นอ่ืนของคณะ 140

141 

             3. อนุมติัภคินีใหป้ฏิญาณตนชัว่คราว 141

142  และตลอดชีวติ 142

143  โดยฟังรายงานจากนวกจารยห์รือ      

อธิการิณีบา้น    

            4. อนุมติัภคินีใหอ้ยูน่อกบา้นของคณะในกรณีพิเศษไดไ้ม่เกิน  1 ปี  เวน้ไวแ้ต่จะมีเหตุผลในเร่ือง

การรักษาพยาบาล  การศึกษา  การปฏิบติังานแพร่ธรรมของคณะ 143

144 

                                                   
136 เทียบ CDR 20, DFRI 21 
137 เทียบ CIC 617-619 
138 เทียบ CIC 628§1 
139 เทียบ CIC 630 
140 เทียบ CIC 641 
141 เทียบ  CIC  647§2 
142 เทียบ CIC 656,3º 
143 เทียบ CIC 657§1 
144 เทียบ CIC 665§1 
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            5.  อนุมติัใหภ้คินีท่ีปฏิญาณตนตลอดชีวติอยูน่อกบา้นของคณะแต่ตอ้งไม่เกิน   3  ปี   ในกรณีท่ีมี 

เหตุผลสาํคญัและมีนํ้าหนกัพอ 144

145 

             6.อนุมติัการยา้ยคณะของภคินีท่ีปฏิญาณตนตลอดชีวติ โดยไดรั้บการรับรองของอธิการิณี      

เจา้คณะและความเห็นชอบของคณะท่ีปรึกษาของทั้งสองคณะ 145

146 

            7. อนุมติัใหภ้คินีท่ีปฏิญาณตนชัว่คราวออกจากคณะได ้ ในกรณีท่ีมีเหตุผลเพียงพอ โดยไดรั้บ

การอนุมติัจากพระสังฆราชทอ้งถ่ินท่ีหมู่คณะของภคินีนั้นสังกดัอยู่ 146

147 

8. อนุมติัการโอน   ซ้ือ   ขาย    แลกเปล่ียน    การจาํนองทรัพยสิ์นอนัเคล่ือนท่ีไม่ได้     และการ 

                  กูห้น้ี  ยมืสิน147

148 

 

9. อนุมติัการเปิด ยบุบา้น หรือเปล่ียนวตัถุประสงคส์าํคญัของบา้น โดยไดรั้บความเห็นชอบ

และอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากประมุขสังฆมณฑลท่ีบา้นนั้นสังกดัอยู1่48

149 

10.  การก่อตั้ง  การยา้ยและการยบุนวกสถาน 149

150 

11.  อนุมติังบประมาณท่ีเกินวงเงินท่ีอธิการิณีเจา้คณะและอธิการิณีบา้นจะอนุมติัได ้และ การ

ถอนเงินทุนสาํรองมาใชจ่้ายเป็นการชัว่คราว  

 12. อธิการิณีเจา้คณะหลงัจากไดรั้บมติเห็นชอบจากคณะท่ีปรึกษา อาจ ขออนุมติัจากสันตะ

สาํนกั หรือ ประมุขสังฆมณฑลท่ีบา้นศูนยก์ลางของคณะตั้งอยูใ่นเร่ืองท่ีสาํคญัซ่ึงเกินอาํนาจการ

ปกครองภายในคณะ150

151 

 กระนั้นก็ดี เม่ือคณะท่ีปรึกษาลงมติเห็นชอบแลว้ (positive) อธิการิณีเจา้คณะเม่ือมีเหตุผล

สาํคญัท่ีมีนํ้าหนกัมาก  อาจใชสิ้ทธิยบัย ั้งไม่ใหก้ระทาํกิจการนั้นก็ได ้ แต่ถา้คณะท่ีปรึกษาลงมติไม่

เห็นชอบแลว้ (Negative)  หากอธิการิณีเจา้คณะกระทาํส่ิงนั้นใหถื้อวา่เป็นโมฆะ 151

152 

 

101.  อธิการิณเีจ้าคณะและมติปรึกษาของคณะทีป่รึกษา 

 ในกิจการอ่ืนๆ  ทั้งหมดของคณะท่ีมีความสาํคญั  ใหอ้ธิการิณีเจา้คณะฟังความคิดเห็นของคณะ

ท่ีปรึกษา   ในกรณีต่อไปน้ี 

 1.  อนุมติัโครงการอบรมของคณะ 152

153 

                                                   
145 เทียบ CIC 686§1 
146  เทียบ CIC 684§1 
147 เทียบ CIC 688§2 
148 เทียบ CIC 634§1, 638§3 - 4 
149 เทียบ CIC 609§1, 616§1, 612 
150  เทียบ  CIC  647§1 
151 เทียบ CIC 594, 595§1-2 
152 เทียบ CIC 127§1 
153 เทียบ CIC 650§1, 659§2 
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 2.  อนุมติัการขออนุญาตท่ีเกินขอบเขตอาํนาจของอธิการิณีบา้น  

  3.  การแต่งตั้ง   และ  อนุมติัการสละตาํแหน่ง    เลขาธิการ    นวกจารย ์   อธิการิณีบา้น  และ     

ท่ีปรึกษาบา้น  กรณีตาํแหน่งท่ีปรึกษาบา้นตอ้งฟังความคิดเห็นของอธิการิณีบา้น  

 4. มอบหมายหนา้ท่ี  และโยกยา้ยภคินี 

 5. รับรองรายงานท่ีตอ้งส่งไปยงัประมุขสังฆมณฑลท่ีบา้นศูนยก์ลางคณะตั้งอยู่ 

 6.  กาํหนดวนัประชุมสมชัชาสามญั  วสิามญัและแต่งตั้งผูอ้าํนวยการสมชัชา 

 7.  กาํหนดบา้นท่ีอธิการิณีเจา้คณะประจาํอยูใ่นกรณีพิเศษ 

 

 

 

 

102. คุณสมบัติของคณะทีป่รึกษา 

 คณะท่ีปรึกษาจะตอ้งเป็นภคินีท่ีถวายตวัตลอดชีวติในคณะมาแลว้อยา่งนอ้ย 10 ปี  ควรเป็น

สมาชิกท่ีมีความศรัทธา    สุภาพ    สุขมุรอบคอบ   พร้อมทั้งมีความรู้พื้นฐานท่ีจาํเป็น  เพื่อสามารถเป็น

ผูช่้วยอธิการิณีเจา้คณะในการเสนอความคิดเห็น  ร่วมพิจารณา  และตดัสินเร่ืองต่างๆ  เพื่อความ

เจริญกา้วหนา้ของพระศาสนจกัร  และของคณะ 

 

103.  หน้าทีข่องคณะทีป่รึกษา 

 คณะท่ีปรึกษาเป็นผูท้าํงานร่วมกบัอธิการิณีเจา้คณะ ใหค้วามช่วยเหลือท่านในการปกครอง

คณะดว้ยการแสวงหาพระประสงคข์องพระเจา้ร่วมกนั  และร่วมมือกนัศึกษาพิจารณาตดัสินเร่ือง      

ต่าง ๆ ดว้ยความสุขมุรอบคอบ 153

154     เอาใจใส่จดัระบบงานในขอบเขตหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากท่ี

ประชุมสมชัชา      และจากอธิการิณีเจา้คณะใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  ทั้งยงัร่วมเสนอขอ้คิดเห็นท่ี

เก่ียวกบัสภาพการณ์ และปัญหาของคณะพร้อมทั้งรับผดิชอบร่วมกนัในขอ้ตกลงของท่ีประชุม เพื่อ

เสริมสร้างความเจริญกา้วหนา้ของคณะ  และความเป็นหน่ึงเดียวกนัระหวา่งบา้นต่าง ๆ ของคณะ  

 

104.  หน้าทีร่องอธิการิณเีจ้าคณะ 

 รองอธิการิณีเจา้คณะมีหนา้ท่ี ติดตามการปฏิบติัของแต่ละบา้นของคณะใหส้อดคลอ้งกบัพระ

วนิยัและระเบียบปฏิบติัของคณะ   ถา้พบขอ้บกพร่องก็แนะนาํตกัเตือนใหป้ฏิบติัอยา่งถูกตอ้ง และ ท่าน

ยงัทาํหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากอธิการิณีเจา้คณะ  

                                                   
154  เทียบ  CIC  127§3 
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 อน่ึง  รองอธิการิณีเจา้คณะยงัมีหนา้ท่ีแทนอธิการิณีเจา้คณะทุกคร้ังท่ีท่านไม่อยู ่ ไม่สามารถทาํ

หนา้ท่ีปกติของท่านได ้   

 นอกนั้นรองอธิการิณีเจา้คณะ  ยงัมีหนา้ท่ีใหค้วามช่วยเหลือภคินีท่ีตอ้งการคาํแนะนาํดา้นชีวติ

จิตและการดาํเนินชีวติตามกระแสเรียก   ช้ีใหเ้ขาไดเ้ห็นผลประโยชน์ฝ่ายวญิญาณในการรักษาความ

ซ่ือสัตยข์องตนต่อพระเจา้ 

 

105.  หน้าทีข่องทีป่รึกษาฝ่ายการอบรม 

 ท่ีปรึกษาฝ่ายการอบรมมีหนา้ท่ีสนบัสนุนและส่งเสริมความศรัทธาและการศึกษาของภคินีโดย

ทัว่ ๆ ไป ใหก้า้วหนา้ในความศกัด์ิสิทธ์ิและความรู้  ติดตามการอบรมขั้นต่าง ๆ ของสมาชิกใหเ้ป็นไป

ตามกฎเกณฑท่ี์กาํหนดไวอ้ยา่งต่อเน่ือง    

 

 

106. หน้าทีเ่หรัญญกิของคณะ 

 เหรัญญิกของคณะมีหนา้ท่ีดูแล  บริหารทรัพยสิ์นภายใตก้าร ควบคุมของอธิการิณีเจา้คณะและ

คณะท่ีปรึกษา154

155 โดยทาํบนัทึกเก่ียวกบัการเงิน รักษาหลกัฐานเอกสารต่าง ๆ เก่ียวกบัทรัพยสิ์นของคณะ

ใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ ดว้ยความรับผดิชอบและรอบคอบ รายงานสภาพการเงินของคณะทุก 3 เดือน

ต่อท่ีประชุมคณะท่ีปรึกษาของคณะ 155

156  เหรัญญิกของคณะจะฝากเงินไวก้บัธนาคารดว้ยความรอบคอบ

ในนามของอธิการิณีเจา้คณะร่วมกบัรองอธิการิณีเจา้คณะและเหรัญญิกของคณะ  ใหอ้ยูใ่นนามของ

องคก์ารหรือกิจการของคณะ โดยใหท้ั้ง 3 ท่านน้ีรับรู้และมีลายเซ็นในธนาคารร่วมกนั   นอกนั้นยงัมี

หนา้ท่ีดูแลเก่ียวกบัการก่อสร้าง  ซ่อมแซม ปรับปรุง บา้นต่าง ๆ ของคณะ ตรวจบญัชีทุกประเภทของ

บา้นและโรงเรียนของคณะทุกเดือน   และจดัทาํบญัชีของคณะใหเ้ป็นปัจจุบนั  พร้อมใหอ้ธิการิณีเจา้

คณะตรวจสอบทุกเม่ือ  

เหรัญญิกยงัมีหนา้ท่ีจดัการทรัพยสิ์นส่วนตวัของสมาชิกท่ีมอบใหค้ณะบริหารจดัการ และตอ้ง

ทาํรายงานเก่ียวกบัผลประโยชน์ท่ีไดรั้บเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงอธิการิณีเจา้คณะปีละคร้ัง 156

157 โดยแยก

จากทรัพยสิ์นของคณะ  เตรียมรายงานเก่ียวกบัการบริหารทรัพยสิ์นของคณะท่ีอธิการิณีเจา้คณะจะเสนอ

ต่อท่ีประชุมสมชัชาสามญั จดัอบรมเหรัญญิกตามบา้นต่างๆ ของคณะ เพื่อจะไดมี้วธีิการจดัการ

ทรัพยสิ์นในแนวเดียวกนั  

 

107. หน้าที่ทีป่รึกษาฝ่ายการแพร่ธรรมและกจิการโรงเรียน  

                                                   
155 เทียบ CIC 636§1 
156 เทียบ CIC 636§2 
157 พระวนิยัขอ้ 18 
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 ท่ีปรึกษาฝ่ายการแพร่ธรรมและกิจการโรงเรียนทาํหนา้ท่ีเป็นผูร่้วมงานกบัอธิการิณีเจา้คณะใน

ดา้นการแพร่ธรรม  โดยรับผดิชอบ   ประสานงานดา้นการแพร่ธรรม   ส่งเสริมและกระตุน้ภคินีใหมี้ใจ

ร้อนรน มีจิตตารมณ์ในการแพร่ธรรมอยา่งแทจ้ริงตามคาํสอนของพระศาสนจกัร  พร้อมกบัจดัโครงการ

อบรมใหส้มาชิกไดรั้บความรู้ในดา้นการสอนคาํสอน   ตระเตรียม ภคินีใหส้ามารถทาํการแพร่ธรรมดว้ย

วธีิการต่าง ๆ เพื่อใหภ้ารกิจของคณะบรรลุความสาํเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีไดว้างไว้ 

 นอกนั้นยงัเป็นผูร่้วมงานกบัอธิการิณีเจา้คณะโดยหาวธีิการท่ีจะส่งเสริม กระตุน้ จดักิจกรรม 

ประสานงาน   เพื่อใหกิ้จการโรงเรียน   การเรียนการสอน การแพร่ธรรมในโรงเรียน   การอบรมดา้น

จิตใจของครู   นกัเรียน   และเยาวชนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ   ตามแนวคาํสั่งสอนของพระศาสน -

จกัรและจิตตารมณ์ของคณะ  รวมทั้งติดตามข่าวสารความเคล่ือนไหวในแวดวงการศึกษาและสาระน่ารู้

ต่าง ๆ อยูเ่สมอ  

 

 

108. หน้าทีเ่ลขาธิการ 

 เลขาธิการ  มีหนา้ท่ีบนัทึกและรายงานผลการประชุมคณะท่ีปรึกษา  โตต้อบจดหมาย  หรือทาํ

หนงัสือเวยีนตามคาํสั่งของอธิการิณีเจา้คณะ  ทาํทะเบียนภคินี  บนัทึกเหตุการณ์สาํคญั  หมายเหตุ

รายวนั และประวติัของคณะใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ  ดว้ยความร่วมมือของบา้นต่างๆ  รับผดิชอบรวบรวม  

บนัทึกและเก็บรักษาเอกสาร  หลกัฐานต่างๆ ของคณะ  ซ่ึงเลขาธิการจะไม่มอบเอกสารหรือหลกัฐาน

ใดๆ  ไวก้บัผูอ่ื้นโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากอธิการิณีเจา้คณะ  อีกทั้งตอ้งรักษาความลบัตามหนา้ท่ีอยา่ง

เคร่งครัดแมจ้นพน้จากตาํแหน่งไปแลว้ก็ตาม 

 

109. วาระในการทาํงานของอธิการิณเีจ้าคณะและคณะทีป่รึกษา 

 อธิการิณีเจา้คณะจะอยูใ่นตาํแหน่ง คร้ังละ 5 ปี และมีสิทธ์ิจะรับเลือกไดอี้กเป็นคร้ังท่ีสอง   เม่ือ

ครบสองวาระแลว้ตอ้งใหพ้น้หนา้ท่ีปกครองไปวาระหน่ึง 157

158  แลว้จึงมีสิทธ์ิไดรั้บเลือกต่อไปได ้

 ส่วนคณะท่ีปรึกษาดาํรงตาํแหน่งคร้ังละ 5 ปี เช่นกนัแต่สามารถไดรั้บเลือกเป็นท่ีปรึกษาไดอี้ก

เสมอ  

 อธิการิณีเจา้คณะและคณะท่ีปรึกษาควรอยูป่ระจาํท่ีบา้นศูนยก์ลางของคณะ หรือบา้นอ่ืนตามท่ี

มติปรึกษาของคณะท่ีปรึกษากาํหนดเท่าท่ีจะทาํได 1้58

159 

 

110.  วาระทีว่่างเว้นจากการทาํงานของอธิการิณเีจ้าคณะและคณะทีป่รึกษา 

                                                   
158 เทียบ CIC 624§2 
159  เทียบ CIC  629 
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 เม่ืออธิการิณีเจา้คณะถึงแก่กรรม   หรือตาํแหน่งอธิการิณีเจา้คณะวา่งลงในทุกกรณี    ใหร้อง 

อธิการิณีเจา้คณะเป็นผูรั้บหนา้ท่ีแทนทนัที  แต่จะเปล่ียนแปลงอะไรในคณะไม่ได ้ รองอธิการิณีเจา้คณะ

จะเป็นผูเ้รียกประชุมสมชัชาสามญัเพื่อเลือกตั้งอธิการิณีเจา้คณะและคณะท่ีปรึกษาชุดใหม่  ซ่ึงตอ้ง

กระทาํภายใน  3  เดือน 159

160  ส่วนคณะท่ีปรึกษาอยูใ่นตาํแหน่งจนถึงวนัประชุมสมชัชาสามญั  

             ถา้ตาํแหน่งในคณะท่ีปรึกษาวา่งลงเพราะภคินีผูน้ั้นถึงแก่กรรม หรือไม่สามารถทาํหนา้ท่ีติดต่อ  

กนัเป็นเวลานานเพราะเหตุผลสาํคญั อธิการิณีเจา้คณะโดยฟังมติช้ีขาดของคณะท่ีปรึกษา  จะแต่งตั้ง

ภคินีคนใดคนหน่ึงทาํหนา้ท่ีนั้น     แต่ถา้ตาํแหน่งท่ีวา่งลงนั้นเป็นตาํแหน่งรองอธิการิณีเจา้คณะ  เม่ือ

แต่งตั้งสมาชิกเขา้มาแลว้  ใหค้ณะท่ีปรึกษาลงคะแนนลบัเลือกรองอธิการิณีเจา้คณะจากบรรดาคณะท่ี

ปรึกษานั้น  และภคินีท่ีไดรั้บเลือกจะดาํรงตาํแหน่งแทนผูท่ี้ไปเป็นรองอธิการิณีเจา้คณะจนครบวาระ    

 

 

สมชัชาของคณะ 

 

111.  การประชุมสมัชชา 

 การประชุมสมชัชาทรงไวซ่ึ้งอาํนาจสูงสุดในการปกครองคณะ ในขณะท่ีทาํการประชุมตาม

หลกัเกณฑข์องพระวนิยัและระเบียบปฏิบติัของคณะ 160

161  อน่ึง  การประชุมสมชัชาของคณะคือ การ

ประชุมบรรดาผูแ้ทนของภคินีทั้งหมด  เพื่อร่วมกนัแสวงหาพระประสงคข์องพระเจา้ในเร่ืองสาํคญัๆ 

ของคณะ ในบรรยากาศแห่งความรักและความเป็นหน่ึงเดียวกนั  เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาวธีิท่ีจะซ่ือสัตย์

ต่อพระวรสารและมรดกฝ่ายวญิญาณของผูต้ ั้งคณะ   การประชุมสมชัชาสามญัเป็นช่วงเวลาท่ีคณะฟ้ืนฟู

ชีวติของคณะ  ทั้งในดา้นการเจริญชีวตินกับวชและการประกอบภารกิจของคณะ  ภายใตก้ารนาํของ

พระจิตเจา้ 161

162 

 ภคินีท่ีเขา้ประชุมสมชัชา  ตอ้งตระหนกัถึงความรับผดิชอบของตนในภารกิจอนัสาํคญัน้ี  ภคินี

จะตอ้งเอาใจใส่ศึกษาเร่ืองต่างๆ ท่ีจะตอ้งพิจารณาและตดัสินดว้ยความรอบคอบ    และพร้อมท่ีจะฟัง

เสียงของพระจิตเจา้ทั้งในตวัเอง ในพี่นอ้งภคินีท่ีร่วมประชุมและภคินีท่านอ่ืนๆ  อยา่งไรก็ดี  มติของ

สมชัชาท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงพระวนิยั จะมีผลบงัคบัต่อเม่ือประมุขแห่ง      สังฆมลฑลท่ีบา้น

ศูนยก์ลางของคณะตั้งอยู ่ลงนามรับรองโดยคาํนึงถึงจุดประสงคแ์ละจิตตารมณ์ของคณะ  

 

                                                   
160  เทียบ CIC 158§1 
161  เทียบ  CIC 596§1  
162  เทียบ CIC 631§1 



 42 

112.  ประเภทของการประชุมสมัชชา 

 การประชุมสมชัชาของคณะแบ่งออกเป็น 

 1. การประชุมสมชัชาสามญั  โดยปกติจะจดัใหมี้ข้ึนทุก 5 ปี  เพื่อเลือกตั้งอธิการิณีเจา้คณะและ

คณะท่ีปรึกษา  และในกรณีพิเศษเม่ืออธิการิณีเจา้คณะถึงแก่กรรม  หรือตาํแหน่งอธิการิณีเจา้คณะวา่งลง  

 2. การประชุมสมชัชาวสิามญั   จะจดัใหมี้ข้ึนเม่ือคณะท่ีปรึกษาจาํนวน 3 ใน 4 คน   ขอร้องเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรต่ออธิการิณีเจา้คณะ  ถึงความจาํเป็นท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงพระวนิยัและระเบียบ

ปฏิบติัของคณะหรือมติสมชัชาในเร่ืองท่ีสาํคญั และเร่งด่วน  เพื่อไม่ใหเ้กิดผลเสียหายต่อคณะ  

 

 

 

 

 

 

113. องค์ประกอบของสมัชชา 

 องคป์ระกอบของสมชัชา คือ ผูมี้สิทธิลงมติในท่ีประชุม     ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. สมาชิกโดยตาํแหน่ง ไดแ้ก่ 

1.1  อธิการิณีเจา้คณะ  และคณะท่ีปรึกษา  

       1.2  เลขาธิการ 

       1.3  นวกจารย ์

       1.4  อดีตอธิการิณีเจา้คณะ  

       1.5  อธิการิณีบา้น (เฉพาะบา้นท่ีมีสมาชิก 5 คนข้ึนไป) 

2.  สมาชิกผูแ้ทนจากการเลือกตั้ง ไดแ้ก่ 

       2.1  ตวัแทนบา้น 1 ท่าน (เฉพาะบา้นท่ีมีสมาชิก 5 คนข้ึนไป) 

       2.2 ตวัแทนสมาชิกในอตัราส่วนต่อไปน้ี ตวัแทนสมาชิก 1 ท่านต่อสมาชิก 10 ท่าน  เศษเกิน

คร่ึงถือเป็น 10 ท่าน โดยเลือกจากสมาชิกท่ีปฏิญาณตนตลอดชีวติดว้ยการลงคะแนน

เสียงลบั อน่ึง ในกรณีท่ีคณะยงัมีจาํนวนนอ้ยใหส้มาชิกท่ีปฏิญาณตนตลอดชีวติทุกคน

เป็นสมาชิกสมชัชา162

163  นอกนั้น ใหอ้ธิการิณีเจา้คณะโดยฟังมติปรึกษาของคณะท่ีปรึกษา 

แต่งตั้งผูอ้าํนวยการสมชัชา 1 ท่าน  ซ่ึงจะรับผดิชอบใหก้ารประชุมสาํเร็จไปตาม

วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้ โดยอธิการิณีเจา้คณะเป็นประธานการประชุม  

  

                                                   
163  เทียบ CIC 631§1 
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114.  หน้าทีส่มัชชา163

164 

 สมชัชา มีอาํนาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

1.  พิจารณาปรับปรุงแกไ้ข  เพิ่มเติมพระวนิยัและระเบียบปฏิบติั ของคณะ  และ การดาํเนินชีวติ 

ใหเ้หมาะสมกบักาลสมยัโดยใหส้อดคลอ้งกบัคาํสั่งสอนของพระศาสนจกัร  จุดประสงค ์      

จิตตารมณ์  และพระพรพิเศษของผูต้ ั้งคณะ รวมทั้งประเพณีอนัดีงามซ่ึงเป็นมรดกตกทอด

ของคณะ164

165 

2.   แกไ้ขขอ้ตกลงต่าง ๆ ของการประชุมสมชัชาคร้ังก่อน  

             3. เลือกตั้งอธิการิณีเจา้คณะและคณะท่ีปรึกษา ตามนยัแห่งพระวนิยัและระเบียบปฏิบติัของ

คณะ  ซ่ึงการเลือกตั้งน้ี  จะกระทาํในวนัใดวนัหน่ึงระหวา่งการประชุมสมชัชา 

4.  กาํหนดจาํนวนเงินท่ีอธิการิณีเจา้คณะมีสิทธ์ิอนุมติัได ้ เพื่อภารกิจของคณะ  ในกรณีจาํเป็น

เร่งด่วน  โดยไม่ตอ้งผา่นคณะท่ีปรึกษา 

        5.  พิจารณาจดัการเก่ียวกบัเร่ืองสาํคญัๆ ของคณะ 

        6.  กาํหนดหลกัเกณฑ ์และระเบียบปฏิบติั ซ่ึงสมาชิกทุกคนจะตอ้งปฏิบติัตาม  

          โดยปกติการลงมติในเร่ืองทัว่ๆ ไปใหใ้ชค้ะแนนก่ึงหน่ึง ส่วนในเร่ืองการรับรองพระวนิยัและ

กรณีอ่ืนท่ีพระวนิยักาํหนดตอ้งไดค้ะแนน 2 ใน 3 ของผูมี้สิทธ์ิลงคะแนน 

 

115. การเตรียมประชุมสมัชชาสามัญ 

 อธิการิณีเจา้คณะร่วมกบัคณะท่ีปรึกษากาํหนดหวัขอ้ วนั เวลา สถานท่ี และแต่งตั้ง

คณะกรรมการเตรียมการประชุมสมชัชา พร้อมทั้งแจง้ใหภ้คินีทั้งคณะทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่  6 

เดือน และเรียนใหป้ระมุขแห่งสังฆมณฑลท่ีบา้นศูนยก์ลางของคณะตั้งอยูท่ราบ  

 คณะกรรมการเตรียมงานสมชัชา มีหนา้ท่ีจดัใหภ้คินีเลือกผูแ้ทนสมชัชาในเวลาท่ีเหมาะสม

จดัหาวธีิการเพื่อใหภ้คินีไดมี้โอกาสออกความคิดเห็นอยา่งกวา้งขวาง  และจดัเตรียมร่างเอกสารเพื่อใช้

ในการทาํงานของการประชุมสมชัชา นอกนั้นใหค้ณะกรรมการเตรียมการประชุมสมชัชาจดัหา

ผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองท่ีจะศึกษาเพื่อทาํใหก้ารเตรียมการประชุมและการประชุม เป็นไปอยา่งรอบคอบและ

เท่ียงตรง165

166  โดยอธิการิณีเจา้คณะและคณะท่ีปรึกษาจะพิจารณาอนุมติัเอกสารพื้นฐาน ขั้นตอนการ

ประชุม ตลอดจนการสรรหาผูเ้ช่ียวชาญ  หลงัจากรับฟังรายงานของคณะกรรมการเตรียมงานสมชัชา  

 

116. การเลอืกตั้งอธิการิณเีจ้าคณะ 

                                                   
164  เทียบ CIC 631§1 
165  เทียบ  CIC 578 
166  เทียบ CIC 631§2, 632 - 633 
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 ในการประชุมสมชัชาสามญั (General  Chapter) จะกาํหนดใหมี้วนัเลือกตั้งอธิการิณีเจา้คณะ  

ในการเลือกตั้ง  อธิการิณีเจา้คณะดาํเนินการโดยใหภ้คินีทุกคนเสนอช่ือดว้ยการลงคะแนนเสียงลบั

พร้อมกนั 3 ช่ือ  ภคินี  3 ท่านท่ีไดค้ะแนนสูงสุดเป็นผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ  เม่ือไดผู้รั้บการเสนอช่ือครบ

จาํนวน 3 ท่านแลว้  ใหท่ี้ประชุมสมชัชาสามญัลงคะแนนลบัเลือกตั้งอธิการิณีเจา้คณะจาก 3 ช่ือท่ีภคินี

เสนอมา  

 หลงัจากการนบัคะแนนอยา่งเปิดเผย ภคินีท่ีไดค้ะแนนอยา่งนอ้ย 2 ใน 3 ของ จาํนวนสมาชิกท่ี

เขา้ประชุมนบัวา่เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งตามกฎหมายอนัชอบธรรม ประมุขแห่งสังฆมณฑลท่ีบา้น

ศูนยก์ลางของคณะตั้งอยู ่   ผูท้าํหนา้ท่ีเป็นประธานการเลือกตั้งจะประกาศช่ือของเขาต่อท่ีประชุมและ

ถามความยนิยอมของเขา     ถา้เขายนิยอมรับตาํแหน่งก็นบัวา่เขาไดเ้ป็นอธิการิณีเจา้คณะท่ีถูกตอ้ง 166

167 ใน

การเลือกตั้งอธิการิณีเจา้คณะ  หากการลงคะแนนคร้ังท่ี 1 , 2  และ 3 ไม่บรรลุผล  ในการลงคะแนนคร้ัง

ท่ี 4 ภคินีท่ีไดค้ะแนนสูงกวา่  ถือเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งโดยชอบธรรม  หากการลงคะแนนคร้ังท่ี 4 

คะแนนของภคินีทั้ง 2 คนยงัเท่ากนั ใหถื้ออายกุารปฏิญาณและอายจุริงเป็นหลกัในการตดัสินตามลาํดบั 

 

117.  วธีิเลอืกตั้งคณะทีป่รึกษา  

 เม่ือเลือกอธิการิณีเจา้คณะคนใหม่แลว้ ท่านจะทาํหนา้ท่ีประธานการเลือกตั้งตาํแหน่งอ่ืนๆ โดย

จะอ่านพระวนิยัตอนท่ีเก่ียวกบัคุณสมบติัและหนา้ท่ีของคณะท่ีปรึกษา  และเน่ืองจากตาํแหน่งรองอธิกา

ริณีเจา้คณะเป็นตาํแหน่งท่ีสาํคญั  จึงใชผ้ลคะแนนของการเลือกเช่นเดียวกบัอธิการณีเจา้คณะ  จากนั้น

ใหท้าํการเลือกท่ีปรึกษาทีละตาํแหน่งไดแ้ก่   ท่ีปรึกษาฝ่ายการอบรม  เหรัญญิก  ท่ีปรึกษาฝ่ายการแพร่

ธรรม และกิจการโรงเรียน     แต่ละตาํแหน่งจะตอ้งไดค้ะแนนมากกวา่คร่ึงหน่ึงของสมาชิกท่ีเขา้ประชุม  

ในกรณีท่ีการเลือกตั้งคร้ังท่ี 1  ท่ี 2  ไม่บรรลุผลในการเลือกคร้ังท่ี 3  จะตอ้งถือวา่ภคินีท่ีไดค้ะแนน

สูงสุดเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งโดย   ชอบธรรม หากการลงคะแนนคร้ังท่ี 3  มีภคินี  2  คน  ไดค้ะแนนเท่ากนั  

ก็ใหถื้ออายกุารปฏิญาณและอายจุริงเป็นเกณฑต์ดัสินตามลาํดบั  

 

การปกครองระดับบ้าน 

 

118. การเปิดบ้านใหม่ 

 หมู่คณะคือ  กลุ่มภคินีท่ีคณะกาํหนดใหอ้ยูแ่ละทาํงานในบา้นเดียวกนัหรือหลายบา้นท่ีอยู่

ใกลเ้คียงกนั  มีจาํนวนสมาชิกรวมกนัไม่ตํ่ากวา่ 5 คน   มีอธิการิณีท่ีไดรั้บการ แต่งตั้งจากอธิการิณีเจา้

                                                   
167  เทียบ  CIC  625§2 
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คณะเป็นผูรั้บผดิชอบ  และปกครองบา้นตามพระวนิยัและระเบียบปฏิบติัของคณะดว้ยความร่วมมือกบั

คณะท่ีปรึกษาบา้น   

 บา้นหรือวดั  คือสถานท่ีท่ีกลุ่มภคินีประจาํอยู ่ มีภคินีท่ีอธิการิณีเจา้คณะมอบหมายใหเ้ป็น

ผูใ้หญ่ของบา้นนั้นรับผดิชอบ   

 การเปิดบา้นใดบา้นหน่ึงใหม่ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ และอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร จาก

ประมุขสังฆมณฑลท่ีภคินีจะไปทาํงาน  โดยตอ้งทาํขอ้ตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษร 167

168  

 

119.  คุณสมบัติของอธิการิณบ้ีาน 

 อธิการิณีเจา้คณะโดยฟังความคิดเห็นของคณะท่ีปรึกษาจะแต่งตั้งอธิการิณีบา้นจากภคินีท่ีได้

ปฏิญาณตนตลอดชีวติแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี มีประสบการณ์ในการภาวนาและการอยูใ่กลชิ้ดกบัพระเจา้   

มีนํ้าใจในการรับใช ้ อุทิศตนเองเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  สามารถท่ีจะเขา้ใจและตอ้นรับผูอ่ื้น 168

169  

 

 

120.  การแต่งตั้งอธิการิณบ้ีาน 

 อธิการิณีบา้น  ไดรั้บการแต่งตั้งจากอธิการิณีเจา้คณะโดยไดรั้บความเห็นชอบของคณะท่ี

ปรึกษา  ซ่ึงอธิการิณีบา้นจะอยูใ่นตาํแหน่งวาระละ  3 ปี   กระนั้นก็ดี   อธิการิณีบา้นอาจไดรั้บคาํสั่งให้

พน้จากหนา้ท่ีระหวา่งท่ียงัไม่หมดวาระ 169

170  อธิการิณีบา้นอาจไดรั้บการแต่งตั้งใหอ้ยูใ่นตาํแหน่ง

ติดต่อกนัไดถึ้ง  2  วาระ (6 ปี)   แลว้ควรใหพ้กัจากหนา้ท่ีปกครองอยา่งนอ้ยระยะเวลาหน่ึง 170

171 

 

121.  หน้าทีข่องอธิการิณบ้ีาน 171

172 

 อธิการิณีบา้นเป็นคนแรกท่ีจะตอ้งรับผดิชอบความเป็นอยูข่องภคินีทุกคน และกิจการของบา้น   

เป็นผูค้อยช่วยเหลือ ติดตาม กระตุน้เตือนภคินีใหส้ามารถเจริญชีวตินกับวชใหเ้ป็นไปตามจุดมุ่งหมาย

และ จิตตารมณ์ของคณะ   ตามท่ีมีระบุไวใ้นพระวนิยัและระเบียบปฏิบติัของคณะ    

 

122.  คณะทีป่รึกษาของบ้าน 

 คณะท่ีปรึกษาของบา้นประกอบดว้ยสมาชิก  2  ท่าน  

 1. รองอธิการิณีบา้น  

                                                   
168  เทียบ  CIC 609 
169  เทียบ CDR 20 
170  เทียบ CIC 624§3 
171  เทียบ CIC 624§2 
172 เทียบ CIC 619 
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 2. เหรัญญิกบา้น   ซ่ึงไม่ควรเป็นคนเดียวกบัอธิการิณีบา้น   แมส้มาชิกจะมีจาํนวนนอ้ย  

     ในกรณีท่ีสมาชิกมากกวา่  5  คนข้ึนไปใหมี้คณะท่ีปรึกษาเพิ่มไดอี้ก  แต่รวมแลว้ไม่เกิน 4  คน  

ตามแต่คณะผูใ้หญ่เห็นสมควร  คณะท่ีปรึกษาของบา้นตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งจากอธิการิณีเจา้คณะ  โดย

ฟังความคิดเห็นของคณะท่ีปรึกษาและอธิการิณีบา้นนั้น   คณะท่ีปรึกษาของบา้นจะอยูใ่นตาํแหน่งคร้ัง

ละ  3  ปี  และอาจไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งต่อไปอีกไดเ้สมอ  หรืออาจยา้ยไปทาํหนา้ท่ีอ่ืนก่อน

ส้ินวาระของตนก็ได ้ ในทุกกรณีท่ีตาํแหน่งคณะท่ีปรึกษาบา้นวา่งลง  ใหมี้การแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่ง

แทน 

  

 

 

 

 

 

 

 

123.  อาํนาจในการตัดสินของอธิการิณบ้ีาน 

 กรณีท่ีอธิการิณีบา้นสามารถตดัสินไดด้ว้ยตนเอง   

   1. อนุมติัการออกจากบา้นไม่เกิน 5 วนั 

   2. อนุมติัการยกเวน้การถือระเบียบประจาํวนัเม่ือมีเหตุผลสมควร  

   3. กาํหนดเวลาการประชุมคณะท่ีปรึกษาบา้น 

   4. เสนอช่ือภคินี เพื่อร้ือฟ้ืนการปฏิญาณตนชัว่คราวและตลอดชีวติ  

   5. พิจารณาระเบียบ   ตารางเวลาและกิจการของบา้นใหส้อดคลอ้งกบัจิตตารมณ์ของคณะ 

 ในกรณีเร่ืองสาํคญัอ่ืนๆ นอกเหนือจากน้ี  อธิการิณีบา้นจะตอ้งปรึกษาอธิการิณีเจา้คณะเสมอ  

 

124.  หน้าทีข่องทีป่รึกษาบ้าน 

 คณะท่ีปรึกษาของบา้น  มีหนา้ท่ีร่วมมือในการแสดงความคิดเห็น   ตดัสินและรับผดิชอบใน

กิจการทุกอยา่งของบา้นใหเ้ป็นไปตามพระวนิยัและระเบียบปฏิบติัของคณะ  และทาํงานตามตาํแหน่ง

หนา้ท่ีดงัน้ี 

 1.  รองอธิการิณีบา้นทาํหนา้ท่ีแทนในกรณีท่ีอธิการิณีบา้นไม่สามารถทาํหนา้ท่ีได ้และติดตาม

การปฏิบติัของภคินีในบา้น ใหส้อดคลอ้งกบัพระวนิยัและระเบียบปฏิบติั   ถา้พบขอ้บกพร่องก็ให้

แนะนาํตกัเตือนใหป้ฏิบติัอยา่งถูกตอ้ง  
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 2. เหรัญญิกของบา้นมีหนา้ท่ีดูแล   บริหารทรัพยสิ์น   จดัหาเคร่ืองใชต้่างๆท่ีจาํเป็นสาํหรับ

สมาชิก     ภายใตก้ารนาํของอธิการิณีบา้น  และเพื่อการน้ีจะเก็บเงินสดไวใ้นจาํนวนท่ีพอเหมาะกบั

สภาพของบา้น  ตามท่ีคณะท่ีปรึกษาบา้น จะตกลง  การฝากเงินในธนาคารใหฝ้ากในนาม ของอธิการิณี

บา้นและเหรัญญิกและตอ้งทาํบญัชีรายรับ-จ่าย   ส่งเหรัญญิกของคณะทุกเดือน เม่ือส้ินปีการศึกษาก็

จดัส่งเงินท่ีเหลือมายงับา้นศูนยก์ลางของคณะเพื่อรวมเป็นเงินกองกลางเดียวกนั  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่ 8 

การบริหารทรัพย์สินของคณะ 

“ผู้ทีซ่ื่อสัตย์ในเร่ืองเล็กน้อย กจ็ะซ่ือสัตย์ในเร่ืองใหญ่ด้วย 

ผู้ทีไ่ม่ซ่ือสัตย์ในเร่ืองเล็กน้อย  กจ็ะไม่ซ่ือสัตย์ในเร่ืองใหญ่ด้วย” (ลก 16:9-10) 

 

125.  ทรัพย์สินของคณะ 

                ทรัพยสิ์นต่างๆ  ท่ีไดม้าไม่วา่โดยวธีิใดของแต่ละบา้น มิไดเ้ป็นของบา้นใดบา้นหน่ึงแต่เป็น

ของทั้งคณะ ซ่ึงตอ้งถือวา่เป็นสมบติัของพระศาสนจกัร 172

173 และตอ้งเขา้ใจวา่เป็นพระคุณท่ีไดรั้บจาก  

พระเจา้ในการท่ีคณะจะใชเ้พื่อเล้ียงดู   ใหก้ารอบรมภคินีและประกอบภารกิจต่างๆ ของคณะ 

 ส่วนบา้นของสังฆมณฑลท่ีภคินีไปทาํงานอยู ่    ทรัพยสิ์นส่ิงของส่วนท่ีสังฆมณฑลจดัหาให้   

ก็เป็นของสังฆมณฑลและภคินีตอ้งดูแลรักษาดว้ยความรับผดิชอบ 

 อน่ึง  ผูรั้บผดิชอบในการจดัการทรัพยสิ์นของคณะ   พึงกระทาํหนา้ท่ีน้ีดว้ยความรอบคอบและ

ซ่ือสัตยต่์อหนา้พระเจา้ โดยถือวา่ตนเป็นเพียงผูจ้ดัการมิไดเ้ป็นเจา้ของทรัพยสิ์นเหล่านั้นแต่ประการใด  

 

                                                   
173 เทียบ  CIC   635§1 
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126.  สิทธิในการจัดการทรัพย์สินของคณะ 

แมว้า่คณะมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย มีความสามารถในการจดัการและบริหาร

ทรัพยสิ์น  อธิการิณีเจา้คณะจะใชสิ้ทธ์ิและกระทาํหนา้ท่ีเพื่อใหไ้ดม้า ถือกรรมสิทธ์ิ  จดัการ  และ

จาํหน่ายทรัพยสิ์นในนามของคณะ โดยมติช้ีขาดของคณะท่ีปรึกษา 173

174   ในขณะเดียวกนัจะพยายาม

หลีกเล่ียงการปรากฏภายนอกใดถึงความหรูหรา ฟุ้งเฟ้อ การหากาํไร และการสะสมทรัพยสิ์นเกินควร

174

175  

 ส่วนในการโอน  ซ้ือ  ขาย  แลกเปล่ียนและการจาํนองทรัพยสิ์น ซ่ึงมีผลกระทบต่อสภาพมรดก

ตกทอดของคณะในทางลบ และมีผลตามกฎหมาย จาํเป็นตอ้งมีเอกสารยนืยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก

อธิการิณีเจา้คณะ พร้อมดว้ยมติเห็นชอบของคณะท่ีปรึกษา 

             แต่ถา้เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจซ่ึงมีจาํนวนเงินเกินกวา่ท่ีสันตะสาํนกักาํหนดไว ้สาํหรับ

ภูมิภาคนั้นๆ หรือเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ ท่ีถวายแก่พระศาสนจกัรโดยการปฏิญาณ หรือเก่ียวกบัส่ิงท่ีมีค่าทาง

ศิลปะหรือประวติัศาสตร์ ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากสันตะสาํนกั   และตอ้งไดรั้บอนุมติัจากประมุขแห่งอคัร

สังฆมณฑลท่ีบา้นศูนยก์ลางของคณะตั้งอยูเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร175

176 ซ่ึงท่านมีสิทธ์ิยบัย ั้งการกระทาํเม่ือมี

เหตุผลท่ีหนกัและถูกตอ้งวา่จะเกิดความเสียหายร้ายแรงแก่คณะ หรือผดิต่อเจตนารมณ์ของพระศาสน-

จกัรหรือจิตตารมณ์ของคณะ   

127.  การเสนองบประมาณประจําปีของคณะและบ้าน 

ผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบจดัการทรัพยสิ์นทุกระดบัจะเสนองบประมาณใชจ้่ายประจาํปีต่ออธิการิณี- 

เจา้คณะและคณะท่ีปรึกษาเพื่อขออนุมติังบประมาณใชจ่้ายก่อนส้ินปีการศึกษา 

 

128.  พนัธะการรับผดิชอบเร่ืองหนีสิ้น 

ผูรั้บผดิชอบในการจดัการทรัพยสิ์นของคณะทุกระดบั  พึงใชค้วามรอบคอบในการกระทาํนิติ

กรรมเก่ียวกบัทรัพยสิ์นของคณะใหถู้กตอ้งตามกฎหมายบา้นเมือง เพื่อมิใหเ้กิดความเสียหายแก่

ทรัพยสิ์นของคณะได ้ และใหเ้ป็นไปในแนวทางท่ีไม่ขดัต่อการเจริญชีวตินกับวช 

หากภคินีคนใด  กระทาํหน้ีสินหรือสร้างพนัธะเก่ียวกบัทรัพยสิ์นส่วนตวั  แมจ้ะไดรั้บอนุญาตจาก

อธิการิณีเจา้คณะหรืออธิการิณีบา้นแลว้ก็ตาม  ภคินีผูน้ั้นจะตอ้งรับผดิชอบการกระทาํเหล่านั้น   แต่ถา้

ภคินีผูน้ั้นจดัการเก่ียวกบัธุรกิจของคณะโดยรับมอบหมายจากอธิการิณีเจา้คณะ  หรืออธิการิณีบา้น  คณะ

จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบ 176

177 

                                                   
174 เทียบ  CIC  634§1 
175 เทียบ  CIC  634§2 
176  เทียบ CIC 638§3-4 
177 เทียบ  CIC  639§2 
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129.  การเกบ็รักษาเงินทุนสํารองของคณะ 

อธิการิณีเจา้คณะพร้อมกบัคณะท่ีปรึกษา        ตอ้งมีความรอบคอบในการเก็บ       และ   รักษา

เงินทุนสาํรองไวจ้าํนวนหน่ึง    เพื่อประกนัความมัน่คงของภคินีในยามฉุกเฉิน  โดยหกัจากเงินท่ีแต่ละ

บา้นส่งมายงัศูนยก์ลางของคณะ   ซ่ึงตอ้งจดัฝากไวใ้นนามของอธิการิณีเจา้คณะ  รองอธิการิณีเจา้คณะ  

และเหรัญญิกของคณะร่วมกนั  โดยมีลายเซ็นของทั้ง  3   ท่านร่วมกนัในการเบิกถอนออก   เม่ือมีเหตุผล

สมควร   ทั้งน้ีโดยฟังมติช้ีขาดของอธิการิณีเจา้คณะและท่ีปรึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่  9 

การขาดจากสมาชิกภาพของคณะ 

 

130.  การลาออกจากคณะ (Departure) 

ภคินีพึงตระหนกัวา่กระแสเรียกเป็นพระคุณอนัประเสริฐท่ีตนไดรั้บจากพระเจา้  และท่ีเขาได้

ตอบสนองดว้ยการปฏิญาณตน  อนัเป็นดงัพนัธสัญญาระหวา่งพระเจา้กบัเขา  ซ่ึงเขาจะตอ้งซ่ือสัตยจ์น

วนัตาย   เม่ือ ภคินีท่ีปฏิญาณตนชัว่คราวคนใดมีเหตุผลสาํคญัหลงัจากท่ีไดพ้ิจารณาไตร่ตรอง สวด-

ภาวนา ขอคาํแนะนาํจากผูใ้หญ่ และพระสงฆผ์ูน้าํวญิญาณแลว้  ภคินีตอ้งทาํจดหมายเป็นลายลกัษณ์

อกัษรเสนอต่ออธิการิณีเจา้คณะ  ภคินีก็สามารถออกจากคณะไดเ้ม่ือจบวาระการปฏิญาณตนชัว่คราวนั้น

177

178  อน่ึง  หากภคินีท่ีปฏิญาณตนชัว่คราวนั้นประสงคอ์อกจากคณะก่อนท่ีการปฏิญาณจะจบวาระ  เขา

ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากอธิการิณีเจา้คณะ  โดยมติช้ีขาดของคณะท่ีปรึกษาและตอ้งแจง้เพื่อขออนุมติัการ

                                                   
178 เทียบ  CIC  688§1 
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ลาออกจากพระสังฆราชท่ีรับผดิชอบคณะ 178

179  ซ่ึงคณะจะดูแลใหค้วามช่วยเหลือสมาชิกท่ีลาออกนั้นดว้ย

ความเท่ียงธรรมและเมตตาธรรม 179

180 

ส่วนภคินีท่ีปฏิญาณตนตลอดชีวติแลว้ประสงคจ์ะลาออกจากคณะ ภคินีตอ้งทาํจดหมายเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรเสนอต่ออธิการิณีเจา้คณะ หลงัจากไดรั้บมติช้ีขาดของคณะท่ีปรึกษาแลว้ ตอ้งไดรั้บ

อนุมติัจากประมุขของสังฆมณฑลท่ีบา้นศูนยก์ลางของคณะตั้งอยู1่80

181 

 

131.  การให้ภคินีทีป่ฏิญาณตนช่ัวคราวออกจากคณะ (Dismissal) 

ภคินีท่ีปฏิญาณตนชัว่คราวเม่ือมีเหตุผลอนัชอบธรรม  อธิการิณีเจา้คณะอาจไม่รับ ภคินีท่ี

ปฏิญาณตนชัว่คราวท่ีจบวาระของการปฏิญาณตนแลว้ใหป้ฏิญาณตนในขั้นต่อไป  ทั้งน้ีโดยไดรั้บมติ

ปรึกษาดว้ยการลงคะแนนเสียงลบัจากคณะท่ีปรึกษา 181

182 

 

 

 

 

 

 

132. การให้ภคินีทีป่ฏิญาณตนตลอดชีวติพ้นจากสมาชิกภาพ (Dismissal) 

ภคินีท่ีปฏิญาณตนตลอดชีวติในคณะแลว้หากมีเหตุผลท่ีสาํคญั  เป็นตน้ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการ

เป็นท่ีสะดุด  มีพฤติกรรมท่ีผดิต่อขอ้ความเช่ือของพระศาสนจกัรอยา่งเปิดเผย ไดต้กลงหรือพยายามท่ี

จะแต่งงานแมจ้ะเป็นเพียงการจดทะเบียนสมรสก็ตาม มีเจตนาละเมิดพระวนิยัและระเบียบปฏิบติั  ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัขอ้แนะนาํแห่งพระวรสาร  3 ประการ ซ่ึงสามารถพิสูจน์ไดแ้ละไดเ้ปิดโอกาสใหภ้คินีช้ีแจง  

หลงัจากท่ีไดมี้การตกัเตือนทั้งดว้ยวาจา และลายลกัษณ์อกัษร  อธิการิณีเจา้คณะโดยฟังมติช้ีขาดของ

คณะท่ีปรึกษาแลว้ใหส้มาชิกผูน้ั้นออกจากคณะ ทั้งน้ีใหป้ฏิบติัตามกระบวนการตกัเตือนและระยะเวลา

ท่ีระบุไวใ้นกฎหมายพระศาสนจกัรมาตรา 694 -700 182

183    

 

133. การออกจากคณะเพือ่ไปอยู่ในสถาบันอืน่ (Transfer) 

                                                   
179 เทียบ  CIC  688§2 
180  เทียบ  CIC  702 
181 เทียบ  CIC  691§1 - 2 
182 เทียบ  CIC  657§1, 689§1 
183 เทียบ  CIC  694 - 700  
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ภคินีท่ีปฏิญาณตนตลอดชีวติแลว้ประสงคจ์ะยา้ยไปอยูส่ถาบนันกับวชอ่ืนตอ้งไดรั้บความ

ยนิยอมจากอธิการิณีเจา้คณะและมติเห็นชอบของคณะท่ีปรึกษาของทั้งสองสถาบนั  โดยใหมี้ระยะเวลา

ทดลองอยา่งนอ้ย 3 ปี ก่อนท่ีจะไดรั้บการพิจารณาอนุมติัใหป้ฏิญาณตนตลอดชี วติในสถาบนัแห่งใหม่ 

หากไม่ไดรั้บอนุญาตใหภ้คินีผูน้ั้นกลบัไปสถาบนัเดิม นอกจากจะไดรั้บเอกสิทธ์ิพิเศษกลบัไปสู่สภาพ

ฆราวาสได ้ 

 อน่ึง ในการยา้ยไปอยูส่ถาบนัฆราวาสหรือคณะชีวติแพร่ธรรมหรือยา้ยจากสถาบนัดงักล่าวน้ี

ไปสู่สถาบนันกับวชจาํเป็นตอ้งขออนุญาตจากสันตะสาํนกัและตอ้งปฏิบติัตามคาํสั่งนั้น 183

184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่ 10 

บทส่งท้าย 

 

134. พระวนัิยเป็นหนทางนําไปสู่องค์ความรัก    

  พระวนิยัเป็นประมวลกฎเกณฑพ์ื้นฐานของคณะ  ท่ีระบุแนวทางของการดาํเนินชีวตินกับวช  

ตามพระพรพิเศษของคุณพอ่การ์โล  เดลลา   โตร์เร  บิดา ผูต้ ั้งคณะ   เพื่อบรรลุความศกัด์ิสิทธ์ิครบครัน  

อีกทั้งเป็นเคร่ืองหมายและเคร่ืองมือของความรอดท่ีพระคริสตเจา้ประทานใหแ้ก่โลก  

 ดงันั้น  ภคินีพึงนอ้มรับพระวนิยัเป็นดงัขมุทรัพยฝ่์ายวญิญาณอนัสุดประเสริฐท่ีผูต้ ั้งคณะได้

มอบให ้ และเป็นหนทางนาํไปสู่องคแ์ห่งความรัก 

  
 

                                                   
184 เทียบ CIC 684§1 - 2, 5 
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ระเบียบปฏิบัติ “คณะภคินีพระราชินีมาเรีย” 

ชีวติพรหมจรรย์ 

 

1. เม่ือภคินีคนใดรู้สึกวา่ตนตกอยูใ่นอนัตรายต่อการเจริญชีวติพรหมจรรย  ์ แมว้า่อนัตรายนั้นจะมาจาก

การปฏิบติัหนา้ท่ี  หรือการประกอบภารกิจของคณะ จงช้ีแจงเร่ืองโดยสุจริตใหผู้ใ้หญ่ทราบทนัที เพื่อ

ท่านจะไดส้ามารถจดัการช่วยเหลือ อีกทั้งใชก้ารภาวนาและพลีกรรมตามแบบอยา่งของผูต้ ั้งคณะ 184

185 

  

2.  โดยปกติเม่ือภคินีตอ้งออกไปธุระหรือปฏิบติัหนา้ท่ีนอกบา้น  ควรไปกบัเพื่อนภคินีอยา่งนอ้ยคน

หน่ึงเสมอ   และสวดบทเยซู  มารีอา   ยอแซฟบ่อย ๆ  ฝากตวัไวก้บัอารักขเทวดา 

 

                                                   
185 พระวนิยัขอ้ 15 
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3.   ใหภ้คินีทาํงานและมธัยสัถต์นอยูเ่สมอ แต่ก็ควรรู้จกัรักษาสุขภาพ พกัผอ่นหยอ่นใจตามสมควร   

ส่งเสริมการเจริญชีวติหมู่คณะดว้ยความรักฉนัพี่นอ้งอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงจะทาํใหอ่ิ้มเอิบใจในการอยูร่่วมกนั

ในคณะ และไม่แสวงหาความรักความสุขใจจากท่ีอ่ืน  อนัอาจจะเป็นภยัต่อการถวายตวัแด่พระเจา้ 185

186 

 

4. ภคินีควรรู้จกัประมาณตนในการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารทุกชนิด 186

187 

 

5.  เพื่อรักษากระแสเรียกนกับวชใหม้ัน่คง ภคินีตอ้งยดึวธีิการเฝ้าศีล  รับศีลโดยปรารถนาบ่อยๆ ตาม

ธรรมประเพณีของคณะ  มีความศรัทธาต่อแม่พระโดยการสวดสายประคาํและเตรียมจิตใจฉลองวนั

สมโภชของพระนางอยา่งดีท่ีสุด ตามแบบอยา่งของคุณพอ่การ์โล  เดลลา  โตร์เร  บิดาผูต้ ั้งคณะ 187

188 

 

 

 

 

 

ชีวติยากจน 

 

6.  ดว้ยจิตตารมณ์ครอบครัว เม่ือภคินีตอ้งการส่ิงใด ใหเ้รียนต่ออธิการิณีบา้นอยา่งซ่ือๆ ตรงไปตรงมา 

ส่วนอธิการิณีบา้นควรดูแลเอาใจใส่สร้างหมู่คณะฉนัทพ์ี่นอ้งในพระคริสตเจา้ แสวงหาและรักพระเป็น

เจา้เหนือส่ิงอ่ืนใด อยา่งไรก็ดี  อธิการิณีบา้นพึงจดัหาส่ิงจาํเป็นตามความตอ้งการส่วนตวัของสมาชิก

อยา่งเหมาะสม  เอาใจใส่และเยีย่มเยยีนสมาชิกท่ีเจบ็ป่วยดว้ยความห่วงใย 188

189 

 

7. เม่ือภคินีไดรั้บมอบหมายหรือขอไปทาํกิจธุระใดแลว้ใหร้ายงานการใชจ้่ายนั้น ๆ อยา่งละเอียด พร้อม

กบัมอบเงินท่ีเหลืออยา่งครบถว้น 189

190 

 

                                                   
186 พระวนิยัขอ้ 15 
187  เทียบ  CIC 666 
188 พระวนิยัขอ้ 15 
189 เทียบ  CIC  619 
190 พระวนิยัขอ้ 17 
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8.   จิตตารมณ์แห่งความยากจนเรียกร้องมิใหภ้คินีมีของใชพ้ิเศษกวา่คนอ่ืน นอกจากของใชใ้นตาํแหน่ง

หนา้ท่ี หรือในกรณีเจบ็ป่วย   ฉะนั้น   ภคินีพึงหลีกเล่ียงการหาของใชพ้ิเศษ แมจ้ะไดม้าจากพอ่แม่หรือ

ญาติพี่นอ้ง 190

191 

 

ชีวตินอบน้อมเช่ือฟัง 

 

9.  ภคินีตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยสาํนึกวา่การกระทาํเช่นน้ีเป็นการร่วมงานไถ่กูข้องพระ

คริสตเจา้อยา่งแทจ้ริง  ไม่วา่งานนั้นจะเป็นงานชนิดใด ถา้มีอุปสรรคจงเรียนช้ีแจงให้ อธิการิณีเจา้คณะ

ทราบ เพื่อขอคาํแนะนาํ และร่วมมือกนัแกปั้ญหาให้สาํเร็จ191

192 

 

10.  เม่ือภคินีมีขอ้เสนอในเร่ืองใดควรเรียนผูใ้หญ่ดว้ยใจสุภาพ ไม่เรียกร้องใหผู้ใ้หญ่รับความคิด นั้น 

และเม่ือภคินีคนใดมีเหตุผลท่ีจะกระทาํส่ิงหน่ึงส่ิงใดนอกเหนือไปจากขอบเขตการงานของตน หรือท่ี

เห็นวา่เป็นการกระทาํท่ีมีความสาํคญัในการรับผดิชอบร่วมกนั ใหแ้สดงเจตจาํนงต่อผูใ้หญ่อยา่งชดัแจง้

และพร้อมท่ีจะนบนอบท่านเสมอ 192

193 

 

 

 

การเจริญชีวติหมู่คณะ 

 

11.  แต่ละบา้นตอ้งกาํหนดเวลาท่ีเหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเจริญชีวติหมู่คณะ โดยภคินีในบา้นจะมา

รวมกนัอยา่งในครอบครัว  นอกนั้น ภคินีแต่ละคน พึงระมดัระวงัไม่หมกมุ่นอยูก่บัการทาํงานจนไม่รู้จกั

พกัผอ่นหยอ่นใจร่วมกบับรรดาเพื่อนภคินีอ่ืน ๆ193

194 

 

12.  ใหอ้ธิการิณีจดัประชุมสมาชิกในบา้นเพื่อศึกษาแผนงาน  โครงการของคณะ และวางแผนงาน

โครงการของบา้น  ใหส้อดคลอ้งกบัของคณะ แ ละเพื่อประเมินผลพร้อมกนั  ในกิจการสาํคญัต่างๆ 

อยา่งนอ้ยเม่ือก่อนเร่ิมและจบปีการศึกษา  ทั้งน้ี เพื่อส่งเสริมภคินีใหท้าํงานร่วมกนัและมีส่วนร่วมใน

ความรับผดิชอบ 194

195 

 

                                                   
191 พระวนิยัขอ้ 17, 19 
192 พระวนิยัขอ้ 20, 23, 49 
193 พระวนิยัขอ้ 23 - 24 
194 พระวนิยัขอ้ 28 - 29 
195 พระวนิยัขอ้ 29 
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13.  เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศแห่งความสาํรวมตน  ใหแ้ต่ละบา้นกาํหนดเวลา หลงัภาวนาคํ่าเป็นเวลาท่ี

สมาชิกตอ้งละเวน้จากการพดูคุยกนั  ทั้งน้ีเพื่อแต่ละคนจะไดท้าํงานส่วนตวั หรือภาวนา  หรือพกัผอ่น

โดยไม่มีเสียงรบกวน195

196 

 

14.  ใหแ้ต่ละบา้นกาํหนดเขตพรตไวส้าํหรับภคินี  หา้มไม่ใหบุ้คคลภายนอกเขา้มาเก่ียวขอ้ง ดงันั้นก่อน

จะรับบุคคลภายนอกเขา้มาพกัในเขตดงักล่าว  ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูใ้หญ่ก่อนเสมอ 196

197 

 

15.  นอกจากหนา้ท่ีท่ีระบุไวใ้นพระวนิยัและระเบียบปฏิบติั  รองอธิการิณีบา้นยงัมีหนา้ท่ีตอ้นรับ และ

ช่วยเหลืออาํนวยความสะดวกเท่าท่ีจะทาํได 1้97

198 

 

16.  ความสัมพนัธ์กบัผูล่้วงลบั198

199 

 ก. เม่ือบุคคลใดบุคคลหน่ึงดงัต่อไปน้ีส้ินใจ   คือ   พระสันตะปาปา ประมุขแห่งสังฆมณฑลท่ี

บา้นศูนยก์ลางของคณะตั้งอยู ่  พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลท่ีมีภคินีของคณะทาํงานอยู ่   ภคินีทุกคน

ของคณะ  และบิดามารดาของภคินี   เพื่อแสดงถึงความเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกนั ใหภ้คินีทุกคนในคณะ

ร่วมกนัภาวนาอุทิศใหว้ญิญาณของเขา  ทุกบา้นจะตอ้งขอมิสซาอุทิศใหท้นัทีท่ีสามารถทาํได ้ ส่วนภคินี

อ่ืนๆ ในทุกบา้นจะตอ้งร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ รับศีลและสวดสายประคาํ 3 สาย อุทิศให้

วญิญาณผูล่้วงลบันั้น 

ข. ในโอกาสเขา้รับการฟ้ืนฟูจิตใจประจาํปีจะตอ้งจดัใหมี้วนัหน่ึง เพื่อขอมิสซาอุทิศใหภ้คินีท่ี

ล่วงลบัไปและสวดสายประคาํ 3 สาย อุทิศใหด้ว้ย 

ค. ทุกปีในเดือนพฤศจิกายน อธิการิณีของทุกบา้นจะตอ้งขอมิสซา  3 มิสซา คือ 

1) อุทิศแก่วญิญาณของภคินีท่ีล่วงลบัไป 

2) อุทิศแก่วญิญาณบิดามารดาท่ีล่วงลบัของภคินี 

3) อุทิศแก่วญิญาณผูล่้วงลบั 

ส่วนภคินีทุกคนจะร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ รับศีล และสวดภาวนาอุทิศใหแ้ก่ผูต้ายตาม

ความมุ่งหมายน้ี 

 

17.  โอกาสครบรอบปีแห่งการจากไปของผูต้ ั้งคณะ 199

200 

                                                   
196 พระวนิยัขอ้ 30 
197 พระวนิยัขอ้ 30 
198 พระวนิยัขอ้ 104 
199 ธรรมประเพณี 
200  ธรรมประเพณี 
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วนัท่ี  4 เมษายน  ของทุกปีเป็นวนัระลึกถึงการจากไปของคุณพอ่การ์โล    เดลลา   โตร์เร บิดาผู ้

ตั้งคณะท่ีรักยิง่ของเรา  ภคินีจะถือวา่เป็นวนัสาํคญัของคณะ  ดงันั้น   ภคินีทุกคนตอ้งมารวมกนัเพื่อร่วม

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณรําลึกถึงพระคุณของท่าน   และร่วมกิจกรรมฟ้ืนฟูชีวติหมู่คณะตามธรรม

ประเพณีและจิตตารมณ์ของคณะ  

 

ชีวติแห่งการภาวนา 

 

18.  ภคินีตอ้งซ่ือสัตยต่์อกิจศรัทธาประจาํวนั ดงัน้ี 

1. ร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ   

2.  ทาํวตัรเชา้ - เยน็ - คํ่า รําพึงไตร่ตรองพระวาจาตอนเชา้ 30  นาที  ตอนเยน็ 10 นาที พร้อมกนั 

3.  สวดสายประคาํทั้งครบ  ขอ้รําพึง 4 ภาค 

4.  เฝ้าศีลและรับศีลมหาสนิทโดยปรารถนาบ่อย ๆ  

5.  สวดบทสัตยาบนัวนัละ  3  คร้ัง ดงัน้ี  “ขา้แต่พระราชินีมาเรียผูนิ้รมล  ขา้พเจา้เป็นของ     

พระราชินี  ส่ิงสารพดัและคนทั้งหมดของขา้พเจา้ก็เป็นของพระราชินีดว้ย”201

19.  ภคินีจะจดัใหมี้การสวดสายประคาํพร้อมกนั 1 สายในวนัธรรมดา และในวนัหยดุใหมี้การสวดสาย

ประคาํพร้อมกนั 3 สาย  นอกนั้น ในทุกวนัเสาร์จะจดัสวดร้อยมาลยัเพื่อถวายเกียรติแด่พระราชินีมาเรียผู ้

นิรมล  และในเวลาทาํงานร่วมกนัท่ีไม่ตอ้งใช้ ความคิดจะพยายามสวดสายประคาํพร้อมไปกบัการ

ทาํงาน201

202 

 

 

 

 

20. การพื้นฟูจิตใจ202

203 

ก. ประจาํเดือน  

ภคินีจะมาพร้อมกนัในวนั- เวลาท่ีกาํหนด  ร่วมพิธีกรรมเตรียมจิตใจ  ฟังเทศน์  เฝ้าศีลมหาสนิท  

รับศีลแห่งการคืนดี   ภาวนาขอใหส้ิ้นใจในศีลในพรของพระ และร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ  

ข. ประจาํปี 

ภคินีตอ้งเขา้รับการฟ้ืนฟูจิตใจประจาํปีมีกาํหนด  6 วนั   ท่ีปรึกษาฝ่ายการอบรมมีหนา้ท่ีจดัการ

ฟ้ืนฟูจิตใจเพื่อให้ภคินีไดมี้เวลาภาวนาส่วนตวัเป็นพิเศษ  และทบทวนชีวติของตนอยา่งละเอียด โดย

เลือกเวลาและสถานท่ีอนัเหมาะสม และสะดวกสาํหรับภคินีเพื่อการฟ้ืนฟูจิตใจประจาํปีน้ี จะไดน้าํ

                                                   
201  พระวนิยัขอ้ 37 
202  พระวนิยัขอ้ 37 
203 พระวนิยัขอ้ 39 
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ผลประโยชน์อนัสมบูรณ์แก่ภคินีแต่ละคน และไดน้าํความเจริญกา้วหนา้มาสู่คณะ   ส่วนตวั ภคินีเอง

จะตอ้งซ่ือสัตยต่์อการฟ้ืนฟูจิตใจเป็นประจาํทุกปี  

 

 

การประกอบภารกจิของคณะ 

 

21.   ภคินีพึงสาํนึกอยูเ่สมอดว้ยความรู้คุณถึงพระพรขององคพ์ระจิตเจา้ และความช่วยเหลือของ       

พระมารดามารีอาท่ีคณะไดรั้บผา่นทางชีวติคุณพอ่การ์โล  เดลลา  โตร์เร บิดาผูต้ ั้งคณะ  และภคินีจะยดึ

เอาคติพจน์ท่ีสรุปชีวติของคุณพอ่ท่ีวา่ “ขยายพระอาณาจกัรของพระเจา้โดยภาวนาและทาํงานภายใตก้าร

นาํของพระมารดา”  มาเป็นคติพจน์ของคณะ 203

204 

 

22. ในฐานะนกับวช ภคินีตอ้งสวมเคร่ืองแบบท่ี สมชัชาของคณะกาํหนดข้ึน เป็นเส้ือสีขาวตวัในคอพบั  

ชุดสูทสีกรมท่า คอกลม แขนสามส่วน ติดเคร่ืองหมายท่ีคณะกาํหนดไวท่ี้เส้ือสูทดา้นซา้ยมือ 204

205 

 

23. ในโรงเรียนของคณะ  ภคินีจะสอนคาํสอนแก่นกัเรียนคาทอลิกและท่ีมิใช่คาทอลิกแต่สนใจอยาก

เรียนคาํสอน  โดยถือ เป็นหนา้ท่ีสาํคญัประการหน่ึง  ในวนัอาทิตยห์รือวนัหยดุให้ ภคินียนิดีรับสอนคาํ-

สอนแก่เยาวชนและบุคคลทัว่ไป 205

206 

  

24.  ในโรงเรียนท่ีเป็นของคณะ คณะ สนบัสนุนใหภ้คินีเป็นครูสอนเรียนใหม้ากท่ีสุด  เพื่อจะไดท้าํการ

แพร่ธรรมโดยอาศยัการสอนเรียนและแบบอยา่งท่ีดี206

207 

 

25.  การดาํเนินงานโรงเรียนของคณะและของสังฆมณฑล  ภคินีพึงสาํนึกวา่กิจกรรมใดๆ ท่ีอาจเป็น

อุปสรรคต่อการเจริญชีวตินกับวชอยูเ่ป็นประจาํ  ภคินีไม่ควรดาํเนินงานโดยตรง  แต่ใหอ้าศยับุคลากร

อ่ืนซ่ึงจะทาํหนา้ท่ีภายใตก้ารดูแลของภคินีท่ีเป็นผูรั้บผดิชอบ ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นใหจ้ดัการอยา่งท่ี

ภคินีท่ีไปทาํงานเหล่านั้นสามารถทาํกิจศรัทธาท่ีสาํคญัได 2้07

208 

 

หลกัการทัว่ไปในการอบรม 

 

                                                   
204 ธรรมประเพณี 
205 พระวนิยัขอ้ 43 
206 พระวนิยัขอ้ 45 - 46, 50 
207 พระวนิยัขอ้ 45 - 46 
208 พระวนิยัขอ้ 31, 37 
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26.   กระแสเรียกนกับวชเป็นพระคุณของพระเป็นเจา้ท่ีประทานใหแ้ก่เยาวชนคาทอลิก  กระนั้นก็ดีเป็น

หนา้ท่ีของคณะท่ีจะหาวธีิการเพื่อจูงใจเยาวชนเหล่าน้ีใหฟั้งเสียงเรียกของพระองค ์ ดงันั้น  ท่ีปรึกษาฝ่าย

แพร่ธรรมร่วมกบัผูอ้บรมในบา้นผูฝึ้กหดั  จดัค่ายกระแสเรียก  เพื่อเปิดโอกาส ใหเ้ยาวชนคาทอลิกท่ี

สนใจไดส้ัมผสักบัชีวตินกับวช  และเพื่อเป็นขั้นแรกของกระบวนการเลือกผูส้มคัรเขา้คณะ 

 

27.  อธิการิณีบา้นและหมู่คณะของการอบรมมีหนา้ท่ีร่วมกนักาํหนดตารางเวลา  จดักิจกรรมดา้นการ

อบรม  พิจารณารับผูส้มคัร  ประเมินความเป็นไปของผูรั้บการอบรมเป็นระยะ ๆ  พิจารณาคดัเลือกผูรั้บ

การอบรม  ภายใตก้ารนาํและความรับผดิชอบของอธิการิณีบา้นอบรม  และรายงานใหค้ณะท่ีปรึกษา

ของคณะทราบ208

209 

 

28.  ท่ีปรึกษาฝ่ายการอบรมจะจดัทาํ “กฎเกณฑก์ารอบรมของคณะ” เพื่อใหอ้ธิการิณีเจา้คณะและคณะท่ี

ปรึกษาลงมติเห็นชอบ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัการอบรมในขั้นต่างๆ โดยยดึพระพรพิเศษ จิตตารมณ์

ของคุณพอ่การ์โล เดลลา โตร์เร  บิดาผูต้ ั้งคณะ  คาํสั่งสอนและความตอ้งการของพระศาสนจกัรเป็น

แนวทาง209

210  

การอบรมข้ันเตรียมนวกภาพ 

 

29.   ผูส้มคัรเขา้คณะทุกคน  ตอ้งผา่นการอบรม ขั้นเตรียมนวกภาพ และขั้นนวกภาพ   ในกรณีท่ีผูส้มคัร

เคยเป็นผูส้มคัรในคณะอ่ืนเขาตอ้งไดรั้บการอบรมขั้นเตรียมนวกภาพท่ีคณะจดัไวส้าํหรับผูรั้บการอบรม

ในขั้นน้ีอยา่งนอ้ย  6 เดือนแต่รวมเวลาทั้งส้ินแลว้ตอ้งไม่เกิน 2 ปี    ก่อนท่ีจะรับการพิจารณาให้เขา้รับ

การอบรมขั้นเตรียมนวกภาพ   เพื่อใหเ้ขาไดเ้ห็นชีวติของคณะอยา่งใกลชิ้ดจะไดต้ดัสินใจเขา้คณะอยา่ง

อิสระและรอบคอบ 210

211 

 

30.   ผูเ้ขา้รับการอบรมขั้นน้ีจะเจริญชีวติในบา้นท่ีคณะจดัไวส้าํหรับใหก้ารอบรมโดยเฉพาะ อยา่งนอ้ย 

6 เดือน แต่ไม่เกิน 2 ปี เพื่ออยูใ่กลชิ้ดกบัผูอ้บรมซ่ึงจะช่วยเขาใหเ้จริญข้ึนในชีวติคริสตชน  ดว้ยการ

อบรมทั้งส่วนรวมและส่วนตวัใหรู้้จกัองคพ์ระเยซูเจา้ตามพระวรสารอยา่งลึกซ้ึง  แสดงใหเ้ห็นถึงชีวติ

ความเป็นไปและจิตตารมณ์ของคณะดว้ยชีวติจริงและการอธิบาย  อีกทั้งหาวธีิช่วยใหเ้ขารู้จกัตนเองเพื่อ

สามารถตดัสินใจขั้นตน้เก่ียวกบักระแสเรียกดว้ยใจอิสระ  นอกนั้น ใหมี้โอกาสฝึกงานต่างๆ             

ดา้นคหกรรม  คาํสอน  ดนตรี  ภาษาและอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม  

 

                                                   
209 พระวนิยัขอ้ 67 
210 พระวนิยัขอ้ 62, 101 
211 พระวนิยัขอ้ 64, ระเบียบปฏิบติัขอ้ 30 
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การอบรมข้ันนวกภาพ 

 

31.  ก่อนเร่ิมบาํเพญ็นวกภาพ  ผูส้มคัรจะตอ้งเขา้เงียบ 6 วนั 

 

การอบรมภคินีผู้เยาว์ 

 

32.  ภคินีผูเ้ยาวค์วรพบปะสนทนากบัอธิการิณีบา้น  เพื่อไดรั้บความช่วยเหลือใหก้า้วหนา้ในชีวติจิตชีวติ

นกับวชและการร่วมรับผดิชอบในภารกิจของคณะใหดี้ยิง่ข้ึน 211

212  

 ส่วนภคินีผูเ้ยาวท่ี์จะปฏิญาณตนตลอดชีวติใหใ้ชเ้วลา 1 ปี เพื่อทบทวนชีวติและกระแสเรียกให้

พร้อมสาํหรับการตดัสินใจคร้ังสาํคญัในระหวา่งน้ีตอ้งไม่มอบหนา้ท่ี หรือกิจการงานใดๆ ท่ีจะเป็น

อุปสรรคต่อการฝึกอบรมของเขา 212

213 

 

 

 

33.  ในกรณีท่ีภคินีซ่ึงยงัมีพนัธะทางการปฏิญาณตลอดชีวติในคณะอ่ืน  ประสงคจ์ะเขา้คณะฯ ภคินีผูน้ั้น

จะตอ้งไดรั้บอนุมติัโดยความเห็นชอบจากอธิการิณีเจา้คณะและคณะท่ีปรึกษาของทั้ง 2 คณะ และให้

ภคินีผูน้ั้นมีเวลาทดลองอยา่งนอ้ยเป็นเวลา 3 ปี213

214   ในบา้นใดบา้นหน่ึงของคณะอยูภ่ายใตก้ารดูแลของ

อธิการิณีบา้นร่วมกบัหมู่คณะ  เพื่อจะไดรู้้จกั หมู่คณะและเรียนรู้จิตตารมณ์ของคณะอยา่งลึกซ้ึง เม่ือจบ

เวลาทดลองแลว้หากภคินีจะเขา้คณะ ใหเ้ขายืน่คาํร้องขอเขา้คณะ อยา่งเป็นทางการ  และอธิการิณีเจา้

คณะโดยไดรั้บมติช้ีขาดจากคณะท่ีปรึกษาของคณะจะอนุมติัใหป้ฏิญาณตนตลอดชีวติได ้ โดยไม่ตอ้ง

ผา่นขั้นการอบรมอ่ืน ๆ แต่หากไม่รับเขา้คณะใหภ้คินีผูน้ั้นกลบัไปยงัตน้สังกดัได้214

215 

 

การอบรมต่อเน่ือง 

 

34.   อธิการิณีบา้นพึงจดัประชุมภคินีและคณะท่ีปรึกษาบา้นเป็นระยะๆ   เพื่อทบทวนการดาํเนินชีวติ

ตามพระวนิยัและระเบียบปฏิบติัของคณะ215

216   

 

                                                   
212 พระวนิยัขอ้ 33 
213  เทียบ CIC  660, พระวนิยัขอ้ 85 
214 เทียบ  CIC  684§2 
215  เทียบ  CIC 684 -685, พระวนิยัขอ้ 133 
216  ระเบียบปฏิบติัขอ้ 12 
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35.   ผูใ้หญ่ของคณะทุกระดบัตอ้งวางแผนจดัอบรมเพื่อใหภ้คินีทุกคนไดรั้บการการฟ้ืนฟูชีวติจิตและ

ชีวตินกับวชอยา่งสมํ่าเสมอ  ส่วนภคินีเองจะถือเป็นหนา้ท่ีท่ีจะเขา้รับการอบรมทั้งท่ีทางคณะจดัเองและ

องคก์รอ่ืนๆ จดัข้ึนอยา่งกระตือรือร้น  นอกนั้น ภคินีจะฝึกฝนและแสวงหาประสบการณ์เพื่อสามารถ

ประกอบภารกิจของคณะไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 216

217 

 

การปกครองระดับคณะ 

 

36.  อธิการิณีเจา้คณะจะเป็นผูเ้รียกประชุมคณะท่ีปรึกษาโดยปกติเดือนละคร้ัง  และเป็นประธานการ

ประชุม  ท่านจะแจง้หวัขอ้การประชุมใหค้ณะท่ีปรึกษาทราบก่อน  โดยเฉพาะเร่ืองท่ีมีความสาํคญั  ทั้งน้ี

เพื่อใหค้ณะท่ีปรึกษามีเวลาศึกษาปัญหาเหล่านั้นอยา่งเหมาะสม 217

218 

 

37.  ท่ีปรึกษาฝ่ายการอบรมยงัมีหนา้ท่ีติดตามรับทราบและใหค้าํแนะนาํในทุกบา้นอบรมของคณะ โดย

ท่านจะติดต่อประสานกบัอธิการิณีบา้นต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อให้ การศึกษาอบรมเป็นไปตาม

โครงการการอบรมของคณะ 218

219 

38.  อธิการิณีเจา้คณะมีสิทธ์ิอนุมติังบประมาณเพื่อภารกิจของคณะ  ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นเร่งด่วน  

ตามท่ีระบุไวใ้นแนวทางการปฏิบติัเก่ียวกบัการอนุมติัและขออนุมติังบประมาณ 

 

39.  ถา้อธิการณีเจา้คณะมีความประสงคจ์ะลาออกจากหนา้ท่ี  ดว้ยเหตุผลท่ีสาํคญัและจาํเป็นอนัใด

อนัหน่ึง  จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากประมุขสังฆมณฑลท่ีบา้นศูนยก์ลางของคณะตั้งอยู่ 

 

40.  หากอธิการิณีเจา้คณะไม่ปฏิบติัตามพระวนิยัและระเบียบปฏิบติัของคณะ โดยไม่มีเหตุผลอนั

สมควร   รองอธิการิณีเจา้คณะจะตกัเตือนเขาดว้ยวาจา 2 คร้ัง หากยงัไม่เกิดผลจะทาํหนงัสือแจง้เตือน

อีก 1 คร้ัง เม่ือยงัไม่เกิดผล อีกคณะท่ีปรึกษาจะร่วมกนัลงมติช้ีขาดเพื่อถอดถอนดว้ยคะแนนเสียงลบั 3 

ใน 4   หลงัจากนั้น จะทาํรายงานเพื่อใหป้ระมุขสังฆมณฑลท่ีบา้นศูนยก์ลางของคณะตั้งอยูรั่บทราบ 219

220 

 

41.  คณะจะร้ือฟ้ืนขอ้ตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรระหวา่งอธิการิณีเจา้คณะกบัพระสังฆราชสังฆมณฑลท่ี

ภคินีไปทาํงานอยู ่ก่อนหมดวาระขอ้ตกลงทุก 5 ปี 220

221 

                                                   
217 พระวนิยัขอ้ 86-87 
218 พระวนิยัขอ้ 90 
219 พระวนิยัขอ้ 105 
220 เทียบ CIC 696 
221  เทียบ  CIC 681§2, พระวนิยัขอ้ 51 
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สมัชชาของคณะ 

 

42.  เม่ืออธิการิณีบา้นรับทราบการประชุมสมชัชาใหเ้รียกประชุมภคินีในบา้นของตน  เพื่อเลือกผูแ้ทน

บา้นซ่ึงเป็นภคินีท่ีตลอดชีวติแลว้เขา้ประชุมดว้ยการลงคะแนนลบั 221

222  ผูท่ี้ไดค้ะแนนเกินคร่ึงเป็นผูไ้ดรั้บ

เลือก   ในการเลือกคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 ถา้ไม่มีผูไ้ดค้ะแนนเกินคร่ึงใหเ้ลือกเป็นคร้ังท่ี 3  ระหวา่งสอง

คนท่ีไดค้ะแนนมากท่ีสุด  ถา้คะแนน ยงัเท่ากนัอีกใหถื้ออายกุารปฏิญาณและอายจุริงเป็นเกณฑต์ดัสิน

ตามลาํดบั   และใหผู้ท่ี้ไดรั้บคะแนนรองลงมาเป็นผูแ้ทนสาํรอง  จากนั้นใหอ้ธิการิณีบา้นลงช่ือใน

รายงานการประชุมและจดัส่งไปใหอ้ธิการิณีเจา้คณะโดยเร็ว 222

223 

 

43.  ในวนัและเวลาท่ีคณะกรรมการเตรียมสมชัชากาํหนด    อธิการิณีเจา้คณะจะเรียกประชุมสมาชิกเพื่อ

เลือกตวัแทนสมาชิกท่ีเป็นภคินีท่ีปฏิญาณตนตลอดชีวติแลว้เขา้ประชุมดว้ยการลงคะแนนลบั 223

224   โดย

ภคินีทุกคนจะเสนอช่ือตวัแทนใหมี้จาํนวนเท่ากบัผูมี้สิทธ์ิพร้อมกนัคร้ังเดียว ในการเสนอช่ือคร้ังแรก  

สมาชิกท่ีไดค้ะแนนสูงสุดเกินคร่ึงถือวา่เป็นตวัแทนสมาชิก  หากจาํนวนสมาชิกท่ีเป็นตวัแทนยงัไม่ครบ

ใหท้าํการเลือกต่อไปจนครบจาํนวน  โดยเสนอช่ือจาํนวนตวัแทนท่ีเหลือพร้อมกนัในแต่ละคร้ัง ภคินีท่ี

ไดค้ะแนนสูงสุดเกินคร่ึงถือวา่เป็นผูไ้ดรั้บเลือกเป็นตวัแทน 

แต่ถา้ในการเลือกนั้นไดจ้าํนวนภคินีท่ีมีคะแนนเกินคร่ึงเท่ากนัมากกวา่จาํนวนท่ีตอ้งการ  ใหท้าํ

การเลือกอีกคร้ังจากผูท่ี้ไดค้ะแนนเกินคร่ึงเท่ากนันั้น  ผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงสุดเกินคร่ึงเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตาม

จาํนวนท่ีขาด หากยงัมีผูไ้ดค้ะแนนเกินคร่ึงเท่ากนัมากกวา่จาํนวนท่ีตอ้งการใหถื้ออายกุารปฏิญาณและ

อายจุริงเป็นหลกัในการตดัสินช้ีขาดตามลาํดบั   

อน่ึง  ในกรณีท่ีผูแ้ทนสมาชิกผูใ้ดเขา้ประชุมสมชัชาไม่ได ้ ใหผู้ท่ี้ไดรั้บคะแนน รองจากผูแ้ทน

สมาชิกท่ีไดรั้บการเลือกในคร้ังสุดทา้ยเขา้เป็นสมาชิกสมชัชา 224

225 

 

44.  สมาชิกสมชัชาจะทาํการเลือกกรรมการชุดหน่ึง  ประกอบดว้ย  เลขานุการ 2 คน และผูต้รวจนบั

คะแนน 3 คน คณะกรรมการจะทาํการสาบานตนวา่จะทาํหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและรักษา

ความลบั  แมเ้ม่ือการประชุมสมชัชาจะเสร็จส้ินลงแลว้ก็ตาม 225

226 

                                                   
222  เทียบ  CIC 631§2 
223 พระวนิยัขอ้ 113 
224  เทียบ CIC 631§2 
225 พระวนิยัขอ้ 113 
226 พระวนิยัขอ้ 115 
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45.  ในวนัเลือกตั้ง  เม่ือเร่ิมประชุมใหส้วดบท “อญัเชิญพระจิต”  จากนั้นใหผู้อ้าํนวยการสมชัชาอ่าน

พระวนิยัและระเบียบปฏิบติัขอ้ท่ีเก่ียวกบัคุณสมบติัและหนา้ท่ีของอธิการิณีเจา้คณะให้ภคินีในท่ีประชุม

ทราบ  แลว้ดาํเนินการตามขั้นตอนการเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัรับเลือกตั้งเป็นอธิการิณีเจา้คณะ  

เม่ือจบขั้นตอนการเสนอช่ือแลว้ ให้ ภคินีท่ีมิไดเ้ป็นสมาชิกสมชัชารวมทั้งผูไ้ม่เก่ียวขอ้งกบัการ

เลือกตั้งออกจากหอ้งประชุม  เพื่อใหผู้แ้ทนสมชัชาทาํการเลือกตั้ง อธิการิณีเจา้คณะและคณะท่ีปรึกษา

ต่อไปดว้ยการลงคะแนนเสียงลบัลงในบตัรเลือกตั้ง เม่ือการเลือกอธิการิณีเจา้คณะและคณะท่ีปรึกษา

สาํเร็จแลว้  ผูอ้าํนวยการสมชัชาจะตอ้งจดัใหเ้ผาแผน่บตัรลงคะแนนทั้งหมดต่อหนา้สมาชิกทั้งหลาย   

อน่ึง  ทุกคร้ังท่ีมีการประชุมลงคะแนนโดยใชแ้ผน่บตัร ผูอ้าํนวยการสมชัชา จะตอ้งจดัใหมี้การเผาแผน่

บตัรลงคะแนนทั้งหมดเม่ือการลงคะแนนส้ินสุดลง   

ในกรณีท่ีสมาชิกผูมี้สิทธ์ิในการเลือกตั้งป่วยอยูใ่นบา้นท่ีทาํการเลือกตั้ง ใหผู้น้บัคะแนน 2 ท่าน

ไปรับบตัรลงคะแนนเลือกตั้งจากสมาชิกท่ีป่วยนั้น 

 

 

 

 

 

การปกครองระดับบ้าน 

 

46.  อธิการิณีบา้นตอ้งหล่อเล้ียงสมาชิกดว้ยอาหารแห่งพระวาจาของพระเป็นเจา้ นาํพวกเขาใหร่้วมการ

เฉลิมฉลองพิธีกรรมศกัด์ิสิทธ์ิเป็นนิจ เป็นแบบฉบบัท่ีดีงามแก่สมาชิกในการปลูกฝังคุณธรรม และ

ปฏิบติัตามกฎประเพณีของคณะ ตกัเตือนวา่กล่าวสมาชิกท่ีวุน่วาย ปลอบโยนสมาชิกท่ีจิตใจอ่อนแอ 

และเพียรทนต่อทุกคน226

227 ตอ้งเรียกประชุมคณะท่ีปรึกษาของบา้นอยา่งนอ้ยเดือนละคร้ัง   เพื่อพิจารณา

ถึงความเป็นไปของบา้น227

228   

 

47.  อธิการิณีบา้นพึงเอาใจใส่ช้ีแจงใหส้มาชิกไดรั้บรู้ความเป็นไปเก่ียวกบักิจการต่างๆ  ของคณะ  และ

ในบา้นของตน รวมทั้งโครงการท่ีกาํลงัดาํเนินอยู่ 

 

                                                   
227  เทียบ  CIC 619 
228 ระเบียบปฏิบติัขอ้  12 
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48.  อธิการิณีบา้นเป็นผูร้วบรวมหมายเหตุรายวนั  และประวติัของบา้นโดยยอ่  ส่งมายงัเลขา ธิการของ

คณะเป็นประจาํทุกปี228

229 

 

49.  อธิการิณีควรพกัอยูใ่นบา้นท่ีตนทาํหนา้ท่ี  ไม่ควรละทิ้งไปโดยไม่มีเหตุผลท่ีสาํคญั229

230 

 

50.  อธิการิณีบา้นมีอาํนาจอนุมติัการจ่ายเงิน ในขอบเขตวงเงินท่ีสมชัชากาํหนดไว้ 

 

การบริหารทรัพย์สินของคณะ 

 

51.  เหรัญญิกของบา้นท่ีภคินีทาํงานในสังฆมณฑล   พึงจดัทาํบญัชีทรัพยสิ์นส่ิงของท่ีเป็นของคณะแยก

จากทรัพยสิ์นส่ิงของท่ีเป็นของสังฆมณฑล 230

231 

 

 

 

 

คําอธิบายตัวย่อ 

 C พระวนิยั 

 

CIC (CODEX  JURIS  CANONICAE) ประมวลกฎหมายพระศาสนจกัร 

 

CDR (The  Contemplative  Dimension  of   Religious  Life) การบาํเพญ็ภาวนาในชีวติ

นกับวช 

 

DFRI Directives on  Formation  in  Religious  Institute  แนวปฏิบติัเร่ืองการอบรมใน

สถาบนันกับวช  

 

ET      (Evangelica  Testificatio) การฟ้ืนฟูชีวตินกับวชตามคาํสั่งสอนของสังคยานาวาติกนัท่ี 2 

 

FLC Fraternal  Life  in Community ชีวติฉนัพี่นอ้งในหมู่คณะนกัพรต 

                                                   
229 พระวนิยัขอ้ 108 
230 พระวนิยัขอ้ 121 
231  พระวนิยัขอ้ 125 
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MB (Memoria  Biografica) 

 

MR (Mutuae  Relationes)  เอกสารร่วมของสมณกระทรวงวา่ดว้ย “แนวปฏิบติัเพื่อ

เสริมสร้างความสัมพนัธ์ต่อกนัระหวา่งพระสังฆราชและนกับวชในพระศาสนจกัร 

 

PC (Perfectae  Caritatis) พระสมณกฤษฎีกาวา่ดว้ย  การปรับปรุงฟ้ืนฟูชีวตินกับวช 

  

R ระเบียบปฏิบติั 

 

RC (Renovationis  Causam)  ขอ้แนะนาํเร่ืองการปรับปรุงการอบรมนกับวช 

 

RD (Redemptionis  Donum) พระโอวาทของสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ท่ี 2 ถึง

บรรดานกับวชชายและหญิง 

 

RVM (Rosarium  Virginis  Mariae) เร่ืองการสวดสายประคาํ โดย สมเด็จพระสันตะปาปา

ยอห์น  ปอลท่ี  2 

 

SAC Starting  Afresh  from  Christ  เร่ิมตน้ใหม่ในพระคริสตเจา้ 

 

VC Vita  Consecrata  ชีวติผูรั้บเจิม 
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เอกสารประกอบ 

 

- พระคมัภีร์ 

 

- พระวนิยั  ปี  1961, 1982, 1986 

 

- บางแง่มุมของชีวติคุณพอ่การ์โล  เดลลา  โตร์เร 

 

- ประมวลกฎเกณฑก์ารอบรมระยะแรก 

 

- นกับวช 

 

- ส่ิงทา้ทายการปกครองในชีวตินกับวช & ความรับผดิชอบและภาระ 
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