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ศาลพระศาสนจกัรเพือ่ชีวิตจิตภายใน 

(Apostolic Penitentiary) 

สาํหรบัปีนกับุญโยเซฟ 

กฤษฎีกา 
 

ว่าดว้ยเรื่องการประทานพระคุณการุณยพ์ิเศษโอกาสปีนกับุญโยเซฟ ซ่ึง

สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรงัซิสทรงประกาศเพือ่ฉลองครบรอบ 150 ปีการประกาศ

ใหน้กับุญโยเซฟเป็นองคอุ์ปถมัภข์องพระศาสนจกัรสากล 

 

วันน้ีเป็นวันครบรอบ 150 ปีของกฤษฎีกา “Quemadmodum Deus”ที่ทา่นบุญ

ราศี สมเดจ็พระสนัตะปาปา ปีโอที่ 9 ได้ทรงประกาศให้นักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์

ของพระศาสนจักรคาทอลิกเน่ืองจากสมเดจ็พระสนัตะปาปาทรงหว่ันพระทยัที่พระศาสน

จักรได้ถูกคุกคามจากบรรดาศัตรู จนตกอยู่ในสภาพการณท์ี่หนักหน่วงและเศร้าหมองใน

ขณะน้ัน 

 

เพ่ือให้การมอบความวางใจของพระศาสนจักรทั้งมวลที่มีต่อการอุปถัมภ์ของผู้

พิทกัษ์ปกป้องพระเยซูจะยังดาํรงคงอยู่ตลอดไปสมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรังซิสจึงทรง

กาํหนดให้ตั้งแต่วันน้ีซ่ึงเป็นวันครบรอบการประกาศกฤษฎีกาอนัเป็นวันศักดิ์สทิธิ์สาํหรับ

การฉลองพระนางมารีย์พรหมจารีผู้ปฏสินธนิิรมล และเจ้าสาวของโยเซฟผู้บริสทุธิ์ย่ิง 

จนถึงวันที่ 8 ธนัวาคม 2021 เป็นการเฉลิมฉลองปีนักบุญโยเซฟ ซ่ึงสตับุรุษแต่ละคน
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สามารถรับพลังชีวิตความเช่ือของตนทุกๆ วันจากแบบฉบับของทา่นเพ่ือทาํให้พระ

ประสงค์ของพระเจ้าสาํเรจ็สมบูรณ ์ 

 

ดังน้ัน โดยอาศัยการอธษิฐานภาวนาและการประกอบกจิการดี บรรดาสตับุรุษทุก

คนจะได้รับการปลอบโยน ความบรรเทาจากความทุกข์ยากอนัแสนสาหัสของมนุษย์ที่มี

อยู่ในสงัคม ซ่ึงทุกวันน้ีกาํลังคุกคามยุคสมัยของเราอยู่ โดยอาศัยความช่วยเหลือของ

ทา่นนักบุญโยเซฟ หัวหน้าครอบครัวแห่งนาซาเรธ็ 

 

ความศรัทธาต่อทา่นผู้ปกป้องดูแลองค์พระผู้ไถ่ได้เพ่ิมขึ้นอย่างกว้างขวางตลอด

ประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักร ซ่ึงไม่เพียงแต่ทา่นจะได้รับการคารวะเป็นพิเศษ รอง

จากการถวายคารวกจิต่อพระชนนีของพระเจ้า เจ้าสาวของทา่นทา่นยังได้รับการยกย่อง

ให้เป็นองค์อุปถัมภ์ในอกีหลายๆเร่ือง 

 

อาํนาจการสอนของพระศาสนจักรยังคงค้นพบความย่ิงใหญ่ที่มีมาแต่เก่าก่อนและ

ในสมัยใหม่ด้วยซ่ึงมีอยู่ในขุมทรัพย์น้ี น่ันคือ ทา่นนักบุญโยเซฟ ตามที่เขียนไว้ในพระวร

สารของนักบุญมัทธวิเกี่ยวกบัเจ้าบ้าน “ที่นาํทั้งของใหม่และของเก่าออกจากคลังของ

ตน” (มธ13:52) 

 

พระคุณการุณย์ ซ่ึงศาลพระศาสนจักรเพ่ือชีวิตจิตภายใน ( Apostolic 

Penitentiary)มอบให้ตลอดปีของนักบุญโยเซฟโดยกฤษฎีกาฉบับน้ี ซ่ึงพิมพ์เผยแพร่

ตามพระประสงค์ของสมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรังซิส จะช่วยเป็นอย่างมากให้บรรลุ

จุดประสงค์น้ีได้โดยง่าย 

 

พระศาสนจักรมอบพระคุณการุณย์ครบบริบูรณใ์ห้ตามเง่ือนไขปกติ (คือ รับศีล

อภัยบาป รับศีลมหาสนิท และภาวนาตามพระประสงค์ของสมเดจ็พระสนัตะปาปา)แก่

บรรดาสตับุรุษ ซ่ึงโดยมีจิตวิญญาณที่หลุดพ้นจากบาปทั้งสิ้น จะได้มีส่วนร่วมในปีนักบุญ
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โยเซฟในโอกาสและในรูปแบบที่ได้รับการแนะนาํจากศาลพระศาสนจักรเพ่ือชีวิตจิต

ภายใน (Apostolic Penitentiary) 

 

ก) นักบุญโยเซฟ บุรุษผู้มีความเช่ือโดยแท้จริง ได้เช้ือเชิญเราให้ค้นพบความสมัพันธ์

ฉันบุตรกบัพระบิดาอกีคร้ังให้เราพร้อมที่จะร้ือฟ้ืนความซ่ือสตัย์ในการอธษิฐานภาวนา 

วางตนเองเพ่ือรับฟังและตอบสนองพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยการแยกแยะไตร่ตรอง

อย่างลึกซ้ึงด้วยเหตุน้ีจึงมีการมอบพระคุณการุณย์ครบบริบูรณแ์ก่ผู้ที่ราํพึงบท “ข้าแต่

พระบิดา” เป็นเวลาอย่างน้อยคร่ึงช่ัวโมง หรือเข้าเงียบสงบจิตใจอย่างน้อยเป็นเวลาหน่ึง

วัน ซ่ึงกาํหนดให้มีบทเทศน์บทราํพึงที่เกี่ยวกบันักบุญโยเซฟ 

 

ข) ในพระวรสารทา่นนักบุญโยเซฟได้รับสมญาว่า “ผู้ชอบธรรม” (เทยีบ มธ  1:19)

ทา่นในฐานะที่เป็นผู้พิทกัษ์รักษา “ส่วนลํา้ลึกที่สดุซ่ึงอยู่ในส่วนลึกของจิตใจและจิต

วิญญาณ” คือในฐานะที่เป็นผู้เกบ็รักษาพระธรรมลํา้ลึกของพระเจ้าและทั้งน้ี ทา่นยังเป็น

องค์อุปถัมภ์ที่ลํา้เลิศของชีวิตภายใน ทา่นจึงปลุกเราให้เฝ้าค้นหาคุณค่าของความเงียบ 

ความรอบคอบและความสจุริตในการปฏบิัติหน้าที่ต่างๆของตนคุณธรรมแห่งความ

ยุติธรรมที่นักบุญโยเซฟปฏบิัติอย่างดีเลิศกค็อืการยึดถือกฎของพระเจ้าอย่างสมบูรณ ์

คือกฎแห่งความเมตตากรุณา “เน่ืองจาก เป็นพระเมตตากรุณาของพระเจ้าเองที่นาํไปสู่

การปฏบิัติความยุติธรรมแท้จริงอย่างสมบูรณ”์  เพราะฉะน้ัน ผู้ที่ประกอบกจิเมตตา

กรุณาทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิต ตามแบบฉบับของนักบุญโยเซฟ กย่็อมจะได้รับพระคุณ

การุณย์ครบบริบูรณด้์วยเช่นเดียวกนั 

 

ค) ลักษณะสาํคัญในกระแสเรียกของโยเซฟ คือ การเป็นผู้พิทกัษ์ปกป้องครอบครัว

ศักดิ์สทิธิ์แห่งนาซาเรธ็ เป็นภัสดาของพระนางมารีย์พรหมจารีและเป็นบิดาของพระเยซู

เจ้าตามกฎหมาย เพ่ือว่าครอบครัวคริสตชนทุกครอบครัว จะได้รับการเร่งเร้าให้

เสริมสร้างบรรยากาศของความเป็นหน่ึงเดียวอย่างแน่นแฟ้นให้มีบรรยากาศแห่งความ

รักและการอธษิฐานภาวนาอย่างที่มีในครอบครัวศักดิ์สทิธิ์ ดังน้ัน จึงขอมอบพระคุณ
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การุณย์ครบบริบูรณผ่์านทางการสวดลูกประคาํพร้อมกนัภายในครอบครัวและระหว่าง

คู่หม้ันที่จะแต่งงาน 

 

ง) ผู้รับใช้พระเจ้า สมเดจ็พระสนัตะปาปาปีโอที่ 12 ได้ทรงกาํหนดให้มีการฉลอง

นักบุญโยเซฟ กรรมกร เม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1955 “โดยทรงมีพระประสงค์ให้

ทุกคนตระหนักถึงศักดิ์ศรีของการทาํงาน และให้การฉลองน้ีเป็นพลังบันดาลใจสาํหรับ

ชีวิตในสงัคมและให้กฎหมายต่างๆ ได้ตั้งอยู่บนการจัดสรรสทิธแิละหน้าอย่างยุตธิรรม” 

ดังน้ัน ผู้ที่จะมอบกจิการของตนทุกวันไว้ในความอุปถัมภ์ของนักบุญโยเซฟ กจ็ะได้รับ

พระคุณการุณย์ครบบริบูรณ ์ร่วมกบัสตับุรุษทุกคนที่ภาวนาวอนขอทา่นนักบุญโยเซฟ

กรรมกรแห่งนาซาเรธ็ เพ่ือผู้ที่กาํลังหางานทาํสามารถมีงานทาํ และการงานของทุกคนจะ

ได้รับการยอมรับมากขึ้นว่าเป็นงานที่มีศักดิ์ศรี   

 

จ) การหลบหนีไปอยิีปต์ของครอบครัวศักดิ์สทิธิ์ “ได้ทาํให้เราเหน็ว่าพระเจ้าประทบั

อยู่ในที่ที่มนุษย์อยู่ในอนัตรายในที่ที่มนุษย์ทุกข์ทรมาน ในที่ที่ต้องหลบหนี ในที่ที่ถูก

ผลักไสและถูกทอดทิ้ง ดังน้ัน จึงขอมอบพระคุณการุณย์ครบบริบูรณแ์ก่บรรดาสตับุรุษที่

สวดบทรํ่าวิงวอนนักบุญโยเซฟ (สาํหรับจารีตละติน) หรือบทสรรเสริญนักบุญโยเซฟ

“Akathistos” (สาํหรับจารีตไบเซนไตน์) หรือบทภาวนาอื่นๆต่อนักบุญโยเซฟในธรรม

ประเพณพิีธกีรรมแบบอื่นๆ สาํหรับพระศาสนจักรซ่ึงกาํลังถูกเบียดเบียนทั้งจากภายใน

และภายนอก และเพ่ือบรรเทาใจคริสตชนทุกคนที่กาํลังถูกเบียดเบียนทุกรูปแบบ 

 

นักบุญเทเรซาแห่งอาวิลลารับรู้ ว่านักบุญโยเซฟเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองในทุก

สถานการณข์องชีวิต“ดูเหมือนว่าพระเจ้าได้ประทานนักบุญองค์อื่นๆ ให้คอยช่วยเหลือ

ในความจาํเป็นประการใดประการหน่ึง แต่ดิฉันมีประสบการณว่์า ทา่นนักบุญโยเซฟผู้

ศักดิ์สทิธิ์ได้แผ่ขยายการอุปถัมภ์ของทา่นจนครอบคลุมความต้องการต่างๆทั้งหมด” 

เม่ือไม่นานมาน้ี ทา่นนักบุญยอห์นปอลที่ 2 กยั็งทรงยํา้ว่า ภาพลักษณข์องนักบุญโยเซฟ

ได้รับ “การฟ้ืนฟูให้สอดคล้องกบัพระศาสนจักรสมัยของเราในคริสต์ศตวรรษใหม่” 
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เพ่ือยืนยันถึงความช่วยเหลือที่แผ่ขยายไปทุกที่ของนักบุญโยเซฟในพระศาสนจักร 

นอกจากในกรณต่ีางๆที่ได้กล่าวมาแล้ว ศาลพระศาสนจักรเพ่ือชีวิตจิตภายใน

(Penitenzieria Apostolica)ยังได้มอบพระคุณการุณย์ครบบริบูรณแ์ก่บรรดาสตับุรุษที่

สวดบทภาวนาบทใดกไ็ด้ที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง หรือประกอบกจิศรัทธาเทดิ

เกยีรตินักบุญโยเซฟ เช่นสวดบทภาวนา “ข้าแต่นักบุญโยเซฟผู้มีบุญ...” โดยเฉพาะใน

วันที่ 19 มีนาคมและ 1 พฤษภาคม ในวันฉลองครอบครัวศักดิ์สทิธิ์ของพระเยซูเจ้า พระ

แม่มารีย์ และนักบุญโยเซฟ ในวันอาทติย์ของนักบุญโยเซฟ (สาํหรับจารีตไบเซนไตน์) 

ในวันที่ 19 ของทุกเดือน และทุกวันพุธตามธรรมเนียมละติน ซ่ึงเป็นวันที่ระลึกถึงทา่น

นักบุญ 

 

ในสถานการณปั์จจุบันที่เกดิภาวะเร่งด่วนด้านสขุอนามัย การมอบพระคุณการุณย์

ครบบริบูรณไ์ด้เผื่อแผ่โดยเฉพาะแก่บรรดาคนชรา คนเจบ็ป่วย คนใกล้จะตายและทุก

คนที่ไม่อาจออกจากบ้านได้เพราะสาเหตุอนัสมควร โดยที่เขามีจิตวิญญาณที่หลุดพ้นจาก

บาปทั้งสิ้นและมีความตั้งใจจะปฏบิัติตามเง่ือนไขทั้งสามประการโดยทนัทเีม่ือมีโอกาส 

(คือ รับศีลอภัยบาป รับศีลมหาสนิท และภาวนาตามพระประสงค์ของสมเดจ็พระ

สนัตะปาปา) ที่บ้านของเขาหรือที่ซ่ึงมีอุปสรรคร้ังเขาไว้โดยให้เขาเหล่าน้ันสวดบทภาวนา

เทดิเกยีรตินักบุญโยเซฟ ผู้บรรเทาคนไข้และผู้อุปถัมภ์ให้สิ้นใจอย่างดี โดยถวายความ

เจบ็ปวดหรือความทุกข์ยากของชีวิตด้วยความไว้วางใจแด่พระเจ้า 

 

ดังน้ัน เพ่ือการอภิบาลที่มุ่งนาํพาให้เข้าถึงพระหรรษทานของพระเจ้าจะได้ง่ายขึ้น

โดยอาศัยอาํนาจที่พระคริสตเจ้าทรงมอบแก่พระศาสนจักร ศาลพระศาสนจักรเพ่ือชีวิต

จิตภายในจึงวอนขออย่างจริงจังให้พระสงฆ์ทุกองค์ที่มีอาํนาจในการอภัยบาปได้มีใจ

กว้างและพร้อมที่จะโปรดศีลอภัยบาปและมอบศีลมหาสนิทแก่บรรดาผู้ป่วยทุกคร้ังเสมอ 
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กฤษฎีการฉบับน้ีใช้ได้ตลอดปีนักบุญโยเซฟ ข้อกาํหนดใดๆที่ขัดกบักฤษฎีกา

ฉบับน้ีย่อมไม่มีผลบังคับใช้อกีต่อไป 

 

ให้ไว้ ณ กรุงโรม จากสาํนักงานศาลพระศาสนจักรเพ่ือชีวิตจิตภายใน  ลงวันที่ 8 

เดือนธนัวาคม ค.ศ. 2020 

 

พระคาร์ดินัลเมาโร ปีอาเชนซา 

ประธานแห่งศาลพระศาสนจักรเพ่ือชีวิตจิตภายใน 

   (Maurus Card. Piacenza, PaenitentiariusMaior) 

อารช์บิชอปคริสโตเฟอร ์นีเกียล 

รองประธานแห่งศาลพระศาสนจกัรเพือ่ชีวติจติภายใน 

(+ChristophorusNykiel, Regens) 
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สรุปกฤษฎีกาว่าดว้ยเรื่องการประทานพระคุณการุณยพ์ิเศษโอกาสปีนกับุญโยเซฟ 
 

 เม่ือวันที่ 8 ธนัวาคม ค .ศ . 202 0 พระสนัตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศปีนักบุญโยเซฟ ) ระหว่าง วันที่ 8 

ธนัวาคม ค .ศ . 202 0- วันที่ 8 ธนัวาคม ค .ศ . 2021 (โอกาสครบรอบ 150  ปีของกฤษฎีกา” Quemadmodum 

Deus” ที่บุญราศี พระสนัตะปาปา ปีโอที่ 9 ได้ทรงประกาศให้นักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสน

จักรคาทอลิก และทรงมอบหมายให้ ศาลพระศาสนจักรเพ่ือชีวิตจิตภายใน )Apostolic Penitentiary( ออก

กฤษฎีกา เพ่ือมอบพระคุณการุณย์ให้ตลอดปีของนักบุญโยเซฟ โดยมีเน้ือหาสรุปได้ดังน้ี 

 1. การรับ พระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ เป็นไปตาม เง่ือนไขปกติ คือ รับศีลอภัยบาป รับศีลมหาสนิท 

และภาวนาตามพระประสงค์ของสมเดจ็พระสนัตะปาปา 

 2. สตับุรุษมีความต้ังใจที่จะรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ และมีจิตวิญญาณหลุดพ้นจากบาปทั้งสิ้น 

 

 และสตับุรุษกระทํากิจการอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้  

 1) ราํพึงบท “ข้าแต่พระบิดา” เป็นเวลาอย่างน้อยคร่ึงช่ัวโมง หรือเข้าเงียบสงบจิตใจอย่างน้อยเป็น

เวลาหน่ึงวัน ซ่ึงกาํหนดให้มีบทเทศน์บทราํพึงที่เกี่ยวกบันักบุญโยเซฟ 

 2) ประกอบกจิเมตตากรุณาทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิต ตามแบบฉบับของนักบุญโยเซฟ 

 3) สวดลูกประคาํพร้อมกนัภายในครอบครัวและระหว่างคู่หม้ันที่จะแต่งงานกนั 

 4) มอบกจิการของตนทุกวันไว้ในความอปุถัมภ์ของนักบุญโยเซฟ  และสตับุรุษทุกคนที่ภาวนาวอนขอ

ทา่นนักบุญโยเซฟกรรมกรแห่งนาซาเรธ็ เพ่ือผู้ที่กาํลังหางานทาํสามารถมีงานทาํ และการงานของทุกคนจะ

ได้รับการยอมรับมากข้ึนว่าเป็นงานที่มีศักด์ิศรี   

 5) สวดบทรํ่าวิงวอนนักบุญโยเซฟ (สาํหรับจารีตละติน) หรือบทสรรเสริญนักบุญโยเซฟ 

“Akathistos” (สาํหรับจารีตไบเซนไตน์) หรือบทภาวนาอื่น ๆ ต่อนักบุญโยเซฟในธรรมประเพณีพิธกีรรม

แบบอื่น ๆ สาํหรับพระศาสนจักรซ่ึงกาํลังถูกเบียดเบียนทั้งจากภายในและภายนอก และเพ่ือบรรเทาใจคริสต

ชนทุกคนที่กาํลังถูกเบียดเบียนทุกรูปแบบ 

 6) สวดบทภาวนาบทใดกไ็ด้ที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง หรือประกอบกจิศรัทธาเทดิเกยีรตินักบุญ

โยเซฟ เช่น สวดบทภาวนา “ข้าแต่นักบุญโยเซฟผู้มีบุญ...” โดยเฉพาะในวันที่ 19 มีนาคมและวันที่ 1 

พฤษภาคม ในวันฉลองครอบครัวศักด์ิสทิธิ์ของพระเยซูเจ้า พระแม่มารีย์ และนักบุญโยเซฟ ในวันอาทติย์ของ

นักบุญโยเซฟ (สาํหรับจารีตไบเซนไตน์) ในวันที่ 19 ของทุกเดือน และทุกวันพุธตามธรรมเนียมละติน ซ่ึงเป็น

วันที่ระลึกถึงทา่นนักบุญ 

 7) สาํหรับบรรดาคนชรา คนเจบ็ป่วย คนใกล้จะตายและทุกคนที่ไม่อาจออกจากบ้านได้เพราะสาเหตุ

อนัสมควร โดยที่เขามีจิตวิญญาณหลุดพ้นจากบาปทั้งสิ้น และมีความต้ังใจจะปฏบัิติตามเง่ือนไขทั้งสาม

ประการโดยทนัทเีม่ือมีโอกาส (คือ รับศีลอภัยบาป รับศีลมหาสนิท และภาวนาตามพระประสงค์ของสมเดจ็

พระสนัตะปาปา) ที่บ้านของเขาหรือที่ซ่ึงมีอุปสรรคร้ังเขาไว้โดยให้เขาเหล่าน้ันสวดบทภาวนาเทดิเกยีรตินักบุญ
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โยเซฟ ผู้บรรเทาคนไข้และผู้อุปถัมภ์ให้สิ้นใจอย่างดี โดยถวายความเจบ็ปวดหรือความทุกข์ยากของชีวิตด้วย

ความไว้วางใจแด่พระเจ้า 

 ดังน้ัน เพ่ือการอภิบาลที่มุ่งนาํพาให้เข้าถึงพระหรรษทานของพระเจ้าจะได้ง่ายข้ึนโดยอาศัยอาํนาจที่

พระคริสตเจ้าทรงมอบแกพ่ระศาสนจักร ศาลพระศาสนจักรเพ่ือชีวิตจิตภายในจึงวอนขออย่างจริงจังให้

พระสงฆ์ทุกองค์ที่มีอาํนาจในการอภัยบาปได้มีใจกว้าง และพร้อมที่จะโปรดศีลอภัยบาปและมอบศีลมหาสนิท

แก่บรรดาผู้ป่วยทุกคร้ังเสมอ 
 

แผนกพิธกีรรม อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 


