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

