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เอกสารแนบ ที่ 1

แนวทางปฏิบตั ิพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ในช่วงการระบาดของไวรัส และโรคโควิด-19
1. สําหรับการโปรดศีลอภัยบาปอนุญาตให้ ใช้ พิธีกรรมแบบที่ 3 พิธีคืนดีสาํ หรับ
หลายคน โดยสารภาพบาปและรับการอภัยบาปร่วมกัน (การกําหนดระยะเวลาโดยสภา
พระสังฆราชฯ การกําหนดวันโดยเจ้ าวัด)
การปฏิบัติ เ ช่ น นี้ ข อให้ ยึด ตามแนวทางของหนั ง สือ พิ ธีศีลอภัย บาปข้ อ 33 คือ
“ในการที่สัตบุรุษจะรับศีลอภัยบาปหลายๆ คนพร้ อมกันจากพระสงฆ์ มีข้อแม้ เด็ดขาด
ว่ าจะต้ องมีเงื่อนไขอันพึงมี คือ แต่ ละคนต้ องเป็ นทุกข์ถึงบาปที่ได้ กระทํา ตั้งใจละเว้ น
บาป แก้ ไขเรื่องอื้อฉาวและชดใช้ ความเสียหายที่บังเอิญได้ ก่อขึ้น และในขณะเดียวกัน
บาปหนักซึ่งสารภาพไม่ได้ ในขณะนั้น ก็ต้ังใจจะไปสารภาพบาปตัวต่อตัวกับพระสงฆ์ใน
เวลาอั น ควร พระสงฆ์ จ ะต้ อ งเอาใจใส่ เ ตื อ นสั ต บุ รุ ษ ให้ ร้ ู ถึ ง กฎและเงื่ อ นไขเหล่ า นี้
จึงจําเป็ นต้ องถือ ศีลที่จะรับจึงจะเป็ นศีลสมบูรณ์”
2. ในช่วงสัปดาห์ศักดิ์สทิ ธิ์ และตรีวารปัสกา จะมีพ่ีน้องคริสตชนมาร่วมพิธกี รรม
มากกว่าปกติ จึงขอทางวัดจัดสถานที่ท่สี ะดวก และไม่ใกล้ ชิดกันเกินไป สําหรับสัตบุรุษที่
มาร่วมพิธกี รรม
3. สํา หรั บ การเสกใบลานในวั น อาทิ ต ย์ พ ระทรมานขององค์ พ ระผู้ เ ป็ นเจ้ า
(วันอาทิตย์ใบลาน) ขอให้ จัดสถานที่วางใบลานกระจายไปหลายๆ จุ ด และมีผ้ ูแจกที่
ใส่ถุงมือพลาสติก
4. ในมิสซาเสกนํา้ มันศักดิ์สิทธิ์ พระสังฆราชประธานในพิธีสหบูชามิสซารับพระ
โลหิตจากถ้ วยกาลิกส์เพียงท่านเดียว พระสงฆ์ท่รี ่วมสหบูชามิสซารับพระโลหิตของพระ
คริสตเจ้ าโดยการจุ่มจากชุดรับศีลของผู้ร่วมพิธสี หบูชามิสซา
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5. ในพิธมี ิสซาตอนเย็นระลึกถึงการเลี้ยงของพระคริสตเจ้ า ในปี นี้จะงดพิธลี ้ างเท้ า
(เนื่องจากเป็ นพิธที ่ที าํ ด้ วยเหตุผลด้ านอภิบาลสัตบุรุษ ซึ่งอาจละเว้ นได้ )
สําหรับการเฝ้ าศีลในปี นี้เสนอให้ เป็ นการเฝ้ าศีลรวมหลังพิธมี ิสซา
6. การนมัสการไม้ กางเขนในพิธกี รรมวันศุกร์แห่ งพระทรมานขององค์พระผู้เป็ น
เจ้ า พระสงฆ์ประธานพิธผี ้ ูเดียวนมัสการไม้ กางเขน จากนั้นพระสงฆ์นาํ ไม้ กางเขนมายืน
ตรงกลางแท่นบูชา พูดสั้นๆ เชิญชวนสัตบุรุษให้ นมัสการไม้ กางเขน ครั้นแล้ วชูไว้ เพื่อให้
สัต บุ รุ ษ นมั ส การเงี ย บๆ (พิ ธีวั น ศุ ก ร์ สัป ดาห์ ศั ก ดิ์ สิท ธิ์ ข้ อ 19 หนั ง สือ พิ ธีสัป ดาห์
ศักดิ์สทิ ธิ์ หน้ า 127)
7. สําหรับนํ้าที่จะเสกในพิธีต่ืนเฝ้ าปั สกา ในปี นี้ขอให้ เป็ นนํ้าบริ สุทธิ์บรรจุ ขวด
และนํา้ เสกที่พรมสัตบุรุษในพิธตี ่นื เฝ้ าปัสกาขอให้ ใช้ นาํ้ เสกที่บรรจุในขวด
8. การเสกและแจกไข่ ปั ส กาซึ่ ง ถื อ เป็ นธรรมเนี ย มที่เ พิ่ ม เข้ า มา ควรให้ มี ก าร
จัดเตรียมตามหลักสุขอนามัย และถ้ าเห็นเหมาะสมอาจงดการเสกและแจกไข่ปัสกาก็ได้
9. ให้ จัด มิ สซาสํา หรั บ ความช่ ว ยเหลื อ ในความจํา เป็ นต่ างๆ ที่ค ณะกรรมการ
คาทอลิกเพื่อพิธกี รรมได้ จัดทํา โดยปรับให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สัปดาห์ละ
หนึ่งครั้ง จนกว่าการระบาดของการระบาดของไวรัส และโรคโควิด-19 จะจบลง
10. ในการร่วมพิธกี รรมที่วัด นอกเหนือจากการงดการจุ่มนํา้ เสกแล้ ว ยังขอให้ งด
เว้ นใช้ มือสัมผัส แตะ หรือจู บรูปพระและรูปนักบุญต่างๆ โดยให้ แสดงความเคารพต่อ
รูปพระด้ วยการไหว้
11. สําหรับการรับศีลมหาสนิทในช่ วงระยะเวลานี้ นอกจากจะให้ สัตบุรุษรับศีล
มหาสนิทด้ วยมือ ก่อนส่งศีลมหาสนิทพระสงฆ์จะกล่าวว่า “พระกายพระคริสตเจ้ า” และ
ทุกคนที่ปรารถนาจะรับศีลตอบพร้ อมกันว่า “อาแมน” หลังจากนั้นพระสงฆ์ไปส่งศีลโดย
ที่ไม่ต้องกล่าว และมีการตอบรับอะไร (หากวัดใดมีธรรมเนียมให้ เด็กหรือผู้ใหญ่ออกมา
รับพรในช่วงเวลานี้ พระสงฆ์อวยพรโดยทําเครื่องหมายกางเขนแต่ไม่ปกมือบนศีรษะ)
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12. สําหรับผู้มีอาการเจ็บคอ ไอ มีไข้ รวมทั้งผู้อยู่ในภาวะเสี่ยงการติดเชื้อ ขอ
ท่านร่ วมใจภาวนาอยู่ท่ีบ้าน หรือภาวนาพร้ อมกับการถ่ ายทอดสดพิ ธีกรรมที่เว็บไซต์
พร้ อมทั้งรับศีลมหาสนิทด้ วยความปรารถนา
13. ขอทุกวัดช่วยดูแลสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมภายในวัด ให้ อยู่ในความ
สะอาด ตามคําแนะนําที่สภาพระสังฆราชได้ ประกาศก่อนหน้ านี้ เป็ นพิเศษในส่วนของที่
โปรดศีลอภัยบาป หนังสือเพลง ไมโครโฟน ภาชนะในการบรรจุ นาํ้ เสกสําหรับพิธีต่ืน
เฝ้ าปัสกา ฯลฯ
14. ผู้ท่มี ีหน้ าที่ในการจัดวัด จัดเตรียมพิธีกรรม เป็ นต้ น แผ่นปั งและเหล้ าองุ่น
ภาชนะศักดิ์สิทธิ์ ฯลฯ รวมทั้งศาสนบริกรอื่นๆ เช่ น ผู้ช่วยพิธีกรรม ผู้อ่านพระคัมภีร์
และนักขับร้ อง ขอให้ เป็ นผู้ท่มี ีสขุ ภาพแข็งแรง และรักษาสุขอนามัยของตนเอง รวมทั้งไม่
อยู่ในภาวะเสี่ยงติดเชื้อ
15. ถ้ าวัดใดที่พิจารณาในดุลยพินิจอย่ างรอบคอบและมีความเหมาะสม เพื่ อ
ยืนยันในธรรมลํ้าลึกแห่ งความเชื่อการประทับอยู่ ของพระเยซูคริสตเจ้ า อาจจะตั้งศีล
มหาสนิท ในช่ วงระยะเวลาของวัน ที่กาํ หนดอย่ างแน่ นอน และเปิ ดโอกาสให้ สัตบุรุษ
สามารถเฝ้ าศีลมหาสนิทแบบส่วนตัวได้ โดยเวียนกันมาแบบมีจาํ นวนที่เหมาะสม และไม่
เสี่ยงต่อการติดโรคร้ าย เพื่อความรอบคอบขอให้ เจ้ าวัดหารือกับบิชอปประมุขแห่ งสังฆ
มณฑล และพิจารณาเรื่องนี้เป็ นกรณีไป

