จดหมายอภิบาล
เพื่อปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ค.ศ. 2015-2016
จาก สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
“พระเยซูคริสต์ทรงแสดงให้เราเห็นพระพักตร์
แห่งเมตตาธรรมของพระบิดา”
อวยพรมายัง บรรดาพระสงฆ์ นักบวช และพี่น้องชายหญิงที่รักทั้งหลาย
“พระเยซูคริสต์คือพระพักตร์แห่งความเมตตาของพระบิดาเจ้า” ด้วยค�ำพูดนี้สมเด็จพระสันตะ
ปาปาฟรังซิสทรงเชิญทุกคนให้มีส่วนร่วมในปีศักดิ์สิทธิ์พิเศษแห่งเมตตาธรรม ซึ่งจะเริ่มต้นปีนี้ ในวันสมโภชแม่
พระปฏิสนธินิรมล คือวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 2015 และสิ้นสุดลงในวันสมโภชพระคริสตกษัตริย์ วันที่ 20
พฤศจิกายน ค.ศ. 2016
เมตตาธรรม เป็น “สะพานที่เชื่อมระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ เป็นการเปิดดวงใจให้มีความหวังที่จะได้
รับความรักตลอดไปแม้ว่าพวกเราจะเป็นคนบาป” นี่คือพระลิขิตของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสใน
พระสมณโองการ Misericordiae Vultus (พระพักตร์แห่งเมตตาธรรม) ซึ่งเป็นพระบัญชาสถาปนาเปิดปี
ศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม
ขอให้พวกเราไตร่ตรองว่า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงขอร้องให้พวกเราท�ำอะไรบ้างในปีพเิ ศษนี้  
น่าจะมีสองประเด็นส�ำคัญด้วยกัน   ประเด็นแรกคือการสารภาพบาปอย่างดี และประเด็นที่สองคือการตั้ง
ปณิธานที่จะปฏิบัติเมตตากิจอย่างจริงจัง
ทั้งสองประเด็นนี้มีความเชื่อมโยงกันอย่างไร นี่เป็นเรื่องส�ำคัญที่พวกเราจะต้องตระหนักในความ
รักและความเมตตาเพื่อให้การอภัยของพระเจ้าในศีลอภัยบาปซึ่งเป็นการสัมผัสโดยตรงที่พวกเราจะได้รับ
พระหรรษทานซึง่ จะรักษาความเจ็บป่วยภายในตัวเรา อีกทัง้ จะน�ำสันติสขุ และความปีตยิ นิ ดีมาสูว่ ญ
ิ ญาณของ

เราด้วย ขณะที่เราได้มี โอกาสสัมผัสกับเมตตาธรรมของพระเจ้าด้วยตัวเราเองแล้ว เราจึงจะสามารถแบ่งปัน
พระพรอันประเสริฐสุดนี้กับผู้อื่นซึ่งมีความต้องการเมตตาธรรมเช่นเดียวกันทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิต
ดังนั้นในนามของประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย และในนามของพี่น้องพระ
สังฆราชทุกองค์   ข้าพเจ้าใคร่เชิญชวนพี่น้องคาทอลิกแต่ละคนให้ร่วมเฉลิมฉลองศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดี
คือไปรับศีลอภัยบาป อย่างน้อยก็สักครั้งหนึ่งในปีแห่งเมตตาธรรมนี้ และใครที่สามารถก็ขอให้ปฏิบัติเมตตา
กิจทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิตแก่พี่น้องเพื่อนมนุษย์ด้วยปณิธานแน่วแน่อย่างน้อยประเภทละหนึ่งครั้งก็ยังดี
พวกเราทราบกันดีว่ากิจเมตตาฝ่ายกายมีอะไรบ้าง เช่น เลี้ยงอาหารคนยากจน ให้น�้ำดื่มแก่คนที่
กระหาย ให้เสื้อผ้าแก่คนที่ ไม่มีเสื้อผ้าจะใส่ ให้ที่พักพิงแก่คนที่ ไม่มีบ้านจะอยู่  เยี่ยมเยียนผู้ป่วย  ช่วยฝังคน
ตาย เยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ  พระเยซูคริสต์ทรงขอร้องให้เรารับรู้และพบพระองค์ ในใครก็ตามที่มีความ
ทุกข์และประสบความเดือดร้อน “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านท�ำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต�่ำต้อยที่สุด
ของเราคนหนึ่ง ท่านก็ท�ำสิ่งนั้นต่อเราเอง” (มธ 25:40)
พวกเรามักจะไม่ค่อยเข้าใจกันดีสักเท่าไรเกี่ยวกับค�ำพูดที่เป็นความเมตตาฝ่ายจิต แต่นี่ก็เป็นเรื่อง
ส�ำคัญส�ำหรับความมีชีวิตชีวาฝ่ายจิตส�ำหรับความเชื่อในชุมชนของเรา นั่นคือ 1. การรู้จักสอนแนะน�ำคนที่ยัง
ไม่มี โอกาสรู้จักพระคริสตเจ้า 2. การให้ค�ำปรึกษาคนที่มีความสงสัยในความเชื่อ 3. การตักเตือนคนบาป
4. การอดทนต่อคนที่ผิดใจกับเรา 5. มีความเต็มใจอภัยความผิดของผู้อื่น 6. การบรรเทาใจคนที่มีปัญหา
ความทุกข์ร้อนในชีวิต  และ 7. การภาวนาให้กับผู้มีชีวิต และผู้ล่วงลับไปแล้วเป็นต้น  บางประเด็นเราอาจ
ต้องการค�ำแนะน�ำปรึกษาจากผู้ที่มีทักษะการอภิบาลหรือมีความสามารถจ�ำเพาะ ส่วนประเด็นอื่นทั้งหลาย
ทั่วไปนั้นเป็นเรื่องของพวกเราที่จะต้องแสดงออกมาในชีวิตประจ�ำวันในฐานะที่เราเป็นศิษย์ของพระเยซูคริสต์
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้มอบอ�ำนาจให้กับพระสังฆราชแต่ละสังฆมณฑลทั่วโลก มีอภิสิทธิ์ที่
จะก�ำหนด “ประตูศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม” ณ อาสนวิหาร ในสังฆมณฑลของตน  ตามธรรมเนียมที่มีมา
แต่ โบราณประตูศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวหมายถึงหนทางสู่ความรอด ดุจบ่อน�้ำซึ่งเป็นหนทางเข้าสู่เมตตาธรรมของ
พระเจ้า ตามธรรมเนียมปฏิบัติเดิมของพระศาสนจักรคาทอลิก มีประตูศักดิ์สิทธ์สร้างแบบถาวรอยู่ 7 แห่ง
ด้วยกันในโลก   สี่ประตูอยู่ที่ โรมซึ่งเป็นมหาวิหารของสมเด็จพระสันตะปาปา   ส่วนประตูหนึ่งอยู่ที่ประเทศ
ฝรั่งเศส ณ สักการะสถานนักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ เจ้าอาวาสผู้ศักดิ์สิทธิ์ อีกประตูหนึ่งอยู่ที่สักการะ
สถานนักบุญยาก็อบ ที่เมืองกอมโปสเต็ลลาประเทศสเปน และอีกประตูหนึ่งที่นครควีเบ็คประเทศแคนาดาซึ่ง
เป็นของขวัญจากสันตะส�ำนัก และเป็นประตูศักดิ์สิทธิ์เพียงประตูเดียวที่อยู่นอกทวีปยุโรป   การเปิดประตู
ศักดิ์สิทธิ์ทั้งเจ็ดแห่งจะมีขึ้นตลอดช่วงเวลาของปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมเพื่อนักจาริกแสวงบุญจะได้ ไป
เยี่ยมเพื่อรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ที่เชื่อมโยงกับปีศักดิ์สิทธิ์นี้
สิ่งที่พิเศษแห่งประตูศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้คือ วันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 2015 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
จะท�ำพิธีย่างก้าวเข้าปีศักดิ์สิทธิ์ โดยเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์ของมหาวิหารนักบุญเปโตร และอาทิตย์ถัดไปซึ่งเป็น
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วันที่ 13 ธันวาคม ค.ศ. 2015 พระศาสนจักรทั่วโลกจะเปิด “ประตูศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม” ของแต่ละ
สังฆมณฑลทั่วโลก
ดังนั้น ในแต่ละสังฆมณฑลแห่งพระศาสนจักท้องถิ่นในประเทศไทย พระสังฆราชแต่ละองค์จะเปิด
ประตูศักดิ์สิทธิ์ระหว่างพิธีบูชาขอบพระคุณในอาสนวิหารของตนและน�ำสัตบุรุษของตนให้ก้าวย่างเข้าประตู
อย่างเป็นทางการ ชวนเชิญให้ผู้แสวงบุญมาเยือนในปีแห่งเมตตาธรรมนี้
ขอให้ผู้แสวงบุญจงเดินผ่านประตูพิเศษในช่วงปีแห่งเมตตาธรรมนี้ โดยค�ำนึงถึงไม่เพียงแต่เมตตา
ธรรมของพระเจ้าส�ำหรับเราแต่ละคนเท่านั้น แต่ ให้คิดหาวิธีที่พวกเราทั้งหลายจะท�ำเมตตากิจอย่างจริงจัง
แก่ผู้ที่อยู่รอบข้างด้วย
หลังจากเดินผ่านประตูศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวแล้ว ขอร้องให้ผู้จาริกแสวงบุญประกอบการแสวงบุญอย่าง
ครบถ้วนด้วยการไปรับศีลอภัยบาป รับศีลมหาสนิท แสดงความเชื่อด้วยการสวดบทข้าพเจ้าเชื่อฯ หรือรื้อฟื้น
ค�ำสัญญาแห่งศีลล้างบาป และสวดภาวนาเพื่อพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา    การกระท�ำตาม
เงื่อนไขดังกล่าวนี้ก็เพื่อที่จะได้รับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ทั้งส�ำหรับตนเองหรือส�ำหรับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว  
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์และจะแบ่งปันความมั่งคั่งฝ่ายจิตนี้กับผู้อื่นได้
อย่างไร บรรดาพระสังฆราชจะประกาศในแต่ละสังฆมณฑล นอกนั้นข้อแนะน�ำ และข่าวคราวอื่นๆที่เกี่ยวกับ
ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม รวมทั้งกิจกรรมเมตตากิจ จะน�ำเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของสภาพระสังฆราช
คาทอลิกแห่งประเทศไทย http://www.cbct.net หรือทางเว็ปไซต์ของแต่ละสังฆมณฑล
บรรดาพระสังฆราชของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยมีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้อง
คาทอลิกจ�ำนวนมากรวมถึงผู้ที่อยู่ห่างไกลจากพระศาสนจักรด้วย จะท�ำการจาริกแสวงบุญโดยก้าวเดินผ่าน
ประตูศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมในแต่ละสังฆมณฑล   ท่านทุกคนถูกเชิญชวนให้ปฏิบัติสิ่งนี้เป็นการส่วนตัว  
กับสมาชิกในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง และกับสัตบุรุษ สมาชิกของวัดเดียวกันหรือกับกลุ่มองค์กร
พระพรพิเศษหนึ่งใดของพระศาสนจักรก็ ได้ (เช่น คณะพลมารี กลุ่มภาวนา คณะคูร์ซิลโล กลุ่มสตรี เยาวชน
คณะนักขับร้อง กลุ่มผู้อาวุโส คณะวินเซน เดอ ปอล ชมรมนักธุรกิจคาทอลิก คณะเซอร์ร่า ฯลฯ)
ขอให้พวกเราวิงวอนพระแม่มารีย์ทูลเสนอต่อพระเจ้าเพื่อให้คนจ�ำนวนมากได้กลับใจเข้ามาสัมผัส
อย่างลึกซึ้งถึงความชื่นชมยินดีแห่งเมตตาธรรมและการให้อภัยของพระเจ้า แล้วสามารถมอบความเมตตานั้น
ต่อไปยังผู้อื่นด้วยการกระท�ำเมตตากิจในช่วงปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมนี้ด้วยเทอญ

				

					
		

พระคาร์ดินัลฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
และ ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
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ทั้งตราสัญลักษณ์ และค�ำขวัญได้ ให้ความ
หมายอันน่ายินดี ในโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์ ดังนี้
ค�ำขวัญที่ว่า “จงเป็นผู้เมตตากรุณา ดังที่
พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณาเถิด” (ซึ่งน�ำ
มาจากพระวรสารนักบุญลูกา บทที่ 6 ข้อ 36) ได้
เชื้อเชิญให้เรามีชีวิตที่เปี่ยมด้วยความเมตตากรุณา
ตามพระฉบับแบบของพระบิดาเจ้า ผู้ทรงขอให้เรา
อย่าได้ตัดสิน หรือกล่าวโทษ แต่ขอให้เราให้อภัย
และมอบความรั ก และการอภั ย อย่ า งไม่ มี ข อบเขต
(เทียบ ลก 6:37-38)  
ตราสั ญ ลั ก ษณ์ ที่ เ ป็ น ผลงานของคุ ณ พ่ อ
Marko I. Rupnik พระสงฆ์คณะเยซูอิตนี้ ได้แสดง
ความคิดรวบยอดทางเทววิทยา ในเรื่องความเมตตา
กรุณา กล่าวคือ ตราสัญลักษณ์นี้ ได้แสดงภาพพระ
บุตรที่ทรงแบกมนุษย์ที่หลงไปไว้บนบ่าของพระองค์
โดยน�ำภาพที่มีคุณค่ามากๆ ของพระศาสนจักรสมัย
โบราณมาใช้ ซึ่งแสดงถึงความรักของพระคริสตเจ้า
ที่รวมพระธรรมล�้ำลึกแห่งการรับสภาพมนุษย์และ
การไถ่บาปมนุษยชาติไว้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ ภาพ
วาดนี้ถูกวาดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่า พระผู้เลี้ยงแกะ
ที่ดี ได้ทรงสัมผัสกับเลือดเนื้อของมนุษย์อย่างลึกซึ้ง
และโดยอาศัยความรักของพระองค์ พระองค์ได้ทรง
มอบชีวิตของพระองค์แก่เขา
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นอกจากนั้น สิ่งส�ำคัญที่ต้องกล่าวถึงก็คือ
พระผู้เลี้ยงแกะที่ดีทรงรับเอาสภาพความเป็นมนุษย์
ไว้ ในพระองค์เองด้วยพระเมตตาอันสูงสุด ยิง่ กว่านัน้
พระเนตรของพระองค์ได้รวมกับนัยน์ตาของชายคนนัน้
พระคริสตเจ้าทรงทอดพระเนตรด้วยนัยน์ตาข้าง
หนึ่งของอาดัม และเขาก็มองด้วยพระเนตรข้างหนึ่ง
ของพระคริสตเจ้า มนุษย์ทกุ คนพบสิง่ นี้ ในพระคริสตเจ้า
ผู้ทรงเป็นอาดัมใหม่ คือ ได้พบกับความเป็นมนุษย์
ของเขา และอนาคตที่เขาก�ำลังมุ่งไปถึง โดยร�ำพึงถึง
ความรั ก ของพระบิ ด าเจ้ า ด้ ว ยสายพระเนตรของ
พระองค์
ส่ ว นฉากหลั ก นั้ น อยู ่ ภ ายในรู ป ทรงเมล็ ด
อัลมอนด์ ซึ่งเป็นรูปทรงที่ทรงคุณค่าต่อการวาดภาพ
ศักดิ์สิทธิ์แบบโบราณ และแบบสมัยกลาง อันบ่งบอก
ถึงสองพระธรรมชาติทรี่ วมอยูด่ ว้ ยกันในพระคริสตเจ้า
นั่นคือ พระธรรมชาติพระเจ้า และพระธรรมชาติ
มนุษย์ รูปทรงวงรีที่มีจุดศูนย์กลางรวมกันทั้งสามวง
ที่มีสีจากสว่างขึ้นออกไปทางด้านนอก บ่งบอกถึง
พระราชกิจของพระคริสตเจ้า ที่ทรงน�ำมนุษย์ออก
จากค�่ำคืนแห่งบาปและความตาย ในอีกด้านหนึ่ง
ความเข้มของสี ในส่วนที่เข้มกว่ายังหมายถึงความรัก
ของพระบิดาเจ้าที่ โปรดอภัยทุกอย่าง ซึ่งไม่อาจจะ
หยั่งรู้ ได้

ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า พระองค์ทรงสอนข้าพเจ้าทั้งหลายให้มี ใจเมตตากรุณา
เหมือนพระบิดาในสวรรค์ และยังตรัสอีกว่าผู้ที่เห็นพระองค์ก็เห็นพระบิดาด้วย โปรด
ทรงเผยพระพักตร์ แล้วข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้รับความรอดพ้น สายพระเนตรเปี่ยม
ด้วยความรักของพระองค์ช่วยให้ศักเคียสและมัทธิวพ้นจากการเป็นทาสของทรัพย์สิน
เงินทอง ช่วยให้หญิงที่ผิดประเวณีและมารีย์ชาวมักดาลาได้เป็นอิสระจากการแสวงหา
ความสุขจากสิ่งสร้างเท่านั้น สายพระเนตรเปี่ยมด้วยความรักของพระองค์ท�ำให้เปโตร
ร้องไห้เสียใจที่ ได้ทรยศต่อพระองค์  และยังท�ำให้ โจรกลับใจมั่นใจว่าจะได้อยู่ ในสวรรค์
กับพระองค์ โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายฟังพระวาจาที่เคยตรัสกับหญิงชาวสะมาเรียว่า
“หากท่านรู้จักของประทานของพระเจ้า” ประหนึ่งได้ตรัสแก่ข้าพเจ้าแต่ละคน
เมื่อมองดูพระพักตร์ของพระองค์ ข้าพเจ้าทั้งหลายก็เห็นพระพักตร์ของพระบิดา
ที่มนุษย์ไม่อาจแลเห็นได้ เป็นพระพักตร์ที่ส�ำแดงพระอานุภาพโดยการให้อภัยและทรง
พระเมตตา โปรดให้พระศาสนจักรแสดงให้ โลกเห็นพระพักตร์ของพระองค์ ว่าทรงเป็น
องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพอย่างรุ่งโรจน์ พระองค์ทรงประสงค์ ให้
ศาสนบริกรของพระองค์มีความอ่อนแอ เพื่อจะได้มี ใจเมตตาสงสารผู้ที่ ไม่รู้และหลงผิด
โปรดให้ทุกคนที่เข้ามาพบเขารู้สึกว่าพระเจ้าทรงแสวงหา รัก และให้อภัยเขา
โปรดประทานพระจิตของพระองค์ลงเหนือข้าพเจ้าแต่ละคน ให้ทรงเจิมและ
บันดาลความศักดิ์สิทธิ์ เพื่อปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมจะได้เป็นปีแห่งความโปรดปราน
จากองค์พระผู้เป็นเจ้า พระศาสนจักรจะได้รื้อฟื้นความกระตือรือร้นที่จะประกาศข่าวดี
แก่คนยากจน ปลดปล่อยผู้ถูกกดขี่และถูกจองจ�ำให้เป็นอิสระ และคืนสายตาให้แก่คน
ตาบอด
ข้าพเจ้าทั้งหลายวอนขอดังนี้ อาศัยการวอนขอแทนของพระนางมารีย์ พระมารดา
แห่งความเมตตา เดชะพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงจ�ำเริญและครองราชย์เป็น
พระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตเจ้า ตลอดนิรันดร อาแมน
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(รับ) Misericordes sicut Pater! Misericordes sicut Pater!
Misericordes sicut Pater! Misericordes sicut Pater!
1.

2.

3.

4.

ขอบพระทัยพระบิดาผู้เปี่ยมเมตตา in aeternum misericordia eius.
ทรงใช้ปัญญาสร้างโลกใหญ่ ไพศาล in aeternum misericordia eius.
ทรงน�ำประชาพาข้ามห้วงกาล  in aeternum misericordia eius.
ต้อนรับลูกหลานประทานอภัย in aeternum misericordia eius. (รับ)
ขอบพระทัยพระบุตราแสงเจิดจ้าแห่งชาติใดใด in aeternum misericordia eius.
ทรงรักเราเรื่อยไปด้วยใจจริงแท้  in aeternum misericordia eius.
เฉกเช่นพระองค์เราประสงค์เผื่อแผ่ in aeternum misericordia eius.
ใฝ่ ใจเหลียวแลคนล�ำบากยากไร้ in aeternum misericordia eius. (รับ)
วอนพระจิตเจ้ามอบพระพรเจ็ดประการ in aeternum misericordia eius.
ความดีเบ่งบานทุกข์ร้อนผ่อนคลาย in aeternum misericordia eius.
ทรงปลอบโยนเรา เราจึงปลอบโยนได้ in aeternum misericordia eius.
รักอดทนไม่วายไม่หน่ายคลายหวัง in aeternum misericordia eius. (รับ)
ขอทรงบันดาลสันติสุขแก่เรา in aeternum misericordia eius.
ด้วยโลกต่างเฝ้ารอข่าวดีนั้น in aeternum misericordia eius.
คนต�่ำต้อยจงสุขใจหมั่นอภัยให้กัน in aeternum misericordia eius.
พสุธาและสวรรค์พลันฟื้นอีกครา in aeternum misericordia eius. (รับ)
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ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ซึ่งถูกประกาศในโอกาสครบรอบสองปีของการได้รับเลือกตั้งเป็น
พระสันตะปาปาของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ในระหว่างบทเทศน์ของพระองค์ ในพิธีขอสมาโทษ
ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่สมณสภาเพื่อการประกาศข่าวดี ใหม่เสนอให้เกิดขึ้นในพระศาสนจักร โดยให้วัดทุกวัด
ในพระศาสนจักร ใช้เวลา 24 ชั่วโมงติดต่อกัน เพื่อจะได้เชิญชวนคริสตชนให้มารับศีลอภัยบาป หัวข้อ
ของปีนี้ ได้ถูกน�ำมาจากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัสที่ว่า “พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระ
เมตตา” (อฟ 2:4)

สภาสังคายนา

การเปิดปีศักดิ์สิทธิ์ที่ ใกล้จะมาถึงนี้ จะอยู่ ในโอกาสครบรอบ 50 ปีของการปิดประชุมสภา
สังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ. 1965 และสิ่งนี้เองท�ำให้ปีศักดิธิ์นี้มีความหมายพิเศษที่จะกระตุ้น
พระศาสนจักรให้ด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ในสิ่งที่สภาสังคายนาได้ริเริ่มไว้

พระวรสารแห่งความเมตตา

ในปีศักดิ์สิทธิ์บทอ่านทุกบทของทุกวันอาทิตย์เทศกาลธรรมดา จะมาจากพระวรสารนักบุญลูกา
ซึ่งได้ชื่อว่า “ผู้นิพนธ์พระวรสารแห่งความเมตตา” มีหลายเรื่องที่เราคุ้นเคย โดยเฉพาะค�ำอุปมาเรื่อง
ความเมตตา ซึ่งประกอบด้วย เรื่องแกะหาย เงินเหรียญที่หาย บิดาผู้ ใจดี

สมณโองการประกาศปีศักดิ์สิทธิ์

การประกาศปีศักดิ์สิท ธิ์อย่างเป็นทางการ เริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการอ่ า นและประกาศสมณโองการ
ณ บริเวณประตูศักดิ์สิทธิ์ ในการสวดท�ำวัตรเย็นที่หนึ่งของวันอาทิตย์ฉลองพระเมตตา (อาทิตย์ที่ 2 ใน
เทศกาลปัสกา) ซึ่งเป็นวันฉลองที่นักบุญยอห์น ปอลที่ 2 ได้ทรงสถาปนาไว้ พระสันตะปาปาฟรังซิสทรง
มอบหมายให้สมณสภาเพื่อการประกาศข่าวดี ใหม่เป็นผู้ด�ำเนินการจัดการทุกสิ่งส�ำหรับปีศักดิ์สิทธิ์แห่ง
เมตตาธรรม
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ต้นก�ำเนิดปียูบีลีจากพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม

ตั้งแต่แรกเริ่ม ชาวฮีบรูประกาศให้ทุกปีที่ห้าสิบเป็นปีศักดิ์สิทธิ์และเรียกว่าเป็นปียูบีลี ในปีนั้น
ต้องท�ำให้เกิดความเสมอภาคในบรรดาลูกหลานชาวอิสราเอลทุกๆคน ให้ โอกาสใหม่แก่ทุกครอบครัวที่
สูญเสียทรัพย์สินของตนเองและรวมถึงอิสรภาพของแต่ละคน ส�ำหรับคนรวย ปีศักดิ์สิทธิ์เป็นการระลึก
ถึงว่า เวลาที่พวกทาสชาวฮีบรู จะกลับมาเท่าเทียมกับพวกเขามาถึงแล้ว พวกทาสสามารถเรียกร้องสิ่ง
ที่เขาควรจะได้รับ (ความยุติธรรมตามกฎบัญญัติของอิสราเอล ซึ่งยืนหยัดในเรื่องการปกป้องคน
อ่อนแอ)

ประวัติความเป็นมาของปีศักดิ์สิทธิ์

พระศาสนจักรคาทอลิกได้เริ่มธรรมประเพณีของปีศักดิ์สิทธิ์ โดยพระสันตะปาปา บอนีฟาสที่ 8
ในปี ค.ศ. 1300 พระองค์ท่านได้ประกาศปีศักดิ์สิทธิ์ทุก 100 ปี ต่อมาเพื่อจะให้ทุกคนมี โอกาสเฉลิม
ฉลองปีศักดิ์สิทธิ์อย่างน้อย 1 ครั้ง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1475 เป็นต้นมา ปีศักดิ์สิทธิ์ตามปกติจะฉลองในช่วง
เวลาทุก 25 ปี ปีศักดิ์สิทธิ์แบบพิเศษตรงกันข้ามกับปีศักดิ์สิทธิ์ตามปกติ จะมีการประกาศเฉพาะใน
โอกาสพิเศษส�ำคัญๆเท่านั้น

ปีศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ

ปีศักดิ์สิทธิ์แบบปกติ มีทั้งหมด 26 ครั้ง ซึ่งครั้งสุดท้ายฉลองในปี ค.ศ. 2000 ปีศักดิ์สิทธิ์แบบ
พิเศษเริ่มในศตวรรษที่ 16 และสองครั้งล่าสุดที่ประกาศในศตวรรษที่ผ่านมาคือปี ค.ศ. 1933 โดยพระ
สันตะปาปาปีโอที่ 11 ในโอกาส 19 ศตวรรษของการไถ่กู้มนุษยชาติ และหลังจากนั้นก็ประกาศอีกครั้งใน
โอกาสเดียวกันคือ 1950 ปี การไถ่กู้มนุษยชาติ ซึ่งประกาศโดยนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา

ความหมายของปีศักดิ์สิทธิ์

พระศาสนจั ก รคาทอลิ ก ได้ ให้ ค วามหมายปี ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข องชาวฮี บ รู ใ นเชิ ง ชี วิ ต จิ ต มากขึ้ น
ซี่งประกอบด้วย การอภัยทั่วๆไป พระคุณการุณย์ส�ำหรับทุกคน และเป็นโอกาสเพื่อที่จะรื้อฟื้น
สัมพันธภาพใหม่ต่อพระเจ้าและเพื่อนพี่น้อง ดังนี้เองปีศักดิ์สิทธิ์จึงเป็นโอกาสเพื่อด�ำเนินชีวิตในความ
เชื่ออย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น และรื้อฟื้นการด�ำเนินชีวิตคริสตชนที่เป็นประจักษ์พยานอย่างแข็งขัน

หัวข้อเรื่อง “ความเมตตา”

ในปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมนี้ พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงวางจุดศูนย์กลางไว้ที่พระเมตตา
ของพระเจ้าที่เชื้อเชิญให้มนุษย์ทุกคนกลับมาหาพระองค์ การพบปะกับพระองค์เป็นแรงผลักดันให้เกิด
ฤทธิ์กุศลความเมตตา
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ประตูศักดิ์สิทธิ์

พิธีเริ่มปีศักดิ์สิทธิ์ (ปียูบีเลว) คือ การเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นประตูที่เปิดเฉพาะในปีศักดิ์สิทธิ์
เท่านัน้ และถูกปิดเมือ่ จบปีศกั ดิส์ ทิ ธิ์ ประตูศกั ดิส์ ทิ ธิอ์ ยู่ในมหาวิหารทีก่ รุงโรม คือ มหาวิหารนักบุญเปโตร
มหาวิหารนักบุญยอห์น ลาเตรัน มหาวิหารนักบุญเปาโล นอกก�ำแพงเมือง มหาวิหารพระนางมารีย์ พิธี
เปิดประตูศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องหมายแสดงถึง ความส�ำคัญที่จะช่วยให้บรรดาสัตบุรุษมุ่งสู่ความรอดพ้น
อย่างพิเศษ ประตูศกั ดิส์ ทิ ธิ์ ในมหาวิหารต่างๆ จะถูกเปิดภายหลังจากทีป่ ระตูศกั ดิส์ ทิ ธิท์ มี่ หาวิหารนักบุญ
เปโตรได้ถูกเปิดแล้ว

ค�ำขวัญที่อยู่ ในตราของสมเด็จพระสันตะปาปา

ความเมตตา คือหัวข้อที่พระสันตะปาปาทรงชอบเป็นพิเศษ ตั้งแต่เป็นพระสังฆราช พระองค์
ทรงเลือกค�ำขวัญ “Miserando atque eligendo” ซึง่ พระองค์ทา่ นทรงน�ำมาจากบทเทศน์ของนักบุญเบดา
ผู้น่าเคารพ ในบทเทศน์นั้นได้อธิบายเกี่ยวกับกระแสเรียกของนักบุญมัทธิว ท่านเขียนว่า “พระเยซูเจ้า
ทรงเห็นคนเก็บภาษี ทรงมองเขาด้วยความเมตตาและพระองค์ทรงเลือก พระองค์ตรัสว่า ตามเรามาเถิด”
บทเทศน์บทนี้เป็นการชี้ ให้เห็นถึงคุณค่าของความเมตตา

ความเมตตาในสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ในการน�ำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารีย์ หลังจากที่ทรงถูกเลือกเป็นพระสันตะปาปา
เป็นครั้งแรก  พระองค์ท่านทรงตรัสว่า “ความรู้สึกเมตตาสงสาร เป็นถ้อยค�ำที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่าง”
ถ้าให้ดีกว่านี้น่าจะบอกได้ว่า เปลี่ยนแปลงโลกทั้งโลก ความเมตตาแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถท�ำให้ โลก
เย็นชาน้อยลงและมีความยุติธรรมมากขึ้น พวกเราต้องการความเข้าใจอย่างดีเกี่ยวกับความเมตตาของ
พระเจ้า พระบิดาแห่งความเมตตานี้ทรงมีความพากเพียรและอดทนมากมาย” (17 มีนาคม ค.ศ. 2013)
ในการน�ำสวดบททูตสวรรค์ฯ เมื่อวันที่ 11 มกราคม ค.ศ. 2015 พระองค์ท่านทรงยืนยันอีกว่า
“ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้เราต้องการความเมตตามากมาย     และเป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่บรรดาคริสตชน
ต้องด�ำเนินชีวิตในความเมตตานี้ และน�ำความเมตตานี้ ไปสู่สถานที่ที่แตกต่างกันในสังคม จงก้าวไปข้าง
หน้า พวกเราก�ำลังด�ำเนินชีวิตในช่วงเวลาแห่งความเมตตา นี่คือเวลาแห่งความเมตตา”
และยังอีกครั้งในสารมหาพรตปี ค.ศ. 2015 พระสันตะปาปาทรงตรัสไว้ว่า “ข้าพเจ้าปรารถนา
ให้ทุกสถานที่ที่มีพระศาสนจักร ในวัดต่างๆของเรา และหมู่คณะทุกหมู่คณะ ได้เป็นหมู่เกาะของความ
เมตตา ท่ามกลางทะเลแห่งความเมินเฉยต่อกัน” ในพระสมณสาส์นเตือนใจ ความชื่นชมยินดีแห่ง
พระวรสารมีค�ำว่า “เมตตา” ถึง 31 ครั้ง
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พระคุณการุณย์หมายถึงการอภัยโทษ อันพึง
ต้องรับเนื่องจากการท�ำบาป หรือความผิด ซึ่งได้รับการ
อภัยบาปแล้ว และที่เรียกว่าพระคุณการุณย์ เพราะเป็น
พระคุณของพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยความเมตตากรุณา โดย
ความยุตธิ รรม เมือ่ ท�ำบาปหรือท�ำความผิดก็มี โทษตามมา
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการชดเชยบาปหรือความผิดที่ ได้ท�ำไป
คริสตชนที่ส�ำนึกว่าตนเป็นคนบาป จึงท�ำอะไรบางอย่าง
ทีเ่ รียกว่า “ท�ำพลีกรรม” ประหนึง่ เป็นการยอมรับ “โทษ”
เพือ่ ชดเชยบาปของตน และถ้าหากเขาชดเชยบาปได้หมด
ด้วยการท�ำพลีกรรมในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ในโลกนี้ เขาก็
จะได้รางวัลในสวรรค์ทันทีเมื่อเขาตายไป แต่ถ้าหากยัง
ชดเชยไม่หมดก็จะต้องไปชดเชยในไฟช�ำระ
ตามปกติ พระสงฆ์ผู้ฟังแก้บาปจะก�ำหนดว่า
“โทษ” อันเนื่องมาจากบาปอะไร และแค่ ไหน “โทษ” นี้
หมายถึง “กิจใช้ โทษบาป” นั่นเอง แต่ว่าในปัจจุบันพระ
สงฆ์ ไม่ ได้ก�ำหนด “โทษ” ที่คู่ควรกับบาปหรือความผิด
เพราะเห็นว่าผู้ที่ท�ำบาปหรือความผิดควรมีความส�ำนึก
และพยายามท�ำพลีกรรมตามความสมัครใจเพื่อชดเชย
บาป หรือความผิดพลาดของตนเองอยู่เสมอแล้ว
อย่างไรก็ตาม พระศาสนจักรมีสิทธิ์ประกาศ
พระคุณการุณย์ หรือการอภัยโทษแก่คริสตชน เพราะ
ว่าพระศาสนจักรมีอ�ำนาจหน้าที่แจกจ่ายพระหรรษทาน
และพระคุณต่างๆ ของพระเจ้า พระศาสนจักรประกาศ
พระคุณการุณย์ได้ 2 อย่าง คือ พระคุณการุณย์ครบ
บริบูรณ์ และพระคุณการุณย์ไม่ครบบริบูรณ์
พระคุณการุณย์ครบบริบรู ณ์ (Plenary Indulgence)
หมายถึง การอภัยโทษบาปอย่างหมดสิน้ ผูท้ ี่ ได้รบั พระคุณ
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การุณย์ครบบริบูรณ์จะพ้น “โทษ” ที่พึงต้องรับทั้งหมด
พระคุ ณ การุ ณ ย์ ไ ม่ ค รบบริ บู ร ณ์ (Partial
Indulgence) หมายถึง การอภัยโทษให้บางส่วน แต่ถึง
กระนัน้ ก็ ไม่สามารถทราบอย่างชัดเจนว่าแค่ ไหน ไม่เหมือน
กับในอดีตที่ทราบแน่ชัดว่า พระคุณการุณย์นี้ส�ำหรับ
ระยะเวลานานเท่าใด ทัง้ นี้ เพราะว่าในสมัยนัน้ พระสงฆ์
ผู้ฟังแก้บาปมีธรรมเนียมก�ำหนด “โทษ” ให้คู่ควรกับ
บาปหรือความผิดทีท่ ำ� ไป พร้อมทัง้ ก�ำหนดระยะเวลาท�ำ
กิจใช้ โทษบาปนั้นด้วย เพราะฉะนั้น เมื่อมีการประกาศ
พระคุณการุณย์จงึ มีการระบุจำ� นวนวันส�ำหรับพระคุณด้วย
เช่น พระคุณการุณย์ 100 วัน เพื่อหมายถึงการอภัยโทษ
ที่มีระยะเวลา 100 วัน อันพึงต้องรับเพื่อชดเชยบาป
หรือความผิดที่ ได้ท�ำไป แต่ปัจจุบันนี้พระศาสนจักรไม่
ประกาศพระคุ ณ การุ ณ ย์ ที่ ร ะบุ จ� ำ นวนวั น อี ก ต่ อ ไป
เพราะว่าไม่มีธรรมเนียมให้พระสงฆ์ฟังแก้บาปก�ำหนด
“โทษ” อย่างหนักๆ เช่นในอดีตอีกแล้ว คริสตชนพึงส�ำเนียก
ที่ จ ะท� ำ กิ จ ใช้ โทษบาปด้ ว ยความส� ำ นึ ก ของตนเอง
มากกว่า พระศาสนจักรจึงประกาศเพียงกว้างๆ ในลักษณะ
ที่เป็นพระคุณการุณย์ที่ ไม่ครบบริบูรณ์เท่านั้น
พระคุณการุณย์ คือ การอภัยโทษชั่วคราวที่
สมควรได้รบั เนือ่ งจากบาปจากความผิดที่ ได้รบั การยกโทษ
ให้แล้วในสายพระเนตรของพระเจ้า สัตบุรษุ จะต้องเตรียม
ตัวอย่างเหมาะสม และจะต้องท�ำตามเงื่อนไขเฉพาะที่
ระบุไว้ ให้ส�ำเร็จไป ก็จะได้รับพระคุณโดยการช่วยเหลือ
ของพระศาสนจักร ซึ่งในฐานะเป็นศาสนบริกรของการ
ไถ่บาป มีอำ� นาจยกเว้นให้ ได้และท�ำการประยุกต์ ใช้ทรัพย์
สมบัติของฤทธิ์กุศลของพระคริสต์และบรรดานักบุญ

(ม.992) ดังนั้น พระคุณการุณย์ คือ ความกรุณาที่พระ
ศาสนจักรประทานให้เพื่อยกโทษบาปทั้งหมดหรือบาง
ส่วนแก่ผู้ที่ ได้รับการอภัยบาปแล้ว และท�ำกิจกรรมบาง
อย่างตามที่ก�ำหนดไว้ ค�ำสอนเรื่องพระคุณการุณย์เป็น
เรื่องเกี่ยวโยงกับค�ำสอน 2 เรื่องคือ
1. พระคริสตเจ้าทรงเป็นศรีษะของพระศาสนจักร
ได้ทรงสร้างสมบุญบารมีอย่างไร้ขอบเขตเพื่อเรา
2. คริสตชนรวมอยู่ ในสหพันธ์นักบุญ
การยกโทษบาปมี 2 วิธีคือ วิธีทางศีลอภัย
บาป และวิธีทางพระคุณการุณย์
1. วิธที างศีลอภัยบาป ในศตวรรษที่ 9 สันตะปาปา
และสังฆราชมักจะลงท้ายจดหมายอภิบาลด้วยการวอน
ขอพระเจ้า โดยอาศัยค�ำเสนอวิงวอนของพระเยซูคริสตเจ้า
และนักบุญทั้งหลายได้ทรงพระมหากรุณายกโทษบาป
แก่คริสตชนคนบาป ในสูตรโปรดบาปแบบเก่าก่อนมีการ
ปรับปรุงพิธกี รรมศีลอภัยบาปครัง้ สุดท้าย (2 ธ.ค. 1973)
พระสงฆ์ ก็สวดวอนขอการยกโทษบาปแก่ผู้แก้บาปทุก
คนเช่นกัน
2. วิธีทางพระคุณการุณย์ เริ่มในศตวรรษที่ 11
กิจใช้ โทษบาปที่พระสงฆ์ก�ำหนดให้ ได้รับการลดหรือ
ยกเลิก เช่น คนทีพ่ ระสงฆ์ผฟู้ งั แก้บาปก�ำหนดให้อดอาหาร
3 วันในระหว่างเทศกาลมหาพรต ได้รับความกรุณาลด
ลงเหลือ 2 วัน หรือคนที่ต้องท�ำบุญช่วยอารามฤษีเป็น
กิจใช้ โทษบาป ก็ ได้รับความกรุณาลดหย่อนให้เบาลง
หรือยกเลิก ต่อมาสิ่งที่เคยเป็นกิจใช้ โทษบาปเหล่านี้
กลายเป็นเงื่อนไขส�ำหรับรับพระคุณการุณย์ เช่น การ
ท�ำบุญบ�ำรุงอาราม โรงเรียน โรงพยาบาล การจาริก
แสวงบุญไปยังโบสถ์วหิ าร เป็นต้นมหาวิหารนักบุญเปโตร
ที่กรุงโรม พระคุณการุณย์ที่ โด่งดังมากที่สุดคือพระคุณ
การุณย์ครูเสด ผูส้ มัครไปรบในสงครามครูเสดได้รบั การ
อภัยโทษบาปและได้รับสิทธิพิเศษบางอย่าง พระคุณ
การุณย์อุทิศแก่ผู้ตายเริ่มมีเป็นครั้งแรกในปี 1476
• พรพระสันตะปาปา พระสันตะปาปาสามารถประทาน
พรเพื่อให้พระคุณการุณย์ ได้ หรือเสกศาสนภัณฑ์

•

•

•

•

•

•

ให้พระคุณการุณย์แก่ผู้ที่ ใช้ศาสนภัณฑ์เหล่านั้นได้
กฎหมายพระศาสนจั ก รให้ สิ ท ธิ แ ก่ พ ระคาร์ ดิ นั ล
พ ร ะ สั ง ฆ ร า ช เ ส ก ศ า ส น ภั ณ ฑ ์ ด ้ ว ย พ ร พ ร ะ
สันตะปาปาได้ ถ้าพระสงฆ์องค์ ใดต้องการสิทธิ
พิเศษนี้ก็สามารถขอได้จากสมณกระทรวงคารวกิจ
สิ่งที่จะให้เสกเพื่อรับพรพระสันตะปาปานั้นต้องท�ำ
ด้วยวัสดุเนื้อแข็ง ไม่แตกง่าย พระคุณการุณย์ไม่ ใช่
สมบัติส่วนตัว เพราะฉะนั้นใครจะใช้ศาสนภัณฑ์นั้น
ก็ ได้รับพระคุณการุณย์เช่นกัน ไม่จ�ำเป็นต้องน�ำ
ติดตัวเสมอ เพียงแต่เก็บไว้ ในที่ควรเคารพก็พอ
การติดสายประค�ำกับตัวเฉย ๆ ไม่ ได้รบั พระคุณอันใด
ต้องสวดด้วยจึงจะได้รับ
พระคุณการุณย์ไม่บริบูรณ์หรือบริบูรณ์ ขึ้นอยู่กับว่า
พระคุณนั้นจะปลดปล่อยบุคคลให้เป็นอิสระจากการ
ลงโทษชั่วคราวที่สมควรกับบาป แต่ส่วนหนึ่งหรือ
ทั้งครบ (ม.993)
คริสตชนทุกคนจะได้รับพระคุณการุณย์ ไม่บริบูรณ์
หรือบริบรู ณ์สำ� หรับตัวของเขาเอง หรือเขาอาจประยุกต์
ให้กับผู้ตายโดยการอธิษฐาน (ม.994)
นอกจากผูม้ อี ำ� นาจสูงสุดในพระศาสนจักร พวกทีจ่ ะ
สามารถให้พระคุณการุณย์ได้ คือพวกที่ ได้รบั อ�ำนาจ
นี้ โดยการรับรูจ้ ากตัวบทกฎหมายเอง หรือถูกให้ โดย
พระสันตะปาปา (ม.995.1)
ไม่มีผู้มีอ�ำนาจใดภายใต้พระสันตะปาปาจะสามารถ
ให้อำ� นาจในการให้พระคุณการุณย์แก่คนอืน่ ๆ เว้นแต่
ว่าอ�ำนาจนี้ ได้ถกู ให้อย่างชัดเจนกับบุคคลนัน้ โดยสันตะ
ส�ำนัก (ม.995)
บุ ค คลที่ จ ะมี ค วามสามารถได้ รั บ พระคุ ณ การุ ณ ย์
ต้องได้รับศีลล้างบาปแล้ว ไม่ถูกตัดออกจากพระ
ศาสนจักร และอยู่ในสถานะพระหรรษทาน อย่างน้อย
ที่สุดเมื่อได้ท�ำงานที่ก�ำหนดไว้ครบถ้วน (ม.996.1)
การจะได้รับพระคุณการุณย์นั้น บุคคลที่จะรับได้
อย่างน้อยต้องมีความตั้งใจที่จะรับพระคุณนั้น และ
ต้องท�ำงานตามเวลา และวิธกี ารทีก่ ำ� หนดไว้ (ม.996)
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พระสันตะปาปาได้กล่าวถึงกิจการและบุคคล
แต่ละกลุ่มที่จะรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ ใน
โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ดังนี้

1. การจาริกแสวงบุญ

คริสตชนที่แสวงบุญในสังฆมณฑลของตน
ณ วัดหรือสักการสถานที่พระสังฆราชท้องถิ่น
ก�ำหนด หรือไปแสวงบุญที่กรุงโรม ณ มหาวิหาร
ทัง้ 4 แห่ง ทีก่ รุงโรม ได้แก่ มหาวิหารนักบุญเปโตร
มหาวิหารนักบุญเปาโล มหาวิหารนักบุญยอห์น ลาเตรัน
มหาวิหารพระนางมารีย์ รวมทั้ง วัดนักบุญลอเรนซ์
นอกก�ำแพงกรุงโรม (Saint Lawrence Outside the
Walls) วัดไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์แห่งกรุงเยรูซาเล็ม  
(The Church of the Holy Cross in Jerusalem)
และวั ด นั ก บุ ญ เซบาสเตี ย นนอกก� ำ แพงกรุ ง โรม
(Saint Sebastian Outside the Walls) และ
สักการสถานอีกสองแห่ง คือ สักการสถานความ
รักของพระเจ้า (Shrine of Divine Love) และวัด
พระจิต (the Church of Santo Spirito in Sassia)
และมหาวิ ห ารในแผ่ น ดิ น ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ ต ามธรรม
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ประเพณี เ ป็ น สถานที่ แ สวงบุ ญ เพื่ อ รั บ พระคุ ณ
การุณย์ครบบริบูรณ์ ในโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์
• พระคุณการุณย์ที่คริสตชนได้รับในปีศักดิ์สิทธิ์
แห่งเมตตาธรรม จะต้องเป็นประสบการณ์ ให้
เห็นถึงพระเมตตาของพระเจ้า
• เพื่อรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ มีการเดิน
จาริกแสวงบุญสั้นๆ ไปยังประตูศักดิ์สิทธิ์ (ประตู
แห่งพระเมตตา) เป็นเครื่องหมายของความ
ปรารถนาที่จะกลับใจอย่างลึกซึ้ง

2. ส�ำหรับคริสตชนที่ ไม่สามารถจาริกแสวง
บุญมายังประตูศกั ดิส์ ทิ ธิ์ ได้ (ผูป้ ว่ ย คนชรา
ผูท้ อี่ ยู่ โดดเดีย่ ว ฯลฯ)

• อดทนยอมรั บ ความเจ็ บ ป่ ว ยและความทุ ก ข์
ทรมาน เพื่อจะได้สนิทสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้า
ผู้ทรงรับทรมาน สิ้นพระชนม์ และกลับคืนชีพ
ซึ่ ง ให้ ค วามหมายถึ ง คุ ณ ค่ า ของความเจ็ บ ป่ ว ย
และการอยู่อย่างโดดเดี่ยว การด�ำเนินชีวิตด้วย
ความเชื่อและความหวังอย่างชื่นชมยินดี ใน
การทดลองนี้

• การรับศีลมหาสนิท หรือการร่วมมิสซาและสวด
ภาวนากลุ่ม แม้แต่ โดยการร่วมพิธีผ่านสื่อ

3. ส�ำหรับนักโทษ

• กลับใจ ตระหนักถึงความผิดที่ ได้ท�ำ ปรารถนาที่
จะออกมาสู่สังคม และชดเชย เพื่อสัมผัสพระ
เมตตาของพระบิ ด าต่ อ ผู ้ ว อนขอการอภั ย จาก
พระองค์
• พวกเขาอาจได้รับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์
ในวัดน้อยของเรือนจ�ำ
• อาจโดยท่ า ที ข องการยกความคิ ด จิ ต ใจขึ้ น หา
พระบิดาและภาวนาต่อพระองค์ ทุกครั้งที่ก้าว
ข้ามธรณีประตูของห้องขัง (ให้ความหมายแก่
พวกเขาถึงการก้าวผ่านประตูศักดิ์สิทธิ์) เพราะ
พระเมตตาของพระเจ้ า สามารถเปลี่ ย นหั ว ใจ
และเปลี่ยนห้องขังให้กลายเป็นประสบการณ์ของ
อิสรภาพ (จากบาป)

4. ทุกครั้งที่แต่ละคนท�ำงานเมตตาจิ ต
ด้านจิตใจและงานเมตตาจิตด้านร่างกาย
(spiritual and corporal works of mercy)
หนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้น
• งานเมตตาจิตด้านจิตใจ คือ การสอนผู้ ไม่รู้
การให้ ค� ำ ปรึกษาแก่ผู้สงสัย การบรรเทาผู้มี
ความทุกข์ การตักเตือนคนบาป การอดทนผู้
กระท�ำผิด การให้อภัยแก่ทุกคนที่ท�ำร้าย และ
การสวดภาวนาให้ ทั้ ง ผู ้ ที่ ยั ง มี ชี วิ ต อยู ่ แ ละผู ้ ที่
สิ้นใจไปแล้ว
• งานเมตตาจิตด้านร่างกาย คือ การให้อาหาร
คนหิวโหย การให้น�้ำดื่มแก่ผู้กระหาย การให้
เสื้อผ้าแก่ผู้ ไม่มีนุ่งห่ม การให้ที่พักแก่ผู้ ไร้ที่อยู่
การเยี่ยมผู้ป่วย การเยี่ยมผู้ถูกจองจ�ำ  และการ
ฝังศพผู้ล่วงลับ

5. การภาวนาเพื่อผู้ล่วงลับ

โดยระลึกถึงเขาในพิธีบูชาขอบพระคุณ (ใน
ความเป็นหนึง่ เดียวของสหพันธ์นกั บุญ) ภาวนาเพือ่ เขา
เพื่อพระพักตร์อันเมตตาของพระบิดาเจ้า จะได้ปลด
ปล่อยเขาจากบาปทั้งปวง และรับเขาเข้าสู่สันติสุข
นิรันดร

เงื่ อ นไขในการรั บ พระคุ ณ การุ ณ ย์ ค รบ
บริบรู ณ์ ในปีศกั ดิส์ ทิ ธิแ์ ห่งเมตตาธรรม คือ

1. มีเจตนาที่จะรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์
2. ปฎิบัติกิจการที่กล่าวถึงข้างต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามที่พระสันตะปาปาทรงแนะน�ำ
3. สวดภาวนาบท “ข้าแต่พระบิดา” และบท “บท
ข้าพเจ้าเชื่อ (สัญลักษณ์ของอัครสาวก)” อย่าง
ศรัทธา
4. รับศีลอภัยบาป
5. รับศีลมหาสนิท
6. สวดเพื่อพระสันตะปาปาและตามพระประสงค์
ของพระสันตะปาปา (และควรสวดบทภาวนา
ของสมเด็ จ พระสั น ตะปาปาฟรั ง ซิ ส ส� ำ หรั บ ปี
ศักดิ์สิทธิ์ และจบการภาวนาด้วยการสรรเสริญ
พระเมตตาของพระเจ้า เช่น ด้วยการภาวนาว่า
“ข้าแต่พระเยซูผู้ทรงพระเมตตา ข้าพเจ้าวางใจ
ในพระองค์”)

หมายเหตุ

1. ต้องปฏิบัติให้ครบเงื่อนไข
2. พระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ เป็นพระคุณที่มี
ก�ำหนดให้รับได้วันละ 1 ครั้ง และสามารถอุทิศ
พระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์นี้แก่ผู้ล่วงลับได้ด้วย

......................
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สมเด็ จ พระสั น ตะปาปาฟรั ง ซิ ส ทรง
ประกาศสมณโองการ “พระพักตร์แห่งความเมตตา”
เพื่อใช้ ในปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ทรงแจ้ง
เรื่องการเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์ ในมหาวิหารนักบุญ
เปโตร จะเปิดวันที่ 8 ธ.ค. 2015 ส่วนมหาวิหาร
เอกอีก 3 แห่งของกรุงโรม จะท�ำพิธีเปิดหลังจาก
วันที่ 8 ธันวาคมไปแล้ว พร้อมกันนี้ ทรงขอร้องให้
“ทุกสังฆมณฑล” เปิด “ประตูแห่งพระเมตตา”
(Door of Mercy) ส�ำหรับการเฉลิมฉลองปี
ศักดิ์สิทธิ์นี้ภายในสังฆมณฑลของตนด้วย
ช่วงเย็นวันเสาร์ที่ 11 เมษายนที่ผ่านมา
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานใน
การสวดท� ำ วั ต รเย็ น เตรี ย มจิ ต ใจก่ อ นฉลองพระ
เมตตาภายในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พร้อม
กับประกาศสมณโองการ “พระพักตร์แห่งความเมตตา”
ณ ประตูศักดิ์สิทธิ์ของมหาวิหารนักบุญเปโตรด้วย
โดยปีศกั ดิส์ ทิ ธิด์ งั กล่าวจะจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม
2015 - 20 พฤศจิกายน 2016
สมณโองการส�ำหรับปีศกั ดิส์ ทิ ธิแ์ ห่งเมตตาธรรม
มีชอื่ ว่า “พระพักตร์แห่งความเมตตา” (Misericordiae
Vultus) สมณโองการนี้มีความหนาทั้งหมด 28 หน้า
พระสันตะปาปาทรงระบุในสมณโองการว่า “พระเยซู
ทรงเป็นพระพักตร์แห่งความเมตตาของพระบิดา
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ถ้อยค�ำนี้ ได้รับบทสรุปอย่างครบถ้วนอยู่ ในธรรมล�้ำ
ลึกแห่งความเชื่อคริสตชน”
ในสมณโองการดังกล่าว พระสันตะปาปา
ทรงกล่าวว่า “ปีศักดิ์สิทธิ์นี้จัดมาเพื่อให้คริสตชน
ด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันด้วยความเมตตา ซึ่งพระเจ้า
ทรงมอบความเมตตานี้ ให้เราทุกคน”
พระสันตะปาปายังทรงระบุอีกว่า ปีศักดิ์สิทธิ์
แห่งเมตตาธรรมจะเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 8 ธันวาคม ซึง่ ตรง
กับวันสมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล และยัง
เป็นวันครบรอบ 50 ปีของการปิดสังคายนาวาติกัน
ครั้งที่ 2 ซึ่งเรียกร้องให้พระศาสนจัก รประกาศ
พระวรสารด้วยวิธี ใหม่ๆ ให้กบั โลก และยังเรียกร้อง
ให้น�ำพระเมตตาของพระเจ้าไปมอบให้ทุกคน
ส�ำหรับประตูศกั ดิส์ ทิ ธิท์ มี่ หาวิหารนักบุญเปโตร
วาติกัน จะถูกเปิดออกอย่างเป็นทางการในวันที่ 8
ธันวาคม 2015 ส่วนประตูศักดิ์สิทธิ์ของมหาวิหาร
เอกอีก 3 แห่งของกรุงโรม จะท�ำพิธีเปิดหลังจากวัน
ที่ 8 ธันวาคมไปแล้ว (มหาวิหารนักบุญเปาโล นอก
ก�ำแพงเมือง มหาวิหารนักบุญยอห์น ลาเตรัน และ
มหาวิหารพระนางมารีย์) นอกจากนี้ เพื่อเป็น
เครื่ อ งหมายของความเป็ น หนึ่ ง เดี ย วกั น กั บ พระ
ศาสนจักรทั่วโลก พระสันตะปาปาทรงขอร้องให้
“ทุกสังฆมณฑล” เปิด “ประตูแห่งพระเมตตา”

(Door of Mercy) ส�ำหรับการเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์
นี้ภายในสังฆมณฑลของตนด้วย

ส�ำหรับสมณโองการ “พระพักตร์แห่งความ
เมตตา” พระสั นตะปาปาทรงระบุว่า ได้รับการ
ประกาศโดยยึดหัวข้อหลัก 3 ประการ ได้แก่
หนึ่ง - พระเมตตาของพระเจ้า บทบาทของ
ความเมตตาในชีวิตประชากรและของพระศาสนจักร
จะต้องเป็นประจักษ์พยานต่อพระเมตตาของพระเจ้า
ในโลกนี้ ความเมตตาคื อ พื้ น ฐานของชี วิ ต พระ
ศาสนจักร ความน่าเชื่อถือของพระศาสนจักรได้รับ
การมองเห็ น ผ่ า นทางการแสดงออกถึ ง ความรั ก ที่
เมตตาและร่วมเป็นหนึง่ เดียวกับผูอ้ นื่ พระสันตะปาปา
ยังทรงย�้ำอีกว่า คติพจน์ของปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตา
ธรรมก็คอื “จงเป็นผูเ้ มตตากรุณาดังพระบิดาของท่าน”
ที่ ใดก็ตามที่มีคริสตชนอยู่ที่นั่นควรจะได้พบกับความ
มั่งคั่งของเมตตาธรรม
สอง - จงจาริกแสวงบุญประดุจแรงขับเคลือ่ น
ให้กลับใจ พระสันตะปาปาทรงย�้ำว่า “จงอย่าตัดสิน
หรือประณามคนอืน่ แต่จงให้อภัยและเป็นผู้ ให้ จงหลีก
เลี่ยงการนินทา การอิจฉา และการริษยา แต่จงมี
หัวใจที่เปิดรับทุกคนและน�ำการปลอบโยนไปมอบให้
ผูอ้ นื่ จงมีเมตตาและร่วมเป็นหนึง่ เดียวกับคนทีด่ ำ� เนิน
ชีวิตอยู่ ในภัยอันตราย”
พระสันตะปาปายังกล่าวถึงบรรดาพระสงฆ์
ผู้ โปรดศีลอภัยบาปว่า “จงท�ำตนให้เป็นเครื่องหมาย

ถึงความเมตตาของพระบิดา” ด้วย
สาม - พระสันตะปาปาทรงเรียกร้องความ
ยุตธิ รรม และการกลับใจจากพวกองค์กรอาชญากรรม
ที่ มี ส ่ ว นพั ว พั น กั บ การโกงและท� ำ ผิ ด กฏหมาย
พระสันตะปาปาทรงหวังว่า พวกเขาจะเปลี่ยนแปลง
ชีวิตและกลับใจไปหาพระเมตตาของพระเจ้า
พระสั น ตะปาปายั ง กล่ า วถึ ง ศาสนายิ ว
และอิสลามว่า ขอให้มองความเมตตานี้เป็นหนึ่งใน
เครื่องหมายล�้ำค่าของพระเจ้า พระองค์หวังว่า
ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมจะกระตุ้นให้พวกเราทั้ง
3 ศาสนา รวมถึงศาสนาอื่นๆ เปิดใจและเสวนาให้
บังเกิดผลมากขึ้น เสวนาด้วยความรู้และความเข้าใจ
ต่อกันให้ดียิ่งขึ้นไป
หลั ง จากการอ่ า นสมณโองการจบลง
พระสันตะปาปาทรงมอบส�ำเนาของสมณโองการให้
กับพระคาร์ดินัลที่เป็นอัครสงฆ์” (Archpriest) ของ
มหาวิหารเอกทั้ง 4 ในกรุงโรม และผู้แทนพระ
ศาสนจักรทวีปต่างๆ โดยเอเชีย ผู้แทนรับมอบได้แก่
พระอัครสังฆราช ซาวิโอ ฮอน (ฮ่องกง) เลขาธิการ
สมณสภาเพื่อการประกาศข่าวดี ใหม่
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พี่น้องที่รักทุกท่าน ส�ำหรับคนทั่วไปช่วงเวลานี้ถือเป็นช่วงปลายปี หลายคนก็ก�ำลังรอวันหยุดยาวที่จะได้ ไปเที่ยว
พักผ่อน แต่ส�ำหรับพระศาสนจักรเป็นช่วงเวลาเริ่มเข้าสู่ปีพิธีกรรมรอบใหม่ และเป็นพิเศษยังเป็นช่วงเริ่มปีศักดิ์สิทธิ์แห่ง
เมตตาธรรม ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงก�ำหนดขึ้นส�ำหรับผู้มีความเชื่อทุกคน ได้เข้ามาสัมผัสกับความรักความ
เมตตาของพระบิดาเจ้า และความรักความเมตตาที่มนุษย์พึงมี ให้แก่กันและกัน พ่อขอให้พี่น้องใช้ โอกาสในปีศักดิ์สิทธิ์นี้
เข้ามาตักตวงพระเมตตาจากพระหรรษทานอันอุดมที่จะกลับคืนดีกับพระเจ้าและรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ตามที่
พระศาสนจักรก�ำหนด
ระหว่างวันที่ 26-29 ตุลาคม ทีผ่ า่ นมา พ่อและคณะกรรมการอีกสองท่านได้ ไปร่วมประชุม Asian Liturgy Forum
ครั้งที่ 19 หัวข้อ “พิธีกรรมและครอบครัว” ซึ่งจัดที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อให้สอดคล้องกับที่พระศาสนจักร
สากลก�ำลังจัดสมัชชาพระสังฆราชในหัวข้อเกี่ยวกับครอบครัว การประชุมที่มะนิลาคือการที่ผู้ท�ำงานพิธีกรรมในแต่ละ
ประเทศของภูมิภาคนี้มาแบ่งปันประสบการณ์และเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวคริสตชนที่มี
พิธกี รรมเป็นสิง่ ทีเ่ ชือ่ มโยงชีวติ ของเราทุกคนในทุกช่วงชีวติ ตัง้ แต่เกิด เจริญเติบโต แต่งงานมีครอบครัว เจ็บป่วย และเผชิญกับ
การพลัดพรากในบั้นปลายชีวิต และถ่ายทอดถึงสถานการณ์ ในแต่ละประเทศว่าครอบครัวมีส่วนร่วมในพิธีกรรมอย่างไร
เป็นต้นในพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์   ส่วนปีหน้า การประชุมนี้จะจัดที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ในหัวข้อ
“ศีลแห่งการคืนดี”
ส�ำหรับปีหน้า ค.ศ.2016 ระหว่างวันที่ 24 -31 มกราคม คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรมจัดคณะแสวงบุญ
ซึ่งมีทั้งพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช และฆราวาสไปร่วมงานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทนานาชาติครั้งที่ 51 เมืองเซบู
ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับพระศาสนจักรสากลและเป็นการส่งเสริมความศรัทธาพิเศษต่อพระ
เยซูเจ้าผู้ประทับในศีลมหาสนิท พระองค์ยังประทับอยู่ ในเราทุกคน และทรงเป็นความหวังให้เราได้รับพระสิริรุ่งโรจน์
(เทียบ คส 1:27) ซึ่งเป็นหัวข้อหลักของงานชุมนุมครั้งนี้ “Christ in You, Our Hope of Glory”
ในโอกาสนี้พ่อขอส่งความสุขพระคริสตสมภพและปี ใหม่ ขอพระกุมารเยซูประทานสันติสุขและความชื่นชมยินดี
แท้จริงแด่ผู้อ่านทุกท่าน
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