ด่วนที่สุด
สาสน์อภิบาล เลขที่ สสท. 032/2020
จากสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย
เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคร้าย ไวรัสโคโรน่า (โควิด19)
_______________________________
ถึง พระคุณเจ้า บาดหลวง นักบวชชายหญิง และประชาสัตบุรุษ
สืบเนื่องมาจากสาส์นอภิบาลเลขที่ สสท. 023/2020 วันที่ 6 มีนาคม ค.ศ.
2020 เกี่ยวกับการเผชิญกับการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของโรคร้ ายไวรัสโคโรน่า หรือ
โควิด 19 (Coronavirus or Covid19) ผลจากการประชุม ของสภาบิ ช อปคาทอลิ กแห่ ง
ประเทศไทยสมัยสามัญครั้งที่ 1/2020 บรรดาสมาชิกของสภาบิชอปแห่งนี้มีมติ เมื่อวันที่
18 มีนาคม ค.ศ. 2020 ในการป้ องกันการระบาดของโรคร้ ายดังต่อไปนี้
เนื่องจากความเสี่ยงของการแพร่ ระบาดของโรคร้ ายนี้ในแต่ ละภูมิภาคมี
ความแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทและสภาพแวดล้ อม จึงขอร้ องให้ ผ้ ูนาพระศาสนจักร
ในแต่ละท้ องที่ใช้ วิจารณญาณและมาตรการที่เหมาะสมสาหรับแต่ละพื้นที่ และขอความ
ร่วมมือจากทุกท่านเพื่อความดีของสังคมส่วนรวม
I. การเฝ้ าระวังสถานการณ์และคาประกาศ โดยให้ทกุ สังฆมณฑลและทุก
วัดให้ความร่วมมือจริงจังตามคาแนะนาของรัฐบาลไทยทั้งจากส่วนกลาง
และท้องถิน่
ระดับอันตราย ขั้นที่ 2
ณ วันนี้รัฐบาลไทยประกาศการแพร่ระบาดการติดโรคร้ ายโควิด19 อยู่ในระดับ
อันตรายขั้นที่ 2 (เกือบถึงระดับอันตรายขั้นที่ 3) ดังนั้นแนวปฏิบตั ิคือ
1. การงดพิ ธีบู ช าขอบพระคุ ณ และพิ ธีก รรมต่ างๆ ทางศาสนา ขอให้ ข้ ึ น อยู่กับ
ดุลยพินิจของบิชอปในแต่ละสังฆมณฑล

2. สาหรับวัดที่ดาเนินศาสนพิธี และไม่ มีรายงานเกี่ยวกับการติดโรคระบาดเพื่อ
ความปลอดภัยต่ อสุขภาพของประชาสัตบุรุษและศาสนบริกร ทางชมรมเวช
บุ ค คลและแผนกสุข ภาพอนามั ย ภายใต้ อ าณั ติ ของสภาบิ ชอปคาทอลิ ก แห่ ง
ประเทศไทย ได้ เสนอมาตรการการร่วมพิธีกรรมโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลมหา
พรต และสัปดาห์ศักดิ์สทิ ธิ์ ดังนี้
2.1 กระจายการเข้ าร่วมพิธกี รรมของประชาสัตบุรษุ ไปนอกบริเวณวัด
เพื่อทาให้ ความแออัดลดน้ อยลง มีท่วี ่างระหว่างบุคคลมากขึ้น ควรห่าง
กันอย่างน้ อยเป็ นระยะ 1 เมตร ถ้ าเป็ นไปได้ ขอให้ เพิ่มจานวนรอบของ
พิธบี ูชาขอบพระคุณ และขอให้ สตั บุรุษกระจายกันมาในความสะดวก
2.2 ในกรณีไม่ สามารถจัดได้ ตามข้ อ 2.1 ขอให้ มีการตรวจวัดไข้ ผ้ ู เข้ าร่ วม
พิ ธีก รรมทุ ก คน แนะน าผู้ ท่ีมี อ าการไข้ หรื อ อาการหวัด รวมถึ งผู้ ท่ีมี
สุข ภาพอ่ อ นแอ มี โรคประจาตั ว เช่ น โรคปอด โรคหั วใจ ขอให้ ส วด
ภาวนา อ่านพระคัมภีร์อยู่ท่บี ้ าน
2.3 ขอให้ ศาสนบริกรช่ วยลดระยะเวลาของพิ ธีก รรมลง หรือประกอบพิ ธี
แบบสั้น เพื่อลดเวลาการอยู่ร่วมกันนานๆ โดยเฉพาะในสถานที่ปิด และ
สถานที่ท่มี ีผ้ คู นอยู่หนาแน่น
2.4 พิ ธีกรรมต่ างๆในช่ วงสัป ดาห์ ศักดิ์สิทธิ์ เช่ น ขอให้ งดพิ ธีล้างเท้ า และ
สาหรับการนมัสการไม้ กางเขนวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ ขอให้ ศาสนบริกรอ่าน
อย่างละเอียดตามเอกสารแนบจากฝ่ ายพิธกี รรม (เอกสารแนบ 1)
2.5 การโปรดศีลอภัยบาป กรณีท่มี ีการสารภาพบาปแบบบุคคลทั้งศาสนบริ
กรและผู้สารภาพบาปต้ องอยู่ในที่โล่งและทั้งสองบุคคลต้ องใส่หน้ ากาก
อนามัยและได้ รับการป้ องกันอย่างปลอดภัย
2.6 การประกอบพิธสี มรส และพิธปี ลงศพ ขอให้ อยู่ในดุลยพินิจของบิชอป
ของแต่เขตศาสนปกครอง และสภาพแวดล้ อมของวัดแต่ละวัด
2.7 การโปรดศีลเจิมผู้ป่วย โดยเฉพาะในวาระผู้ป่วยใกล้ ส้ นิ ชีวติ ขอให้ ผ้ ทู ่ี
เป็ นศาสนบริกรต้ องใช้ ดุลยพินิจและมีความรอบคอบสูงสุด ทั้งนี้ข้ นึ อยู่
กับกรณี การใช้ หน้ ากากอนามัยและถุงมือ
II.

การเฝ้ าระวังสถานการณ์และคาประกาศ โดยให้ทกุ สังฆมณฑลและทุก
วัดให้ความร่วมมือจริงจังตามคาแนะนาของรัฐบาลไทยทั้งจากส่วนกลาง
และท้องถิน่
ระดับอันตราย ขั้นที่ 3
ในกรณีท่ีรัฐบาลประกาศระดับอันตรายต่อการแพร่ระบาดการติดเชื้อโรค
ร้ ายโควิด19 ระดับที่ 3 ขอให้ ทุกเขตศาสนปกครองและทุกวัดติดตามการประกาศ

เพิ่มเติม หรือคาแนะนาอื่น ๆ รวมทั้งข้ อมูลที่จาเป็ นในการปฏิบัติศาสนกิจและการ
ประชาสัมพันธ์ ผ่านทางช่องทางสื่อกลางของพระศาสนจักรโดยสื่อมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย (www.csct.or.th หรื อ www.facebook.com/thaicatholicmedia)
และขอให้ ทุกเขตศาสนปกครองและทุกวัดโปรดปฏิบัติตามข้ อแนะนาดังนี้
1. จั ด การโปรดศี ล อภั ย บาป วจนพิ ธีก รรมการอภั ย บาปแบบรวม ตาม
หนังสือพิธีกรรมศีลอภัยบาปแบบที่ 3 ขอให้ ศาสนบริกรศึกษาอย่ างละเอียดใน
ขั้นตอนการปฏิบัติ (เอกสารแนบ 2)
2. จัดพิ ธีบูชาขอบพระคุณแบบออนไลน์ ซึ่งฝ่ ายสื่อมวลชนคาทอลิกแห่ ง
ประเทศไทย จัดเตรียมความพร้ อมและคาแนะนาการร่วมพิธีกรรมทางออนไลน์
และขอให้ สตั บุรุษรับศีลมหาสนิทด้ วยความปรารถนา (เอกสารแนบ 3)
ขอองค์พระผู้เป็ นเจ้ าโดยการเสนอวิงวอนของพระแม่มารีย์ ได้ โปรดเมตตาพิทกั ษ์
คุ้มครองพวกเราทุกคนให้ มีสขุ ภาพที่ดี
ออกไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 2020

(พระคาร์ดินลั ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช)
อาร์ชบิชอปประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
และ ประธานสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย

(บิชอปฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์)
ประมุขแห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่
และ เลขาธิการสภาบิชอปคาทอลิกฯ
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เอกสารแนบ ที่ 1

แนวทางปฏิบัติพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ในชวงการระบาดของไวรัส และโรคโควิด-19
1. สําหรับการโปรดศีลอภัยบาปอนุญาตใหใชพิธีกรรมแบบที่ 3 พิธีคืนดีสําหรับ
หลายคน โดยสารภาพบาปและรับการอภัยบาปรวมกัน (การกําหนดระยะเวลาโดยสภา
พระสังฆราชฯ การกําหนดวันโดยเจาวัด)
การปฏิ บัติ เ ช น นี้ ข อให ยึ ด ตามแนวทางของหนั ง สื อ พิธี ศีลอภั ย บาปขอ 33 คื อ
“ในการที่สัตบุรุษจะรับศีลอภัยบาปหลายๆ คนพรอมกันจากพระสงฆ มีขอแมเด็ดขาด
วาจะตองมีเงื่อนไขอันพึงมี คือ แตละคนตองเปนทุกขถึงบาปที่ไดกระทํา ตั้งใจละเวน
บาป แกไขเรื่องอื้อฉาวและชดใชความเสียหายที่บังเอิญไดกอขึ้น และในขณะเดียวกัน
บาปหนักซึ่งสารภาพไมไดในขณะนั้น ก็ตั้งใจจะไปสารภาพบาปตัวตอตัวกับพระสงฆใน
เวลาอั น ควร พระสงฆ จ ะต อ งเอาใจใส เ ตื อ นสั ต บุ รุ ษ ให รู ถึ ง กฎและเงื่ อ นไขเหล า นี้
จึงจําเปนตองถือ ศีลที่จะรับจึงจะเปนศีลสมบูรณ”
2. ในชวงสัปดาหศักดิ์สิทธิ์ และตรีวารปสกา จะมีพี่นองคริสตชนมารวมพิธีกรรม
มากกวาปกติ จึงขอทางวัดจัดสถานที่ที่สะดวก และไมใกลชิดกันเกินไป สําหรับสัตบุรุษที่
มารวมพิธีกรรม
3. สํ า หรั บ การเสกใบลานในวั น อาทิ ต ย พ ระทรมานขององค พ ระผู เ ป น เจ า
(วันอาทิตยใบลาน) ขอใหจัดสถานที่วางใบลานกระจายไปหลายๆ จุด และมีผูแจกที่
ใสถุงมือพลาสติก
4. ในมิสซาเสกน้ํามันศักดิ์สิทธิ์ พระสังฆราชประธานในพิธีสหบูชามิสซารับพระ
โลหิตจากถวยกาลิกสเพียงทานเดียว พระสงฆที่รวมสหบูชามิสซารับพระโลหิตของพระ
คริสตเจาโดยการจุมจากชุดรับศีลของผูรวมพิธีสหบูชามิสซา
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5. ในพิธีมิสซาตอนเย็นระลึกถึงการเลี้ยงของพระคริสตเจา ในปนี้จะงดพิธีลางเทา
(เนื่องจากเปนพิธีที่ทําดวยเหตุผลดานอภิบาลสัตบุรุษ ซึ่งอาจละเวนได)
สําหรับการเฝาศีลในปนี้เสนอใหเปนการเฝาศีลรวมหลังพิธีมิสซา
6. การนมัสการไมกางเขนในพิธีกรรมวันศุกรแหงพระทรมานขององคพระผูเปน
เจา พระสงฆประธานพิธีผูเดียวนมัสการไมกางเขน จากนั้นพระสงฆนําไมกางเขนมายืน
ตรงกลางแทนบูชา พูดสั้นๆ เชิญชวนสัตบุรุษใหนมัสการไมกางเขน ครั้นแลวชูไวเพื่อให
สั ต บุ รุ ษ นมั ส การเงี ย บๆ (พิ ธี วั น ศุ ก ร สั ป ดาห ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข อ 19 หนั ง สื อ พิ ธี สั ป ดาห
ศักดิ์สิทธิ์ หนา 127)
7. สําหรับน้ําที่จะเสกในพิธีตื่นเฝาปสกา ในปนี้ขอใหเปนน้ําบริสุทธิ์บรรจุขวด
และน้ําเสกที่พรมสัตบุรุษในพิธีตื่นเฝาปสกาขอใหใชน้ําเสกที่บรรจุในขวด
8. การเสกและแจกไข ป ส กาซึ่ ง ถื อ เป น ธรรมเนี ย มที่ เ พิ่ ม เข า มา ควรให มี ก าร
จัดเตรียมตามหลักสุขอนามัย และถาเห็นเหมาะสมอาจงดการเสกและแจกไขปสกาก็ได
9. ใหจั ด มิ ส ซาสํ า หรั บ ความช ว ยเหลื อ ในความจํา เปน ตา งๆ ที่ค ณะกรรมการ
คาทอลิกเพื่อพิธีกรรมไดจัดทํา โดยปรับใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน สัปดาหละ
หนึ่งครั้ง จนกวาการระบาดของการระบาดของไวรัส และโรคโควิด-19 จะจบลง
10. ในการรวมพิธีกรรมที่วัด นอกเหนือจากการงดการจุมน้ําเสกแลว ยังขอใหงด
เวนใชมือสัมผัส แตะ หรือจูบรูปพระและรูปนักบุญตางๆ โดยใหแสดงความเคารพตอ
รูปพระดวยการไหว
11. สําหรับการรับศีลมหาสนิทในชวงระยะเวลานี้ นอกจากจะใหสัตบุรุษรับศีล
มหาสนิทดวยมือ กอนสงศีลมหาสนิทพระสงฆจะกลาววา “พระกายพระคริสตเจา” และ
ทุกคนที่ปรารถนาจะรับศีลตอบพรอมกันวา “อาแมน” หลังจากนั้นพระสงฆไปสงศีลโดย
ที่ไมตองกลาว และมีการตอบรับอะไร (หากวัดใดมีธรรมเนียมใหเด็กหรือผูใหญออกมา
รับพรในชวงเวลานี้ พระสงฆอวยพรโดยทําเครื่องหมายกางเขนแตไมปกมือบนศีรษะ)
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12. สําหรับผูมีอาการเจ็บคอ ไอ มีไข รวมทั้งผูอยูในภาวะเสี่ยงการติดเชื้อ ขอ
ทานรวมใจภาวนาอยูที่บาน หรือภาวนาพรอมกับการถายทอดสดพิธีกรรมที่เว็บไซต
พรอมทั้งรับศีลมหาสนิทดวยความปรารถนา
13. ขอทุกวัดชวยดูแลสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมภายในวัด ใหอยูในความ
สะอาด ตามคําแนะนําที่สภาพระสังฆราชไดประกาศกอนหนานี้ เปนพิเศษในสวนของที่
โปรดศีลอภัยบาป หนังสือเพลง ไมโครโฟน ภาชนะในการบรรจุน้ําเสกสําหรับพิธีตื่น
เฝาปสกา ฯลฯ
14. ผูที่มีหนาที่ในการจัดวัด จัดเตรียมพิธีกรรม เปนตน แผนปงและเหลาองุน
ภาชนะศักดิ์สิทธิ์ ฯลฯ รวมทั้งศาสนบริกรอื่นๆ เชน ผูชวยพิธีกรรม ผูอานพระคัมภีร
และนักขับรอง ขอใหเปนผูที่มีสุขภาพแข็งแรง และรักษาสุขอนามัยของตนเอง รวมทั้งไม
อยูในภาวะเสี่ยงติดเชื้อ
15. ถาวัดใดที่พิจารณาในดุลยพินิจอยางรอบคอบและมีความเหมาะสม เพื่อ
ยืนยันในธรรมล้ําลึกแหงความเชื่อการประทับอยูของพระเยซูคริสตเจา อาจจะตั้งศีล
มหาสนิท ในชวงระยะเวลาของวัน ที่กําหนดอยางแนนอน และเปดโอกาสใหสัตบุรุษ
สามารถเฝาศีลมหาสนิทแบบสวนตัวได โดยเวียนกันมาแบบมีจํานวนที่เหมาะสม และไม
เสี่ยงตอการติดโรคราย เพื่อความรอบคอบขอใหเจาวัดหารือกับบิชอปประมุขแหงสังฆ
มณฑล และพิจารณาเรื่องนี้เปนกรณีไป

48. สําหรับความชวยเหลือในความจําเปนตางๆ
A.
เพลงเริ่มพิธี
องคพระผูเปนเจาตรัสวา “เราเปนความรอดพนของประชากร
เมื่อมีทุกขใดๆ เขาจะรองหาเรา เราจะประทานใหตามที่เขาขอ
และจะเปนพระเจาของเขาตลอดไป”
บทภาวนาของประธาน
ขาแตพระเจา พระองคทรงเปนที่หลบภัยของขาพเจาทั้งหลายในยามลําบาก
เปนพลังในยามทุกขยาก เปนความบรรเทาเมื่อตองรองไห
โปรดทรงชวยชีวิตประชากรของพระองค
ใหอยูในความปลอดภัยทั้งทางรางกายและจิตใจ
จากการระบาดของไวรัส และโรคโควิด-19
เขาจะไดรับความบรรเทาจากพระเมตตาของพระองค
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจา พระบุตรผูทรงจําเริญและครองราชย
เปนพระเจาหนึ่งเดียวกับพระองคและพระจิตเจาตลอดนิรันดร
บทภาวนาเตรียมเครื่องบูชา
ขาแตองคพระผูเปนเจา ขาพเจาทั้งหลายวอนขอ
ใหทรงพระกรุณารับของถวายจากครอบครัวของพระองค
เพื่อวา เมื่อไดรับความชวยเหลือคุมครองจากพระองคแลว
เขาจะไดไมตองสูญเสียของถวายเหลานี้ และยังไดรับพระพรนิรันดรดวย
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจาของขาพเจาทั้งหลาย
เพลงรับศีล
องคพระผูเปนเจาตรัสวา “ทานทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก
จงมาพบเราเถิด เราจะใหทานไดพักผอน”
บทภาวนาหลังรับศีล
ขาแตองคพระผูเปนเจา ขาพเจาทั้งหลายกราบวอนขอใหรูสึกวา
การรับศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระองคประทานความชวยเหลือทั้งดานจิตใจและรางกาย
เพื่อวาเมื่อไดรับความรอดพนทั้งสองประการนี้แลว
ขาพเจาทั้งหลายจะไดภูมิใจที่ไดรับการบําบัดรักษาอยางสมบูรณจากสวรรค
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจาของขาพเจาทั้งหลาย

มธ 11:28.

B.
เพลงเริ่มพิธี
เทียบสดด 44:26.
ขาแตองคพระผูเปนเจา ขอพระองคทรงลุกขึ้นเถิด
โปรดทรงชวยขาพเจาทั้งหลายใหรอดพน เพราะความรักมั่นคงของพระองค
บทภาวนาของประธาน
ขาแตพระเจาผูทรงสรรพานุภาพและพระเมตตา
โปรดทรงพระกรุณาทอดพระเนตรความทุกขยากของขาพเจาทั้งหลาย
อีกทั้งทรงบรรเทาความทุกขรอน และเสริมความเชื่อบรรดาบุตรของพระองค
ในชวงเวลาที่กําลังเผชิญกับการระบาดของไวรัส และโรคโควิด-19
เขาทั้งหลายจะไดวางใจ
ไมลังเลในพระญาณเอื้ออาทรดุจบิดาของพระองคเสมอไป
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจา พระบุตรผูทรงจําเริญและครองราชย
เปนพระเจาหนึ่งเดียวกับพระองคและพระจิตเจาตลอดนิรันดร
บทภาวนาเตรียมเครื่องบูชา
ขาแตองคพระผูเปนเจา โปรดทรงรับบรรณาการ
ที่ขาพเจาทั้งหลายไววางใจถวายแดพระองค
และโปรดใหความทุกขขมขื่นที่ขาพเจาทั้งหลายกําลังรับทนอยูนี้
ไดเปลี่ยนเปนเครื่องบูชาที่ทรงยินดีรับไวดวยเถิด
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจาของขาพเจาทั้งหลาย
เพลงรับศีล
องคพระผูเปนเจาตรัสวา “ทานจะขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา
พระองคจะประทานใหทาน
จงขอเถิด แลวทานจะไดรับ เพื่อความยินดีของทานจะสมบูรณ”

ยน 16:23-24.

บทภาวนาหลังรับศีล
ขาแตองคพระผูเปนเจา ขาพเจาทั้งหลายกราบวอนขอพระองค
โปรดใหขาพเจาทั้งหลายที่อาหารจากสวรรคไดประทานพลังความสดชื่นใหแลวนี้
เขาเผชิญหนาความทุกขยากในอนาคตไดอยางกลาหาญ
อีกทั้งยังชวยเสริมพลังบรรดาพี่นองที่ประสบความทุกขยากใหเขมแข็งมั่นคงยิ่งขึ้นดวยเถิด
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจาของขาพเจาทั้งหลาย
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เอกสารแนบ ที่ 2
บทที่ 3
พิธีคืนดีสําหรับหลายคน
โดยสารภาพบาปและรับการอภัยรวมกัน
60. เพื่อใหผสู ารภาพบาปหลายคนสารภาพบาปและรับอภัยบาปรวมกันในกรณีตางๆ ที่กฎพระศาสน
จักรกําหนดนัน้ ทุกอยางปฏิบัติเหมือนในบทกอน ที่กลาวถึงพิธีคืนดีสําหรับหลายคน โดยสารภาพบาปและรับ
การอภัยบาปทีละคน เพียงแตตองเปลี่ยนแปลงเฉพาะที่จะกลาวตอไปนี้
ตัวอยางพิธีคืนดีสําหรับหลายคน
โดยสารภาพบาปและรับการอภัยรวมกัน
พิธีเริ่มตน
การขับรอง
48. เมื่อสัตบุรุษมาชุมนุมกันแลว ขณะทีพ่ ระสงฆเดินเขามาในโบสถ ถาเห็นสมควรใหรองเพลงสดุดี
หรือบทลํานํา หรือเพลงอื่นที่เหมาะสม (เพลงเริ่มพิธี)
การทักทาย
49. เมื่อเพลงจบแลว พระสงฆกลาวทักทายวา
- เดชะพระนามพระบิดา และพระบุตร และพระจิต
รับ อาแมน
- ขอพระหรรษทานของพระเยซูคริสตเจาความรักของพระบิดา และความสนิทสัมพันธของพระจิต
สถิตกับทานทั้งหลาย
รับ และสถิตกับทานดวย
บทภาวนา
50. พระสงฆเตือนทุกคนใหภาวนาดวยถอยคําตอไปนี้หรือคลายคลึงกัน
- พี่นองทั้งหลาย พระเจาทรงเรียกเราใหกลับใจ ขอพระองคโปรดใหเราสํานึกผิดอยางแทจริง และ
เกิดผล

2

ทุกคนภาวนาเงียบๆ สักครูหนึ่ง แลวพระสงฆภาวนาวา
- ขาแตพระเจา ขอไดโปรดสดับฟงคําภาวนา และอภัยบาปของขาพเจาทั้งหลาย ผูสรรเสริญและ
สารภาพบาปตอพระองค เพื่อจะไดประทานพระเมตตาและสันติสุขดวยพระทัยอารี ทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระ
คริสตเจาของขาพเจาทั้งหลาย
ทุกคน อาแมน
วจนพิธีกรรม
- พระเจาสถิตกับทาน
รับ และสถิตกับทานดวย
- บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมัทธิว (มธ 5:1-12)
รับ ขอถวายพระเกียรติแดพระองคพระเจาขา
เวลานั้น
พระเยซูเจาทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแลว
บรรดาศิษยเขามาหอมลอมพระองค พระองคทรงเริ่มตรัสสอนวา
“ผูมีใจยากจน ยอมเปนสุข เพราะอาณาจักรสวรรคเปนของเขา
ผูเปนทุกขโศกเศรา ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรับการปลอบโยน
ผูมีใจออนโยน ยอมเปนสุข เพราะเขาจะรับแผนดินเปนมรดก
ผูหิวกระหายความชอบธรรม ยอมเปนสุข เพราะเขาจะอิ่ม
ผูมีใจเมตตา ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรับพระเมตตา
ผูมีใจบริสุทธิ์ ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดเห็นพระเจา
ผูสรางสันติ ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดชอื่ วาเปนบุตรของพระเจา
ผูถูกเบียดเบียนขมเหงเพราะความชอบธรรม ยอมเปนสุข
เพราะอาณาจักรสวรรคเปนของเขา
ทานทั้งหลายยอมเปนสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ขมเหง และใสรายตางๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด
เพราะบําเหน็จรางวัลของทานในสวรรคนนั้ ยิ่งใหญนัก
.
(พระวาจาของพระเจา)
การเทศน
พระสงฆเทศน หรือใหขอเตือนใจ
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การเตือน
60. เมื่อเทศนจบแลวหรือในเวลาเทศนเอง พระสงฆเตือนสัตบุรุษทีป่ ระสงคจะรับอภัยบาปรวมกันให
เตรียมตัวโดยสมควร คือ ใหแตละคนเปนทุกขถึงบาปที่ไดกระทํา ตั้งใจละเวนบาป จะชดใชการกระทําผิด
อื้อฉาวและความเสียหายที่บงั เอิญเกิดขึ้น และพรอมกันนั้นตั้งใจจะสารภาพบาปหนักในเวลาอันควร เพราะไม
สามารถจะสารภาพในขณะนั้น นอกจากนั้น พระสงฆกําหนดกิจใชโทษบาปอยางใดอยางหนึ่ง ซึง่ ทุกคนจะตอง
ทํา และถาใครประสงคจะทําการใชโทษบาปเพิ่มขึ้น ก็ยอ มทําได
การสารภาพบาปทั่วๆ ไป
61. อันดับตอไป สังฆานุกรหรือศาสนบริการอื่นๆ หรือพระสงฆเองเชิญชวนสัตบุรุษที่ประสงครับอภัย
บาป ใหทํากิรยิ าอาการอยางใดอยางหนึ่งแสดงวามีความประสงคเชนนัน้ เชนกลาววา
- ผูที่ประสงคจะรับอภัยบาปเดี๋ยวนี้ ขอใหคุกเขาและสารภาพบาปทัว่ ๆ ไป
หรือ
- ผูที่ประสงคจะรับอภัยบาปเดี๋ยวนี้ ขอใหกมตัวสารภาพบาปทั่วๆ ไป
หรือเสนอใหทํากิริยาอาการอยางอื่น ตามกฎเกณฑที่สภาพระสังฆราชกําหนดไว
ผูประสงครับอภัยบาปสวดบทสารภาพบาปทั่วๆ ไป (เชนบท “ขาพเจาขอสารภาพบาปตอพระเจา”)
เมื่อสวดบทนีแ้ ลวจะสวดบทภาวนาทํานองร่ําวิงวอนหรือรองเพลงที่เหมาะกับโอกาสก็ได (ตามที่กลาวไวในขอ
54) ในตอนปลายตองสวดบทขาแตพระบิดาเสมอ
การอภับบาปรวมกัน
พระสงฆใหอภัยบาป ยกมือทั้งสองเหนือผูสารภาพบาปกลาววา
- พระเปนเจาพระบิดา ไมทรงปรารถนาใหมนุษยตายในบาป แตใหกลับใจและมีชีวิต พระองค
ทรงรักเรากอน ทรงสงพระบุตรมากอบกูโลก ขอพระองคแสดงพระมหากรุณา และประทานสันติสุขแก
ทานเทอญ
(รับ) อาแมน
- พระเยซูคริสตเจาไดทรงถูกทรยศเพราะความผิดของเรา ทรงกลับคืนชีพเพือ่ ใหเราเปนผูชอบ
ธรรม และทรงสงพระจิตมายังบรรดาอัครสาวก เพื่อใหมีอํานาจอภัยบาป ขอพระองคทรงชวยทานใหพน
ความชั่ว และเปยมดวยพระจิต อาศัยศาสนบริการของเราเทอญ
(รับ) อาแมน
- พระจิต ซึง่ เราไดรับเพือ่ จะไดพนจากบาป พระองคโปรดใหเราเขาใกลพระบิดา ขอพระองค
ทรงชําระลางจิตใจทาน บันดาลใหสุกใสดวยแสงอันโชติชวงของพระองค ทานจะไดประกาศพระอานุภาพ
ของพระองค ผูทรงเรียกทานออกจากความมืดมาสูความสวางอันเจิดจาของพระองค
(รับ) อาแมน
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- ขาพเจาจึงอภัยบาปทั้งสิ้นของทาน เดชะพระนามพระบิดา และพระบุตร + และพระจิต
(รับ) อาแมน
หรือ
- พระเจา พระบิดาผูทรงพระเมตตา ไดทรงทําใหโลกคืนดีกับพระองค อาศัยการสิ้นพระชนม
และการกลับคืนชีพของพระบุตร และทรงสงพระจิตมาเพื่ออภัยบาปมนุษย ขอพระองคประทานพระ
เมตตาและสันติสุขแกทาน อาศัยศาสนบริการของพระศาสนจักร ขาพเจาจึงอภัยบาปทั้งสิ้นของทาน
เดชะพระนามพระบิดา และพระบุตร + และพระจิต
(รับ) อาแมน
การสรรเสริญพระเจาและปดพิธี
63. ครั้นแลว พระสงฆเชิญชวนทุกคนใหขอบคุณพระเจา และประกาศพระเมตตาของพระองค และ
เมื่อขับรองเพลงที่เหมาะสมหรือเพลงสรรเสริญแลว พระสงฆไมตองสวดบทภาวนาปดพิธี (ขอ 57) แตใหอวย
พรสัตบุรุษทันทีวา
- ขอพระเจาทรงนําจิตใจของทานทั้งหลายใหอยูในความรักของพระเจา และมีความพากเพียรกระทํา
ดีเยี่ยงองคพระคริสตเจา
(รับ) อาแมน
- เพื่อทานทั้งหลายจะไดดาํ เนินชีวิตใหม เปนที่สบพระทัยพระเจาในกิจการทั้งปวง
(รับ) อาแมน
- และขอพระเจาผูทรงสรรพานุภาพ พระบิดา พระบุตร + และพระจิต ประทานพระพรแกทาน
ทั้งหลายเทอญ
(รับ) อาแมน
หลังจากนั้น สังฆานุกร หรือจะเปนศาสนบริกรอื่นหรือพระสงฆเองก็ได เชิญผูมาชุมนุมใหกลับไปโดย
กลาววา
- พระเจาไดทรงยกบาปของพวกทานแลว เชิญไปเปนสุขเถิด
(รับ) ขอขอบพระคุณพระเจา

เอกสารแนบ ที่ 3

คําแนะนําการร่วมพิธีกรรมทางออนไลน์ การถ่ายทอดสดมิสซา
และการติดตามข่าวสารของพระศาสนจักรคาทอลิก
1.

การถ่ายทอดมิสซา

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และการประกาศงด
การชุมนุมต่าง ๆ ทําให้หลายพื้นที่ในวัดคาทอลิกจําเป็นต้องประกาศจัดมิสซาแบบปิด และงดการมาร่วม
พิธีกรรมของสัตบุรุษ ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติศาสนกิจของบรรดาสัตบุรุษในช่วงเวลาแห่งความยากลําบากนี้
จึงเสนอให้มีการถ่ายทอดมิสซา ซึ่งผู้รับผิดชอบในการดําเนินการจะเป็นสื่อมวลชนคาทอลิกของสังฆมณฑล
นั้นๆ โดยประสานงานกับทางคุณพ่อเจ้าวัดหรือสถาบันต่าง ๆ ตามความเห็นชอบร่วมกันของบาทหลวง และ
บิชอปท้องถิ่น อนึ่ง ในการถ่ายทอดมิสซานั้นอาจทําได้ในระดับส่วนรวมซึ่งจัดการรับชมผ่านทางช่องทางเดียว
คือสื่อมวลชนคาทอลิกของสังฆมณฑลหรือในระดับวัด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบและความพร้อม
ของพื้นที่
2.

ความหมายของการถ่ายทอดสด

การถ่ายทอดสดมิสซา หมายถึง การถ่ายทอดตามเวลาที่ทางผู้ถ่ายทอดระบุ ส่วนการร่วมพิธีนั้นขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของบรรดาสัตบุรุษว่าจะเข้าร่วมเมื่อไหร่ ทั้งนี้อาจจะเข้าร่วมในระหว่างเวลาถ่ายทอดสดหรือร่วม
ในแบบรับชมย้อนหลัง
ส่ ว นคํ า แนะนํ า ในส่ ว นการร่ ว มพิ ธี จ ะอยู่ ใ นส่ ว นของพิ ธี ก รรม เช่ น การรั บ ศี ล มหาสนิ ท โดยความ
ปรารถนา หรือท่าทีขณะร่วมพิธี
3.

หน้าที่ของสื่อกลาง หรือสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย จะเป็นหน่วยงานกลางในการประชาสัมพันธ์ หรือแจ้งประกาศ
ต่ า ง ๆ รวมทั้ ง ให้ ก ารสนั บ สนุ น คํ า แนะนํ า ในการใช้ สื่ อ ในช่ ว งเวลานี้ รวมทั้ ง ถ้ า สถานการณ์ ยั ง ไม่ ดี ขึ้ น
อย่างต่อเนื่อง ทางสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย จะจัดรายการพิเศษในวันอาทิตย์เพื่อการติดตามมิสซา
ในช่องทางกลาง รวมทั้งจะนําเสนอข้อมูลอันเป็นประโยชน์เสริมศรัทธา ในโอกาสต่อไป
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4.

ระยะเวลา

เนื่องจากไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าการประกาศแบบนี้จะเพิ่มความเข้มข้นขึ้นหรือไม่ รวมทั้งจะสิ้นสุดเมื่อใด
ขอให้ได้ติดตามข่าว หรือความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยจากช่องทางนี้
(www.csct.or.th หรือ www.facebook.com/thaicatholicmedia)
5.

งานอื่น ๆ ของสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

งานต่าง ๆ ของสื่อมวลชนคาทอลิกฯ เพื่อช่วยพี่น้องคริสตชนและผู้สนใจ ยังดําเนินไปตามปกติ แต่ใน
กรณีที่ไม่สามารถติดตามได้ในแบบปกติ ยังสามารถติดตามในแบบออนไลน์ได้ ผ่านทางช่องทางเหล่านี้
หนังสือพิมพ์อุดมสาร นิตยสารอุดมศานต์ www.udomsarn.com
udomsarnfanclub

หรือ www.facebook.com/

รายการทีวีคาทอลิกต่างๆ สามารถรับชมย้อนหลังผ่านทางช่องยูทูป Thai Catholic Media
รายการวิทยุ www.thaicatholicradio.com
ร้านคฤศตัง www.facebook.com/thaicatholicbookstore
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
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