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เอกสารแนบ ที่ 2
บทที่ 3
พิธีคืนดีสําหรับหลายคน
โดยสารภาพบาปและรับการอภัยร่วมกัน
60. เพื่อให้ ผ้ สู ารภาพบาปหลายคนสารภาพบาปและรับอภัยบาปร่วมกันในกรณีต่างๆ ที่กฎพระศาสน
จักรกําหนดนั้น ทุกอย่างปฏิบัติเหมือนในบทก่อน ที่กล่าวถึงพิธคี ืนดีสาํ หรับหลายคน โดยสารภาพบาปและรับ
การอภัยบาปทีละคน เพียงแต่ต้องเปลี่ยนแปลงเฉพาะที่จะกล่าวต่อไปนี้
ตัวอย่างพิธีคืนดีสําหรับหลายคน
โดยสารภาพบาปและรับการอภัยร่วมกัน
พิธีเริ่มต้น
การขับร้อง
48. เมื่อสัตบุรุษมาชุมนุมกันแล้ ว ขณะที่พระสงฆ์เดินเข้ ามาในโบสถ์ ถ้ าเห็นสมควรให้ ร้องเพลงสดุดี
หรือบทลํานํา หรือเพลงอื่นที่เหมาะสม (เพลงเริ่มพิธ)ี
การทักทาย
49. เมื่อเพลงจบแล้ ว พระสงฆ์กล่าวทักทายว่า
- เดชะพระนามพระบิดา และพระบุตร และพระจิต
รับ อาแมน
- ขอพระหรรษทานของพระเยซูคริสตเจ้ าความรักของพระบิดา และความสนิทสัมพันธ์ของพระจิต
สถิตกับท่านทั้งหลาย
รับ และสถิตกับท่านด้ วย
บทภาวนา
50. พระสงฆ์เตือนทุกคนให้ ภาวนาด้ วยถ้ อยคําต่อไปนี้หรือคล้ ายคลึงกัน
- พี่น้องทั้งหลาย พระเจ้ าทรงเรียกเราให้ กลับใจ ขอพระองค์โปรดให้ เราสํานึกผิดอย่างแท้ จริง และ
เกิดผล
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ทุกคนภาวนาเงียบๆ สักครู่หนึ่ง แล้ วพระสงฆ์ภาวนาว่า
- ข้ าแต่พระเจ้ า ขอได้ โปรดสดับฟังคําภาวนา และอภัยบาปของข้ าพเจ้ าทั้งหลาย ผู้สรรเสริญและ
สารภาพบาปต่อพระองค์ เพื่อจะได้ ประทานพระเมตตาและสันติสขุ ด้ วยพระทัยอารี ทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระ
คริสตเจ้ าของข้ าพเจ้ าทั้งหลาย
ทุกคน อาแมน
วจนพิธีกรรม
- พระเจ้ าสถิตกับท่าน
รับ และสถิตกับท่านด้ วย
- บทอ่านจากพระวรสารตามคําบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ 5:1-12)
รับ ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้ าข้ า
เวลานั้น
พระเยซูเจ้ าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแล้ ว
บรรดาศิษย์เข้ ามาห้ อมล้ อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า
“ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็ นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็ นของเขา
ผู้เป็ นทุกข์โศกเศร้ า ย่อมเป็ นสุข เพราะเขาจะได้ รับการปลอบโยน
ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็ นสุข เพราะเขาจะรับแผ่นดินเป็ นมรดก
ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็ นสุข เพราะเขาจะอิ่ม
ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็ นสุข เพราะเขาจะได้ รับพระเมตตา
ผู้มีใจบริสทุ ธิ์ ย่อมเป็ นสุข เพราะเขาจะได้ เห็นพระเจ้ า
ผู้สร้ างสันติ ย่อมเป็ นสุข เพราะเขาจะได้ ช่อื ว่าเป็ นบุตรของพระเจ้ า
ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็ นสุข
เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็ นของเขา
ท่านทั้งหลายย่อมเป็ นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหง และใสร้ ายต่างๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด
เพราะบําเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์น้นั ยิ่งใหญ่นัก
.
(พระวาจาของพระเจ้ า)
การเทศน์
พระสงฆ์เทศน์ หรือให้ ข้อเตือนใจ
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การเตือน
60. เมื่อเทศน์จบแล้ วหรือในเวลาเทศน์เอง พระสงฆ์เตือนสัตบุรุษที่ประสงค์จะรับอภัยบาปร่วมกันให้
เตรียมตัวโดยสมควร คือ ให้ แต่ละคนเป็ นทุกข์ถงึ บาปที่ได้ กระทํา ตั้งใจละเว้ นบาป จะชดใช้ การกระทําผิด
อื้อฉาวและความเสียหายที่บงั เอิญเกิดขึ้น และพร้ อมกันนั้นตั้งใจจะสารภาพบาปหนักในเวลาอันควร เพราะไม่
สามารถจะสารภาพในขณะนั้น นอกจากนั้น พระสงฆ์กาํ หนดกิจใช้ โทษบาปอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งทุกคนจะต้ อง
ทํา และถ้ าใครประสงค์จะทําการใช้ โทษบาปเพิ่มขึ้น ก็ย่อมทําได้
การสารภาพบาปทัว่ ๆ ไป
61. อันดับต่อไป สังฆานุกรหรือศาสนบริการอื่นๆ หรือพระสงฆ์เองเชิญชวนสัตบุรุษที่ประสงค์รับอภัย
บาป ให้ ทาํ กิริยาอาการอย่างใดอย่างหนึ่งแสดงว่ามีความประสงค์เช่นนั้น เช่นกล่าวว่า
- ผู้ท่ปี ระสงค์จะรับอภัยบาปเดี๋ยวนี้ ขอให้ คุกเข่าและสารภาพบาปทัว่ ๆ ไป
หรือ
- ผู้ท่ปี ระสงค์จะรับอภัยบาปเดี๋ยวนี้ ขอให้ ก้มตัวสารภาพบาปทั่วๆ ไป
หรือเสนอให้ ทาํ กิริยาอาการอย่างอื่น ตามกฎเกณฑ์ท่สี ภาพระสังฆราชกําหนดไว้
ผู้ประสงค์รับอภัยบาปสวดบทสารภาพบาปทั่วๆ ไป (เช่นบท “ข้ าพเจ้ าขอสารภาพบาปต่อพระเจ้ า”)
เมื่อสวดบทนี้แล้ วจะสวดบทภาวนาทํานองรํ่าวิงวอนหรือร้ องเพลงที่เหมาะกับโอกาสก็ได้ (ตามที่กล่าวไว้ ในข้ อ
54) ในตอนปลายต้ องสวดบทข้ าแต่พระบิดาเสมอ
การอภับบาปร่วมกัน
พระสงฆ์ให้ อภัยบาป ยกมือทั้งสองเหนือผู้สารภาพบาปกล่าวว่า
- พระเป็ นเจ้าพระบิดา ไม่ทรงปรารถนาให้มนุษย์ตายในบาป แต่ให้กลับใจและมีชีวิต พระองค์
ทรงรักเราก่อน ทรงส่งพระบุตรมากอบกูโ้ ลก ขอพระองค์แสดงพระมหากรุณา และประทานสันติสุขแก่
ท่านเทอญ
(รับ) อาแมน
- พระเยซู คริสตเจ้าได้ทรงถูกทรยศเพราะความผิดของเรา ทรงกลับคืนชีพเพือ่ ให้เราเป็ นผูช้ อบ
ธรรม และทรงส่งพระจิ ตมายังบรรดาอัครสาวก เพือ่ ให้มีอํานาจอภัยบาป ขอพระองค์ทรงช่วยท่านให้พน้
ความชัว่ และเปี่ ยมด้วยพระจิ ต อาศัยศาสนบริการของเราเทอญ
(รับ) อาแมน
- พระจิ ต ซึ่งเราได้รบั เพือ่ จะได้พน้ จากบาป พระองค์โปรดให้เราเข้าใกล้พระบิดา ขอพระองค์ทรง
ชําระล้างจิ ตใจท่าน บันดาลให้สุกใสด้วยแสงอันโชติช่วงของพระองค์ ท่านจะได้ประกาศพระอานุ ภาพของ
พระองค์ ผูท้ รงเรียกท่านออกจากความมืดมาสู่ความสว่างอันเจิ ดจ้าของพระองค์
(รับ) อาแมน
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- ข้าพเจ้าจึ งอภัยบาปทั้งสิ้ นของท่าน เดชะพระนามพระบิดา และพระบุตร + และพระจิ ต
(รับ) อาแมน
หรือ
- พระเจ้า พระบิดาผูท้ รงพระเมตตา ได้ทรงทําให้โลกคืนดีกบั พระองค์ อาศัยการสิ้ นพระชนม์ และ
การกลับคืนชีพของพระบุตร และทรงส่งพระจิ ตมาเพือ่ อภัยบาปมนุษย์ ขอพระองค์ประทานพระเมตตา
และสันติสขุ แก่ท่าน อาศัยศาสนบริการของพระศาสนจักร ข้าพเจ้าจึ งอภัยบาปทั้งสิ้ นของท่าน เดชะพระ
นามพระบิดา และพระบุตร + และพระจิ ต
(รับ) อาแมน
การสรรเสริญพระเจ้าและปิ ดพิธี
63. ครั้นแล้ ว พระสงฆ์เชิญชวนทุกคนให้ ขอบคุณพระเจ้ า และประกาศพระเมตตาของพระองค์ และ
เมื่อขับร้ องเพลงที่เหมาะสมหรือเพลงสรรเสริญแล้ ว พระสงฆ์ไม่ต้องสวดบทภาวนาปิ ดพิธี (ข้ อ 57) แต่ให้ อวย
พรสัตบุรุษทันทีว่า
- ขอพระเจ้ าทรงนําจิตใจของท่านทั้งหลายให้ อยู่ในความรักของพระเจ้ า และมีความพากเพียรกระทําดี
เยี่ยงองค์พระคริสตเจ้ า
(รับ) อาแมน
- เพื่อท่านทั้งหลายจะได้ ดาํ เนินชีวิตใหม่ เป็ นที่สบพระทัยพระเจ้ าในกิจการทั้งปวง
(รับ) อาแมน
- และขอพระเจ้ าผู้ทรงสรรพานุภาพ พระบิดา พระบุตร + และพระจิต ประทานพระพรแก่ท่าน
ทั้งหลายเทอญ
(รับ) อาแมน
หลังจากนั้น สังฆานุกร หรือจะเป็ นศาสนบริกรอื่นหรือพระสงฆ์เองก็ได้ เชิญผู้มาชุมนุมให้ กลับไปโดย
กล่าวว่า
- พระเจ้ าได้ ทรงยกบาปของพวกท่านแล้ ว เชิญไปเป็ นสุขเถิด
(รับ) ขอขอบพระคุณพระเจ้ า

