
 

 

 
 
 
 

ด่วนที่สุด 

สาสนอ์ภิบาล เลขท่ี สสท. 032/2020 

จากสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

เร่ือง การป้องกนัการแพร่ระบาดของโรครา้ย ไวรสัโคโรน่า (โควิด19) 

          _______________________________ 

ถึง พระคุณเจา้ บาดหลวง นักบวชชายหญิง และประชาสตับุรุษ 

  สบืเนื่องมาจากสาสน์อภิบาลเลขที่ สสท. 023/2020 วันที่ 6 มีนาคม ค.ศ. 

2020  เกี่ยวกบัการเผชิญกับการแพร่กระจายอย่างรวดเรว็ของโรคร้ายไวรัสโคโรน่า หรือ

โควิด19 (Coronavirus or Covid19) ผลจากการประชุมของสภาบิชอปคาทอลิกแห่ง

ประเทศไทยสมัยสามัญคร้ังที่ 1/2020 บรรดาสมาชิกของสภาบิชอปแห่งนี้ มีมติ เม่ือวันที่ 

18 มีนาคม ค.ศ. 2020 ในการป้องกนัการระบาดของโรคร้ายดังต่อไปนี้  

 เนื่องจากความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคร้ายนี้ ในแต่ละภูมิภาคมี

ความแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทและสภาพแวดล้อม จึงขอร้องให้ผู้น าพระศาสนจักร

ในแต่ละท้องที่ใช้วิจารณญาณและมาตรการที่เหมาะสมส าหรับแต่ละพ้ืนที่ และขอความ

ร่วมมือจากทุกท่านเพ่ือความดีของสงัคมส่วนรวม  

I. การเฝ้าระวงัสถานการณแ์ละค าประกาศ โดยใหท้กุสงัฆมณฑลและทุก

วดัใหค้วามร่วมมือจริงจังตามค าแนะน าของรฐับาลไทยทั้งจากส่วนกลาง

และทอ้งถิน่  

ระดบัอนัตราย ขั้นท่ี 2 

ณ วันนี้ รัฐบาลไทยประกาศการแพร่ระบาดการตดิโรคร้ายโควิด19 อยู่ในระดับ

อนัตรายขั้นที่ 2 (เกอืบถึงระดับอนัตรายขั้นที่ 3) ดังนั้นแนวปฏบิตัิคือ 

1. การงดพิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนา ขอให้ขึ้ นอยู่กับ 

ดุลยพินิจของบิชอปในแต่ละสงัฆมณฑล 



 

 

2. ส าหรับวัดที่ด าเนินศาสนพิธี และไม่มีรายงานเกี่ยวกับการติดโรคระบาดเพ่ือ
ความปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาสัตบุรุษและศาสนบริกร ทางชมรมเวช

บุคคลและแผนกสุขภาพอนามัยภายใต้อาณัติของสภาบิชอปคาทอลิกแห่ง

ประเทศไทย ได้เสนอมาตรการการร่วมพิธีกรรมโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลมหา

พรต และสปัดาห์ศักดิ์สทิธิ์ ดังนี้  

2.1 กระจายการเข้าร่วมพิธกีรรมของประชาสตับุรษุไปนอกบริเวณวัด  

เพ่ือท าให้ความแออดัลดน้อยลง มีที่ว่างระหว่างบุคคลมากขึ้น ควรห่าง

กนัอย่างน้อยเป็นระยะ 1 เมตร ถ้าเป็นไปได้ขอให้เพ่ิมจ านวนรอบของ

พิธบีูชาขอบพระคุณ และขอให้สตับุรุษกระจายกนัมาในความสะดวก 

2.2 ในกรณีไม่สามารถจัดได้ตามข้อ 2.1 ขอให้มีการตรวจวัดไข้ผู้ เข้าร่วม

พิธีกรรมทุกคน แนะน าผู้ ที่มีอาการไข้ หรืออาการหวัด รวมถึงผู้ที่ มี

สุขภาพอ่อนแอ มีโรคประจ าตัว เช่น โรคปอด โรคหัวใจ ขอให้สวด

ภาวนา อ่านพระคัมภีร์อยู่ที่บ้าน 

2.3 ขอให้ศาสนบริกรช่วยลดระยะเวลาของพิธีกรรมลง หรือประกอบพิธี

แบบสั้น เพ่ือลดเวลาการอยู่ร่วมกันนานๆ โดยเฉพาะในสถานที่ปิด และ

สถานที่ที่มีผู้คนอยู่หนาแน่น 

2.4 พิธีกรรมต่างๆในช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ เช่น ขอให้งดพิธีล้างเท้า และ

ส าหรับการนมัสการไม้กางเขนวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ ขอให้ศาสนบริกรอ่าน

อย่างละเอยีดตามเอกสารแนบจากฝ่ายพิธกีรรม (เอกสารแนบ 1) 

2.5 การโปรดศีลอภัยบาป กรณีที่มีการสารภาพบาปแบบบุคคลทั้งศาสนบริ

กรและผู้สารภาพบาปต้องอยู่ในที่โล่งและทั้งสองบุคคลต้องใส่หน้ากาก

อนามัยและได้รับการป้องกนัอย่างปลอดภัย 

2.6 การประกอบพิธสีมรส และพิธปีลงศพ ขอให้อยู่ในดลุยพินิจของบชิอป

ของแต่เขตศาสนปกครอง และสภาพแวดล้อมของวัดแต่ละวัด 

2.7 การโปรดศีลเจิมผู้ป่วย โดยเฉพาะในวาระผู้ป่วยใกล้สิ้นชีวติ ขอให้ผู้ที่

เป็นศาสนบริกรต้องใช้ดุลยพินิจและมีความรอบคอบสงูสดุ ทั้งนี้ขึ้นอยู่

กบักรณ ีการใช้หน้ากากอนามัยและถุงมือ 

 

II. การเฝ้าระวงัสถานการณแ์ละค าประกาศ โดยใหท้กุสงัฆมณฑลและทุก

วดัใหค้วามร่วมมือจริงจังตามค าแนะน าของรฐับาลไทยทั้งจากส่วนกลาง

และทอ้งถิน่ 

ระดบัอนัตราย ขั้นท่ี 3 

 ในกรณีที่รัฐบาลประกาศระดับอันตรายต่อการแพร่ระบาดการติดเชื้ อโรค

ร้ายโควิด19 ระดับที่ 3 ขอให้ทุกเขตศาสนปกครองและทุกวัดติดตามการประกาศ



 

 

เพ่ิมเติม หรือค าแนะน าอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏบิัติศาสนกจิและการ

ประชาสมัพันธ ์ผ่านทางช่องทางสื่อกลางของพระศาสนจักรโดยสื่อมวลชนคาทอลิก

ประเทศไทย (www.csct.or.th  หรือ www.facebook.com/thaicatholicmedia)

และขอให้ทุกเขตศาสนปกครองและทุกวัดโปรดปฏบิัติตามข้อแนะน าดังนี้   

 1. จัดการโปรดศีลอภัยบาป วจนพิธีกรรมการอภัยบาปแบบรวม ตาม

หนังสือพิธีกรรมศีลอภัยบาปแบบที่ 3 ขอให้ศาสนบริกรศึกษาอย่างละเอียดใน

ขั้นตอนการปฏบิัติ (เอกสารแนบ 2)  

 2. จัดพิธีบูชาขอบพระคุณแบบออนไลน์ ซึ่งฝ่ายสื่อมวลชนคาทอลิกแห่ง

ประเทศไทย จัดเตรียมความพร้อมและค าแนะน าการร่วมพิธีกรรมทางออนไลน์ 

และขอให้สตับุรุษรับศีลมหาสนิทด้วยความปรารถนา (เอกสารแนบ 3) 

  

ขอองค์พระผู้ เป็นเจ้าโดยการเสนอวิงวอนของพระแม่มารีย์ ได้โปรดเมตตาพิทกัษ์

คุ้มครองพวกเราทุกคนให้มีสขุภาพที่ดี 

 

 ออกไว้ ณ วันที่ 19 มนีาคม ค.ศ. 2020 

  

                                   (พระคารด์ินลั ฟรงัซิสเซเวียร ์เกรียงศกัดิ์  โกวิทวาณิช) 

                                   อาร์ชบชิอปประมุขแห่งอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 

                                 และ ประธานสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

 

       

 

(บิชอปฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์) 

       ประมุขแห่งสงัฆมณฑลเชียงใหม่ 

    และ เลขาธกิารสภาบิชอปคาทอลิกฯ 

 

http://www.facebook.com/thaicatholicmedia)และขอให้ทุกเขตศาสนปกครองและทุกวัดโปรดปฏิบัติตามข้อแนะนำดังนี้
http://www.facebook.com/thaicatholicmedia)และขอให้ทุกเขตศาสนปกครองและทุกวัดโปรดปฏิบัติตามข้อแนะนำดังนี้
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เอกสารแนบ ที่ 1 

 

แนวทางปฏิบัติพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ในชวงการระบาดของไวรัส และโรคโควิด-19 

 1. สําหรับการโปรดศีลอภัยบาปอนุญาตใหใชพิธีกรรมแบบที่ 3 พิธีคืนดีสําหรับ
หลายคน โดยสารภาพบาปและรับการอภัยบาปรวมกัน (การกําหนดระยะเวลาโดยสภา
พระสังฆราชฯ  การกําหนดวันโดยเจาวัด)  

 การปฏิบัติเชนนี้ขอใหยึดตามแนวทางของหนังสือพิธีศีลอภัยบาปขอ 33 คือ  
“ในการท่ีสัตบุรุษจะรับศีลอภัยบาปหลายๆ คนพรอมกันจากพระสงฆ มีขอแมเด็ดขาด
วาจะตองมีเงื่อนไขอันพึงมี คือ แตละคนตองเปนทุกขถึงบาปท่ีไดกระทํา ตั้งใจละเวน
บาป แกไขเรื่องอื้อฉาวและชดใชความเสียหายที่บังเอิญไดกอขึ้น และในขณะเดียวกัน 
บาปหนักซึ่งสารภาพไมไดในขณะน้ัน ก็ตั้งใจจะไปสารภาพบาปตัวตอตัวกับพระสงฆใน
เวลาอันควร พระสงฆจะตองเอาใจใสเตือนสัตบุรุษใหรูถึงกฎและเงื่อนไขเหลานี้  
จึงจําเปนตองถือ ศีลท่ีจะรับจึงจะเปนศีลสมบูรณ” 

 2. ในชวงสัปดาหศักดิ์สิทธิ์ และตรีวารปสกา จะมีพี่นองคริสตชนมารวมพิธีกรรม
มากกวาปกติ จึงขอทางวัดจัดสถานท่ีท่ีสะดวก และไมใกลชิดกันเกินไป สําหรับสัตบุรุษท่ี
มารวมพิธีกรรม 

 3. สําหรับการเสกใบลานในวันอาทิตยพระทรมานขององคพระผูเปนเจา  
(วันอาทิตยใบลาน)   ขอใหจัดสถานที่วางใบลานกระจายไปหลายๆ จุด และมีผูแจกท่ี
ใสถุงมือพลาสติก 

 4. ในมิสซาเสกน้ํามันศักดิ์สิทธิ์ พระสังฆราชประธานในพิธีสหบูชามิสซารับพระ
โลหิตจากถวยกาลิกสเพียงทานเดียว  พระสงฆท่ีรวมสหบูชามิสซารับพระโลหิตของพระ
คริสตเจาโดยการจุมจากชุดรับศีลของผูรวมพิธีสหบูชามิสซา  
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 5. ในพิธีมิสซาตอนเย็นระลึกถึงการเล้ียงของพระคริสตเจา ในปนี้จะงดพิธีลางเทา 
(เนื่องจากเปนพิธีท่ีทําดวยเหตุผลดานอภิบาลสัตบุรุษ ซึ่งอาจละเวนได) 

 สําหรับการเฝาศีลในปนี้เสนอใหเปนการเฝาศีลรวมหลังพิธีมิสซา 

 6. การนมัสการไมกางเขนในพิธีกรรมวันศุกรแหงพระทรมานขององคพระผูเปน
เจา พระสงฆประธานพิธีผูเดียวนมัสการไมกางเขน จากน้ันพระสงฆนําไมกางเขนมายืน
ตรงกลางแทนบูชา พูดส้ันๆ เชิญชวนสัตบุรุษใหนมัสการไมกางเขน ครั้นแลวชูไวเพื่อให
สัตบุรุษนมัสการเงียบๆ (พิธีวันศุกร สัปดาหศักดิ์สิทธิ์ ขอ 19 หนังสือพิธีสัปดาห
ศักดิ์สิทธิ์ หนา 127) 

 7. สําหรับน้ําท่ีจะเสกในพิธีตื่นเฝาปสกา ในปนี้ขอใหเปนน้ําบริสุทธิ์บรรจุขวด 
และน้ําเสกท่ีพรมสัตบุรุษในพิธีตื่นเฝาปสกาขอใหใชน้ําเสกท่ีบรรจุในขวด  

 8. การเสกและแจกไขปสกาซึ่งถือเปนธรรมเนียมท่ีเพิ่มเขามา ควรใหมีการ
จัดเตรียมตามหลักสุขอนามัย และถาเห็นเหมาะสมอาจงดการเสกและแจกไขปสกาก็ได 

 9. ใหจัดมิสซาสําหรับความชวยเหลือในความจําเปนตางๆ ท่ีคณะกรรมการ
คาทอลิกเพื่อพิธีกรรมไดจัดทํา โดยปรับใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน สัปดาหละ
หนึ่งครั้ง  จนกวาการระบาดของการระบาดของไวรัส และโรคโควิด-19 จะจบลง 

 10. ในการรวมพิธีกรรมท่ีวัด นอกเหนือจากการงดการจุมน้ําเสกแลว ยังขอใหงด
เวนใชมือสัมผัส แตะ หรือจูบรูปพระและรูปนักบุญตางๆ โดยใหแสดงความเคารพตอ
รูปพระดวยการไหว 

 11. สําหรับการรับศีลมหาสนิทในชวงระยะเวลานี้ นอกจากจะใหสัตบุรุษรับศีล
มหาสนิทดวยมือ กอนสงศีลมหาสนิทพระสงฆจะกลาววา “พระกายพระคริสตเจา” และ
ทุกคนท่ีปรารถนาจะรับศีลตอบพรอมกันวา “อาแมน” หลังจากนั้นพระสงฆไปสงศีลโดย
ท่ีไมตองกลาว และมีการตอบรับอะไร (หากวัดใดมีธรรมเนียมใหเด็กหรือผูใหญออกมา
รับพรในชวงเวลานี้ พระสงฆอวยพรโดยทําเครื่องหมายกางเขนแตไมปกมือบนศีรษะ) 



3 
 

 12. สําหรับผูมีอาการเจ็บคอ ไอ มีไข รวมทั้งผูอยูในภาวะเส่ียงการติดเช้ือ  ขอ
ทานรวมใจภาวนาอยูท่ีบาน หรือภาวนาพรอมกับการถายทอดสดพิธีกรรมท่ีเว็บไซต 
พรอมท้ังรับศีลมหาสนิทดวยความปรารถนา 

 13. ขอทุกวัดชวยดูแลสถานท่ีในการประกอบพิธีกรรมภายในวัด ใหอยูในความ
สะอาด ตามคําแนะนําท่ีสภาพระสังฆราชไดประกาศกอนหนานี้ เปนพิเศษในสวนของท่ี
โปรดศีลอภัยบาป หนังสือเพลง ไมโครโฟน ภาชนะในการบรรจุน้ําเสกสําหรับพิธีตื่น
เฝาปสกา ฯลฯ 

 14. ผูท่ีมีหนาท่ีในการจัดวัด จัดเตรียมพิธีกรรม เปนตน แผนปงและเหลาองุน 
ภาชนะศักดิ์สิทธิ์ ฯลฯ รวมทั้งศาสนบริกรอื่นๆ เชน ผูชวยพิธีกรรม ผูอานพระคัมภีร 
และนักขับรอง ขอใหเปนผูท่ีมีสุขภาพแข็งแรง และรักษาสุขอนามัยของตนเอง รวมท้ังไม
อยูในภาวะเส่ียงติดเช้ือ 

15. ถาวัดใดที่พิจารณาในดุลยพินิจอยางรอบคอบและมีความเหมาะสม เพื่อ
ยืนยันในธรรมลํ้าลึกแหงความเช่ือการประทับอยูของพระเยซูคริสตเจา อาจจะตั้งศีล
มหาสนิท ในชวงระยะเวลาของวัน  ท่ีกําหนดอยางแนนอน และเปดโอกาสใหสัตบุรุษ
สามารถเฝาศีลมหาสนิทแบบสวนตัวได โดยเวียนกันมาแบบมีจํานวนท่ีเหมาะสม และไม
เส่ียงตอการติดโรคราย เพื่อความรอบคอบขอใหเจาวัดหารือกับบิชอปประมุขแหงสังฆ
มณฑล และพิจารณาเรื่องนี้เปนกรณีไป 

 

  

 



48. สําหรับความชวยเหลือในความจําเปนตางๆ 
A. 

เพลงเริ่มพิธี 
องคพระผูเปนเจาตรัสวา “เราเปนความรอดพนของประชากร 
เม่ือมีทุกขใดๆ เขาจะรองหาเรา เราจะประทานใหตามที่เขาขอ 
และจะเปนพระเจาของเขาตลอดไป” 

บทภาวนาของประธาน 
ขาแตพระเจา พระองคทรงเปนที่หลบภัยของขาพเจาทั้งหลายในยามลําบาก 
เปนพลังในยามทุกขยาก เปนความบรรเทาเมื่อตองรองไห 
โปรดทรงชวยชีวิตประชากรของพระองค 
ใหอยูในความปลอดภัยทั้งทางรางกายและจิตใจ 
จากการระบาดของไวรัส และโรคโควิด-19 
เขาจะไดรับความบรรเทาจากพระเมตตาของพระองค 
ทั้งน้ี ขอพ่ึงพระบารมีพระเยซูคริสตเจา พระบุตรผูทรงจําเริญและครองราชย 
เปนพระเจาหน่ึงเดียวกับพระองคและพระจิตเจาตลอดนิรันดร 

บทภาวนาเตรียมเคร่ืองบูชา 
ขาแตองคพระผูเปนเจา ขาพเจาทั้งหลายวอนขอ 
ใหทรงพระกรุณารับของถวายจากครอบครัวของพระองค 
เพ่ือวา เม่ือไดรับความชวยเหลือคุมครองจากพระองคแลว 
เขาจะไดไมตองสูญเสียของถวายเหลาน้ี และยังไดรับพระพรนิรันดรดวย 
ทั้งน้ี ขอพ่ึงพระบารมีพระคริสตเจาของขาพเจาทั้งหลาย 

เพลงรับศีล         มธ 11:28. 
องคพระผูเปนเจาตรัสวา “ทานทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก 
จงมาพบเราเถิด เราจะใหทานไดพักผอน” 
 
บทภาวนาหลังรับศีล 
ขาแตองคพระผูเปนเจา ขาพเจาทั้งหลายกราบวอนขอใหรูสึกวา 
การรับศีลศักด์ิสิทธิ์ของพระองคประทานความชวยเหลือทั้งดานจิตใจและรางกาย 
เพ่ือวาเม่ือไดรับความรอดพนทั้งสองประการนี้แลว 
ขาพเจาทั้งหลายจะไดภูมิใจที่ไดรับการบําบัดรักษาอยางสมบูรณจากสวรรค 
ทั้งน้ี ขอพ่ึงพระบารมีพระคริสตเจาของขาพเจาทั้งหลาย 



B. 
เพลงเริ่มพิธี       เทียบสดด 44:26. 
ขาแตองคพระผูเปนเจา ขอพระองคทรงลุกขึ้นเถิด 
โปรดทรงชวยขาพเจาทั้งหลายใหรอดพน เพราะความรกัม่ันคงของพระองค 

บทภาวนาของประธาน 
ขาแตพระเจาผูทรงสรรพานุภาพและพระเมตตา 
โปรดทรงพระกรุณาทอดพระเนตรความทุกขยากของขาพเจาทั้งหลาย 
อีกทั้งทรงบรรเทาความทุกขรอน และเสริมความเชื่อบรรดาบุตรของพระองค 
ในชวงเวลาที่กําลังเผชิญกับการระบาดของไวรัส และโรคโควิด-19 
เขาทั้งหลายจะไดวางใจ 
ไมลังเลในพระญาณเอื้ออาทรดุจบิดาของพระองคเสมอไป 
ทั้งน้ี ขอพ่ึงพระบารมีพระเยซูคริสตเจา พระบุตรผูทรงจําเริญและครองราชย 
เปนพระเจาหน่ึงเดียวกับพระองคและพระจิตเจาตลอดนิรันดร 
 
บทภาวนาเตรียมเคร่ืองบูชา 
ขาแตองคพระผูเปนเจา โปรดทรงรับบรรณาการ 
ที่ขาพเจาทั้งหลายไววางใจถวายแดพระองค 
และโปรดใหความทุกขขมขื่นที่ขาพเจาทั้งหลายกําลังรับทนอยูน้ี 
ไดเปลี่ยนเปนเคร่ืองบูชาที่ทรงยินดีรับไวดวยเถิด 
ทั้งน้ี ขอพ่ึงพระบารมีพระคริสตเจาของขาพเจาทั้งหลาย 
 
เพลงรับศีล         ยน  16:23-24. 
องคพระผูเปนเจาตรัสวา “ทานจะขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา  
พระองคจะประทานใหทาน 
จงขอเถิด แลวทานจะไดรับ เพ่ือความยินดีของทานจะสมบูรณ” 

บทภาวนาหลังรับศีล 
ขาแตองคพระผูเปนเจา  ขาพเจาทั้งหลายกราบวอนขอพระองค 
โปรดใหขาพเจาทั้งหลายที่อาหารจากสวรรคไดประทานพลังความสดชื่นใหแลวน้ี 
เขาเผชิญหนาความทุกขยากในอนาคตไดอยางกลาหาญ 
อีกทั้งยังชวยเสริมพลังบรรดาพี่นองที่ประสบความทุกขยากใหเขมแข็งม่ันคงยิ่งขึ้นดวยเถิด 
ทั้งน้ี ขอพ่ึงพระบารมีพระคริสตเจาของขาพเจาทั้งหลาย 
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เอกสารแนบ ที่ 2 
 

บทที่ 3  
พิธีคืนดีสําหรับหลายคน  

โดยสารภาพบาปและรับการอภัยรวมกัน 
 

 60. เพ่ือใหผูสารภาพบาปหลายคนสารภาพบาปและรับอภัยบาปรวมกันในกรณตีางๆ ท่ีกฎพระศาสน
จักรกําหนดนัน้ ทุกอยางปฏิบัติเหมือนในบทกอน ท่ีกลาวถึงพิธีคืนดีสําหรับหลายคน โดยสารภาพบาปและรับ
การอภัยบาปทีละคน เพียงแตตองเปล่ียนแปลงเฉพาะที่จะกลาวตอไปน้ี 
 

ตัวอยางพิธีคืนดีสําหรับหลายคน  
โดยสารภาพบาปและรับการอภัยรวมกัน 

 

พิธีเร่ิมตน 

การขับรอง 

 48. เม่ือสัตบรุุษมาชุมนุมกันแลว ขณะท่ีพระสงฆเดินเขามาในโบสถ ถาเห็นสมควรใหรองเพลงสดุด ี
หรือบทลํานํา หรือเพลงอื่นท่ีเหมาะสม (เพลงเร่ิมพิธี) 
 

การทักทาย 

 49. เม่ือเพลงจบแลว พระสงฆกลาวทักทายวา 
- เดชะพระนามพระบดิา และพระบุตร และพระจิต 

รับ   อาแมน 

- ขอพระหรรษทานของพระเยซูคริสตเจาความรักของพระบิดา และความสนิทสัมพันธของพระจิต           
   สถิตกับทานท้ังหลาย 

รับ   และสถิตกับทานดวย 
 

บทภาวนา 

 50. พระสงฆเตือนทุกคนใหภาวนาดวยถอยคําตอไปนี้หรือคลายคลึงกัน 

 - พ่ีนองท้ังหลาย พระเจาทรงเรียกเราใหกลับใจ ขอพระองคโปรดใหเราสํานึกผดิอยางแทจริง และ
เกิดผล 
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 ทุกคนภาวนาเงียบๆ สักครูหนึ่ง แลวพระสงฆภาวนาวา 
 - ขาแตพระเจา ขอไดโปรดสดับฟงคําภาวนา และอภัยบาปของขาพเจาท้ังหลาย ผูสรรเสริญและ
สารภาพบาปตอพระองค เพ่ือจะไดประทานพระเมตตาและสันติสุขดวยพระทัยอารี ท้ังนี้ขอพ่ึงพระบารมีพระ
คริสตเจาของขาพเจาท้ังหลาย 

ทุกคน อาแมน 
 

วจนพิธีกรรม 

- พระเจาสถิตกับทาน 

รับ และสถิตกับทานดวย 

- บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมัทธวิ (มธ 5:1-12) 
รับ ขอถวายพระเกียรติแดพระองคพระเจาขา 
 

 เวลานั้น          พระเยซูเจาทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย จึงเสด็จข้ึนบนภูเขา เม่ือประทับแลว 
บรรดาศิษยเขามาหอมลอมพระองค พระองคทรงเร่ิมตรัสสอนวา 
 “ผูมีใจยากจน ยอมเปนสุข เพราะอาณาจักรสวรรคเปนของเขา 
 ผูเปนทุกขโศกเศรา ยอมเปนสุข  เพราะเขาจะไดรับการปลอบโยน 

 ผูมีใจออนโยน ยอมเปนสุข เพราะเขาจะรับแผนดนิเปนมรดก 

 ผูหิวกระหายความชอบธรรม ยอมเปนสุข เพราะเขาจะอิ่ม 

 ผูมีใจเมตตา ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรับพระเมตตา 
 ผูมีใจบริสุทธิ ์ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดเห็นพระเจา 
 ผูสรางสันต ิยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดช่ือวาเปนบุตรของพระเจา 
 ผูถูกเบียดเบียนขมเหงเพราะความชอบธรรม ยอมเปนสุข 

 เพราะอาณาจกัรสวรรคเปนของเขา 
 ทานท้ังหลายยอมเปนสุข เม่ือถูกดูหม่ิน ขมเหง และใสรายตางๆ นานาเพราะเรา จงช่ืนชมยินดีเถิด  
เพราะบําเหนจ็รางวัลของทานในสวรรคนัน้ย่ิงใหญนัก 

. (พระวาจาของพระเจา) 
 

การเทศน 
 พระสงฆเทศน หรือใหขอเตือนใจ 
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การเตือน 

 60. เม่ือเทศนจบแลวหรือในเวลาเทศนเอง พระสงฆเตือนสัตบุรุษท่ีประสงคจะรับอภัยบาปรวมกันให
เตรียมตัวโดยสมควร คือ ใหแตละคนเปนทุกขถึงบาปท่ีไดกระทํา ตั้งใจละเวนบาป จะชดใชการกระทําผดิ
อ้ือฉาวและความเสียหายท่ีบงัเอิญเกิดข้ึน และพรอมกันนั้นตั้งใจจะสารภาพบาปหนกัในเวลาอันควร เพราะไม
สามารถจะสารภาพในขณะนั้น นอกจากนั้น พระสงฆกําหนดกิจใชโทษบาปอยางใดอยางหนึ่ง ซึง่ทุกคนจะตอง
ทํา และถาใครประสงคจะทําการใชโทษบาปเพ่ิมข้ึน ก็ยอมทําได 
 

การสารภาพบาปทั่วๆ ไป 

 61. อันดับตอไป สังฆานุกรหรือศาสนบริการอื่นๆ หรือพระสงฆเองเชิญชวนสัตบุรุษท่ีประสงครับอภัย
บาป ใหทํากิริยาอาการอยางใดอยางหนึ่งแสดงวามีความประสงคเชนนัน้ เชนกลาววา 
 - ผูท่ีประสงคจะรับอภัยบาปเดี๋ยวนี้ ขอใหคุกเขาและสารภาพบาปท่ัวๆ ไป 

 หรือ 

 - ผูท่ีประสงคจะรับอภัยบาปเดี๋ยวนี้ ขอใหกมตัวสารภาพบาปท่ัวๆ ไป 

 หรือเสนอใหทํากิริยาอาการอยางอ่ืน ตามกฎเกณฑท่ีสภาพระสังฆราชกําหนดไว 
 ผูประสงครับอภัยบาปสวดบทสารภาพบาปท่ัวๆ ไป (เชนบท “ขาพเจาขอสารภาพบาปตอพระเจา”) 
เม่ือสวดบทนีแ้ลวจะสวดบทภาวนาทํานองรํ่าวิงวอนหรือรองเพลงท่ีเหมาะกับโอกาสก็ได (ตามท่ีกลาวไวในขอ 
54) ในตอนปลายตองสวดบทขาแตพระบดิาเสมอ 
 

การอภับบาปรวมกัน 

 พระสงฆใหอภัยบาป ยกมือท้ังสองเหนือผูสารภาพบาปกลาววา 
 - พระเปนเจาพระบิดา ไมทรงปรารถนาใหมนุษยตายในบาป แตใหกลับใจและมีชีวิต พระองค
ทรงรักเรากอน ทรงสงพระบุตรมากอบกูโลก ขอพระองคแสดงพระมหากรุณา และประทานสันติสุขแก
ทานเทอญ 

(รับ) อาแมน 

 - พระเยซูคริสตเจาไดทรงถูกทรยศเพราะความผิดของเรา ทรงกลับคืนชีพเพ่ือใหเราเปนผูชอบ
ธรรม และทรงสงพระจิตมายังบรรดาอัครสาวก เพ่ือใหมีอํานาจอภัยบาป ขอพระองคทรงชวยทานใหพน
ความช่ัว และเปยมดวยพระจิต อาศัยศาสนบริการของเราเทอญ 

(รับ) อาแมน 

 - พระจิต ซึง่เราไดรับเพ่ือจะไดพนจากบาป 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 และทรงสงพระจติมาเพ่ืออภัยบาปมนุษย ขอพระองคประทานพระ
เมตตาและสนัติสุขแกทาน อาศัยศาสนบริการของพระศาสนจกัร ขาพเจาจึงอภัยบาปทั้งสิ้นของทาน 
เดชะพระนามพระบิดา และพระบุตร + และพระจิต 

(รับ) อาแมน 
 

การสรรเสริญพระเจาและปดพิธ ี

 63. คร้ันแลว พระสงฆเชิญชวนทุกคนใหขอบคุณพระเจา และประกาศพระเมตตาของพระองค และ
เม่ือขับรองเพลงท่ีเหมาะสมหรือเพลงสรรเสริญแลว พระสงฆไมตองสวดบทภาวนาปดพิธี (ขอ 57) แตใหอวย
พรสัตบุรุษทันทีวา 
 - ขอพระเจาทรงนําจิตใจของทานท้ังหลายใหอยูในความรักของพระเจา และมีความพากเพียรกระทํา
ดีเย่ียงองคพระคริสตเจา 
(รับ) อาแมน 

 - เพ่ือทานท้ังหลายจะไดดาํเนินชีวิตใหม เปนท่ีสบพระทัยพระเจาในกิจการท้ังปวง 

(รับ) อาแมน 

 - และขอพระเจาผูทรงสรรพานุภาพ พระบิดา พระบตุร + และพระจิต ประทานพระพรแกทาน
ท้ังหลายเทอญ 

(รับ) อาแมน 

 หลังจากนั้น สังฆานุกร หรือจะเปนศาสนบริกรอ่ืนหรือพระสงฆเองก็ได เชิญผูมาชุมนุมใหกลับไปโดย
กลาววา 
 - พระเจาไดทรงยกบาปของพวกทานแลว เชิญไปเปนสุขเถิด 

(รับ) ขอขอบพระคุณพระเจา 
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เอกสารแนบ ที ่3 

 

 

คําแนะนําการร่วมพิธีกรรมทางออนไลน์ การถ่ายทอดสดมิสซา  

และการติดตามข่าวสารของพระศาสนจักรคาทอลิก 
  

1.  การถ่ายทอดมิสซา 

เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และการประกาศงด 
การชุมนุมต่าง ๆ ทําให้หลายพ้ืนที่ในวัดคาทอลิกจําเป็นต้องประกาศจัดมิสซาแบบปิด และงดการมาร่วม
พิธีกรรมของสัตบุรุษ ดังน้ัน เพ่ือการปฏิบัติศาสนกิจของบรรดาสัตบุรุษในช่วงเวลาแห่งความยากลําบากนี้  
จึงเสนอให้มีการถ่ายทอดมิสซา ซ่ึงผู้รับผิดชอบในการดําเนินการจะเป็นสื่อมวลชนคาทอลิกของสังฆมณฑล
น้ันๆ โดยประสานงานกับทางคุณพ่อเจ้าวัดหรือสถาบันต่าง ๆ ตามความเห็นชอบร่วมกันของบาทหลวง และ
บิชอปท้องถิ่น อนึ่ง ในการถ่ายทอดมิสซาน้ันอาจทําได้ในระดับส่วนรวมซ่ึงจัดการรับชมผ่านทางช่องทางเดียว
คือสื่อมวลชนคาทอลิกของสังฆมณฑลหรือในระดับวัด ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบและความพร้อม
ของพ้ืนที่ 

2. ความหมายของการถ่ายทอดสด 

 การถ่ายทอดสดมิสซา หมายถึง การถ่ายทอดตามเวลาท่ีทางผู้ถ่ายทอดระบุ ส่วนการร่วมพิธีน้ันขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของบรรดาสัตบุรุษว่าจะเข้าร่วมเม่ือไหร่ ทั้งน้ีอาจจะเข้าร่วมในระหว่างเวลาถ่ายทอดสดหรือร่วม
ในแบบรับชมย้อนหลัง 

 ส่วนคําแนะนําในส่วนการร่วมพิธีจะอยู่ในส่วนของพิธีกรรม เช่น การรับศีลมหาสนิทโดยความ
ปรารถนา หรือท่าทีขณะร่วมพิธี 

3. หน้าที่ของส่ือกลาง หรือส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 

 สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย จะเป็นหน่วยงานกลางในการประชาสัมพันธ์ หรือแจ้งประกาศ 
ต่าง ๆ รวมทั้งให้การสนับสนุนคําแนะนําในการใช้สื่อในช่วงเวลาน้ี รวมทั้งถ้าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น 
อย่างต่อเน่ือง ทางสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย จะจัดรายการพิเศษในวันอาทิตย์เพ่ือการติดตามมิสซา 
ในช่องทางกลาง รวมทั้งจะนําเสนอข้อมูลอันเป็นประโยชน์เสริมศรัทธา ในโอกาสต่อไป 
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4. ระยะเวลา 

 เน่ืองจากไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าการประกาศแบบนี้จะเพิ่มความเข้มข้นขึ้นหรือไม่ รวมท้ังจะส้ินสุดเม่ือใด 
ขอให้ได้ติดตามข่าว หรือความเคล่ือนไหวต่าง ๆ ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยจากช่องทางน้ี
(www.csct.or.th หรือ www.facebook.com/thaicatholicmedia) 

5. งานอื่น ๆ ของส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 

 งานต่าง ๆ ของส่ือมวลชนคาทอลิกฯ เพ่ือช่วยพ่ีน้องคริสตชนและผู้สนใจ ยังดําเนินไปตามปกติ แต่ใน
กรณีท่ีไม่สามารถติดตามได้ในแบบปกติ ยังสามารถติดตามในแบบออนไลน์ได้ ผ่านทางช่องทางเหล่านี้ 

 หนังสือพิมพ์อุดมสาร นิตยสารอุดมศานต์ www.udomsarn.com หรือ www.facebook.com/ 
udomsarnfanclub 

รายการทีวีคาทอลิกต่างๆ สามารถรับชมย้อนหลังผ่านทางช่องยูทูป Thai Catholic Media 

รายการวิทยุ www.thaicatholicradio.com 

ร้านคฤศตัง  www.facebook.com/thaicatholicbookstore 

            

            ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 


