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กฤษฎีกาจากสํ านักงานแห่ งสั นตะสํ านักศาลพระศาสนจักรเพื8อชีวติ จิต
เกีย8 วกับการมอบพระคุณการุณย์ พเิ ศษสํ าหรับประชาสั ตบรุษในสถานการณ์ ปัจจุบัน
ของการแพร่ ระบาดโรคร้ ายครัKงใหญ่
______________________
สํ านักงานแห่ งสั นตะสํ านักศาลพระศาสนจักรเพื8อชีวติ จิต
(PENITENZIERIA APOSTOLICA)
กฤษฎีกา
ขอมอบพระคุณการุ ณย์พิเศษให้แก่ผูท้ ี< ได้รับผลกระทบจากโรคร้ ายโควิด19 (Covid-19) หรื อที< เรี ยก
โดยทัว< ไปว่าไวรั สโคโรนา (Coronavirus) รวมทัJงเจ้าหน้าที< ที<ปฏิ บตั ิ งานด้านเวชบุ คคล สําหรั บสมาชิ กใน
ครอบครัว ทุกคนที<มีส่วนร่ วมด้วยในการอธิษฐานภาวนา และดูแลรักษาผูท้ ี<ติดเชืJอโรค
“จงชื<นชมยินดีในความหวัง จงมีความอดทนต่อความทุกข์ยาก จงพากเพียรในการภาวนา” (รม. 12:12)
คํากล่าวนีJเขียนโดยนักบุญเปาโลถึงพระศาสนจักรแห่งกรุ งโรม เพื<อสะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์ตลอดระยะอัน
ยาวนานของพระศาสนจักร และเป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจของประชาสัตบุรุษ เมื<อต้องเผชิ ญกับความทุกข์
ยาก การเจ็บป่ วย และภัยพิบตั ิทJ งั มวล
ณ ช่วงเวลาปั จจุบนั ที<มวลมนุษยชาติกาํ ลังตกอยูภ่ ายใต้การคุกคามจากเชืJอโรคที<มองไม่เห็นและมีความ
ร้ายกาจ ซึ< งได้แผ่กระจายมาเนิ< นนานเป็ นระยะหนึ< งแล้ว นับตัJงแต่โรคร้ายคุกคามเข้ามาในชี วิตของทุกคน มัน
แสดงอิทธิ พลวันแล้ววันเล่าซึ< งทําให้ผูค้ นเกิ ดความกลัว การตื<นตระหนก เผชิ ญความสับสนไม่แน่ นอนแบบ
ใหม่ๆ และโดยเฉพาะเมื<อมันแพร่ กระจายไปทุกหนแห่ง ส่ งผลให้เกิดความทุกข์ทJ งั ทางร่ างกายและทางจิตใจ
พระศาสนจักรมีหวั ใจในการช่วยเหลือคนเจ็บป่ วยเสมอมาตามพระแบบฉบับอันสู งส่ งของพระอาจารย์
เจ้า ดังที<นักบุญจอห์น-พอลที<สอง ได้สอนถึงคุณค่าของความทุกข์ทรมานของมนุ ษย์ซ< ึ งมีลกั ษณะสองระดับ
ควบคู่กนั ไป “นี<เป็ นเรื< องเหนือธรรมชาติเพราะว่าหยัง< รากอยูใ่ นธรรมลํJาลึกแห่งการไถ่กโู้ ลก และยิง< ไปกว่านัJนนี<
คือความเป็ นมนุษย์อย่างแท้จริ ง เพราะว่าในธรรมลํJาลึกแห่ งสภาพมนุษย์จะทําให้พบตัวเองอีกครัJง กล่าวคือใน
มนุษยชาติแบบเฉพาะ ในศักดิ]ศรี แบบเฉพาะ และในพันธกิจแบบเฉพาะ” (สมณลิขิต ชื<อ “Salvifici doloris”, ข้อ
31)
ในช่วงระยะเวลาไม่กี<วนั ที<ผา่ นมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิ สทรงปฏิบตั ิเช่นเดียวกัน คือพระองค์
ทรงแสดงความใกล้ชิดกับทุกคนดุจบิดา และเชืJอเชิญซํJาแล้วซํJาอีกทัJงทรงขอร้องให้อธิ ษฐานอย่างไม่หยุดหย่อน
สําหรับบรรดาผูป้ ่ วยที<ติดเชืJอไวรัสโคโรนา

2

เพื<อให้ทุกคนที<ตอ้ งทนทุกข์เพราะโรคร้ายโควิด19 ในธรรมลํJาลึกแห่ งความทุกข์นJ ี จะสามารถค้นพบ
“ความทุกข์ทรมานในการไถ่บาปแบบเดียวกันของพระเยซูคริ สต์” (ibid., ข้อ 30), ณ สํานักงานแห่งสันตะสํานัก
ศาลพระศาสนจักรเพื<อชีวิตจิตแห่ งนีJ ซึ< งอยูภ่ ายใต้อาณัติของสมเด็จพระสันตะปาปา ด้วยความไว้วางใจในพระ
วจนะของพระเยซู คริ สต์ และในการพิจารณาด้วยเจตนารมณ์แห่ งความเชื< อ ขณะที<โรคระบาดร้ ายแรงกําลัง
แพร่ กระจายไปทัว< เพื<อทําให้ชีวิตดําเนิ นต่อไปจึงจําเป็ นต้องกลับใจอย่างแท้จริ ง และบุคคลนัJนจะได้รับพระพร
แห่งพระคุณการุ ณย์ ภายใต้เงื<อนไขดังต่อไปนีJ
พระคุณการุ ณย์ครบบริ บูรณ์จะถูกมอบให้แก่ประชาสัตบุรุษผูท้ ี<ได้รับผลกระทบจากการติดเซืJ อของโรค
ร้ายไวรัสโคโรนา ให้แก่บุคคลที<อยูภ่ ายใต้การกักกันตัวตามคําสั<งของหน่วยงานด้านสาธารณสุ ขที<พวกเขาต้อง
อยูใ่ นโรงพยาบาล หรื อภายในบ้านของพวกเขาเอง ในกรณี ที<วิญญาณปราศจากบาป และพวกเขาร่ วมจิตใจของ
เขาเข้าร่ วมพิธีบูชาขอบพระคุณผ่านทางเครื< องมือสื< อ (ออนไลน์) ร่ วมกันสวดสายประคํา เข้าร่ วมกิ จศรัทธา
มรรคาศักดิ] สิ ทธิ] (เดิ นรู ป 14 ภาค) ด้วยใจศรัทธา หรื อกระทํากิ จศรัทธาอื<นๆ หรื ออย่างน้อยที<สุดก็ขอให้สวด
ภาวนาบทข้าพเจ้าเชื<อถึงพระเจ้า บทข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทัJงหลาย และบทภาวนาวิงวอนขอพระเมตตาจาก
พระแม่มารี ยบ์ ทใดบทหนึ< ง พร้อมด้วยการถวายกิจการนีJ แด่พระเจ้าด้วยเจตนารมณ์แห่ งความเชื<อ และความรัก
ต่อเพื<อนพี<นอ้ งของเรา ด้วยความตัJงใจจริ งที<จะทําตามเงื<อนไขของธรรมเนียมปฏิบตั ิ (เพื<อขอรับพระคุณการุ ณย์)
ตามแบบปกติ (คือการรับศีลอภัยบาป การรับศีลมหาสนิ ท และการอธิ ษฐานภาวนาเพื<อจุดประสงค์ของสมเด็จ
พระสันตะปาปา) โดยเร็ วที<สุดเมื<อเป็ นไปได้
สําหรั บเจ้าหน้าที< ผูป้ ฏิ บตั ิ งานด้านสุ ขภาพ สมาชิ กในครอบครั ว และผูท้ ี< ปฏิ บตั ิ ตนเองเฉกเช่ นชาว
สะมาเรี ยผูม้ ีจิตใจดี ผูท้ ี<ทาํ งานอย่างเปิ ดเผย ซึ< งสุ่ มเสี< ยงต่อการติดเชืJอในการช่วยเหลือผูป้ ่ วยไวรัสโคโรนา ดังที<
พระผูไ้ ถ่ตรัสไว้: “ไม่มีใครมีความรักยิง< ใหญ่ กว่าการสละชีวิตของตนเพิ<อมิตรสหาย” (ยน. 15:13) เขาเหล่านัJน
จะได้รับพระคุณการุ ณย์ครบบริ บูรณ์ ตามเงื<อนไขต่างๆเช่นเดียวกัน
นอกจากนัJน สํานักงานแห่ งสันตะสํานักศาลพระศาสนจักรเพื<อชี วิตจิ ตยังมอบพระคุ ณการุ ณย์ครบ
บริ บูรณ์ภายใต้เงื<อนไขเดียวกัน ในช่วงเวลาการแพร่ โรคระบาดที<กระจายไปทัว< โลก ให้แก่ประชาสัตบุรุษผูท้ ี<ไป
เฝ้าศีลมหาสนิ ท หรื อร่ วมการนมัสการศีลมหาสนิ ท หรื อการอ่านหนังสื อพระคัมภีร์อย่างน้อยครึ< งชัว< โมง หรื อ
สวดสายประคํา หรื อกระทํากิ จศรัทธามรรคาศักดิ] สิ ทธิ] (การเดิ นรู ป 14 ภาค) หรื อ สวดสวดสายประคําพระ
เมตตา เพื<อวิงวอนพระเจ้าผูท้ รงสรรพานุ ภาพให้การแพร่ ระบาดโรคร้ายจบสิJ นลง การบรรเทาทุกข์สาํ หรับผูท้ ี<
ได้รับผลกระทบจากการติ ดเชืJ อโรค และ เพื<อความรอดนิ รันดร์ ของผูท้ ี< พระเจ้าทรงเรี ยกพวกเขากลับไปพบ
พระองค์
พระศาสนจักรอธิ ษฐานภาวนาสําหรับบุคคลที<ไม่มีโอกาสรับศีลเจิมผูป้ ่ วย และผูท้ ี<ไม่มีโอกาสรับศีล
เสบียง โดยฝากทัJงแต่ละคนและทุกคนไว้ในพระเมตตาของพระเจ้า โดยอาศัยการมีส่วนร่ วมแห่งสหพันธ์นกั บุญ
และมอบพระคุ ณการุ ณย์อย่างบริ บูรณ์ ให้แก่ สัตบุ รุษที< กาํ ลังสิJ นชี วิต โดยมี เงื< อนไขว่าเขาได้เตรี ยมตัวอย่าง
เหมาะสม และได้สวดภาวนาบทสําคัญๆ ในช่ วงที<เขายังมีชีวิตอยู่ (ในกรณี นJ ี พระศาสนจักรงดเว้นเงื< อนไขที<
จําเป็ นตามแบบปกติสามประการ) สําหรับการรับพระคุณการุ ณย์ ขอแนะนําให้ใช้ไม้กางเขนที<มีองค์พระเยซู
คริ สต์ถูกตรึ ง หรื อไม้กางเขนธรรมดา (cf. Enchiridion indulgentiarum, n.12)
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ขอพระแม่มารี ยพ์ รหมจารี มารดาพระเจ้าและมารดาแห่งพระศาสนจักร มารดาผูด้ ูแลสุ ขภาพและพิทกั ษ์
คุม้ ครองผูป้ ่ วย มารดาผูช้ ่วยเหลือคริ สตชน มารดาผูส้ นับสนุนของพวกเรา โปรดช่วยเหลือมนุษยชาติที<กาํ ลังทน
ทุกข์ ขอพระนางโปรดขจัดความชัว< ร้ายของการแพร่ ระบาดของโรคร้ายให้ออกไปจากพวกเรา และขอให้พวก
เราได้รับทุกสิ< งที<จาํ เป็ นเพื<อความรอดและการชําระตนเองให้บริ สุทธิ]ศกั ดิ]สิทธิ]
กฤษฎีกาฉบับนีJมีผลในการปฏิบตั ิ แม้จะไม่ตรงกับข้อกําหนดก่อนหน้า
ให้ไว้ ณ กรุ งโรม วันที< 19 มีนาคม ค.ศ. 2020
จากสํานักงานแห่งสันตะสํานักศาลพระศาสนจักรเพื<อชีวติ จิต
(ลงนาม) พระคาร์ดินลั เมาโร ปี อาเชนซ่า
ประธานสมณมนตรี สาํ นักงานแห่งสันตะสํานักศาลพระศาสนจักรเพื<อชีวติ จิต
อาร์คบิชอปคริ สตอป นีเกียล
สมณมนตรี ผปู ้ ฏิบตั ิการ
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