นพวารเตรียมสมโภชแม่พระเสด็จขึน้ สวรรค์
แม่พระประจักษ์ทีฟ่ าติมา

บทนำ
พีน่ ้องทีร่ กั วันนี้เป็ นวันเริม่ ต้นนพวำร เตรียมจิตใจเรำแต่ละคน
ให้พ ร้อมที่จะก้ำวสู่กำรสมโภชพระนำงมำรีย์เสด็จขึ้นสวรรค์ จึงเป็ น
โอกำสสำคัญที่เรำจะมำร่วมใจกันรำพึงถึง เหตุกำรณ์กำรประจักษ์ของ
พระนำงพรหมจำรีมำรีย์ ผูเ้ สด็จมำเยีย่ มเยียนมนุษย์เสมอด้วยควำมรัก
และห่วงใย พระแม่ไม่เคยทรงทอดทิง้ มนุ ษย์ แม้เมื่อมนุ ษย์ทำบำป
มำกมำยสัก เพี ย งไร พระแม่ ก ลับ ทรงพระเมตตำเสด็ จ ลงมำ เพื่ อ
ตักเตือนมนุษย์ให้สวดภำวนำ กลับใจใช้โทษบำป
เรำจะรำพึงภำวนำจำกเหตุกำรณ์กำรประจักษ์ของแม่พระใน
สถำนทีต่ ่ำง ๆ ทัง้ 9 แห่ง ซึ่งพระศำสนจักรได้รบั รองแล้วว่ำเป็ นควำม
จริง โดยเริม่ จำกเหตุกำรณ์กำรประจักษ์ครัง้ ล่ำสุดคือ ในศตวรรษที่ 20
ซึ่งเป็ น การประจักษ์ที่ฟาติ มา ประเทศโปรตุเกส
ในปี ค.ศ. 1917 โปรตุเกสถูกครอบงำโดยพวกสมำคมลับนอก
กฎหมำย บ้ำนเมืองอยู่ในสภำพระส่ำระสำย ฟาติ มาเป็ นหมู่บำ้ นชนบท
เล็ก ๆ ทีย่ ำกจน เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มเี ครื่องมือในกำรทำงำน แต่
พวกเขำเป็ นคริสตชนทีม่ คี วำมเชือ่ ลึกซึ้ง
มีควำมศรัทธำตำมแบบ
ประเพณีทป่ี ฏิบตั สิ บื กันมำช้ำนำน
แม่พระทรงประจักษ์มำทีฟ่ ำติมำทัง้ สิน้ 6 ครัง้ คือทุกวันที่ 13
ของเดือน ตัง้ แต่ 13 พฤษภำคม ถึง 13 ตุลำคม ค.ศ. 1917 ยกเว้น
เฉพำะเดือนสิงหำคมทีเ่ ด็กทัง้ สำมถูกขัดขวำงจำกนำยอำเภอทีไ่ ม่เชือ่
พระเจ้ำ และนำเด็กทัง้ สำมไปขังไว้ แต่เมือ่ ถูกปล่อยตัวมำ แม่พระก็ทรง
ประจักษ์มำในวันที่ 19 สิงหำคม
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เด็กทัง้ สำมทีเ่ ห็นกำรประจักษ์ของแม่พระ คือ ยาชิ นทา มาร์
โต อำยุ 7 ขวบ ฟรังซิ สโก มาร์โต พีช่ ำย อำยุ 9 ขวบ และ ลูซีอา
โดสซังโตส ลูกพีล่ ูกน้องอำยุ 10 ขวบ ทัง้ สำมคนไม่รหู้ นังสือ แต่รจู้ กั
บทภำวนำและข้อคำสอนทีส่ ำคัญจำกกำรสอนภำยในครอบครัว
เพลง มารดาฟาติ มา
1. โอ้องค์มำรดำแห่งฟำติมำ
ปรำกฏกำยำประชำทรำบใจของแม่
สำมเด็กน้อยเฝ้ ำคอยซำบซึ้งดวงแด ใจของแม่แท้เศร้ำทรวง
2. โอ้องค์มำรดำแม่ผทู้ รงศรี
ได้มอบวจีชว่ ยชีด้ ว้ ยใจแสนห่วง
ภำวนำเพื่อใจของลูกทัง้ ปวง ทิง้ เล่หล์ วงตักตวงควำมดีเรือ่ ยไป
(รับ) พร้อมใจกันน้อมลงวิงวอน
ดลใจให้เรานัน้ มันใจ
่

ขอประทานพรนิกรทัวทั
่ งถิ
้ น่ ไทย
จะติดตามไปด้วยใจซือ่ ตรง

3. ยอดสตรีแม่ศรีแห่งฟำติมำ
พร้อมกับแม่ยำข้ำนี้มใี จรักองค์
ในเมืองแมนแผ่นดินแผ่นฟ้ ำชืน่ ชม ร่วมสุขสมกับแม่น้เี อย
แม่พระทรงประจักษ์ครัง้ แรก 13 พฤษภาคม ค.ศ. 1917
แม่พระทรงประจักษ์มำครัง้ แรก วันที่ 13 พฤษภำคม ค.ศ.
1917 เด็กทัง้ สำมพำแกะไปเลีย้ งตำมปกติ ประมำณเวลำเทีย่ ง ทัง้ สำม
พักทำนอำหำร แล้วสวดลูกประคำพร้อมกัน ทันใดนัน้ ก็มแี สงสว่ำงเจิด
จ้ำ ทัง้ สำมตกใจคิดว่ำพำยุจะมำ จึงรีบต้อนแกะเพื่อจะกลับบ้ำน แสงจ้ำ
กว่ำเดิมวำบขึน้ เป็ นครัง้ ที่ 2 บนต้นโอ๊กเขียวชอุ่ม และตรงกลำงดวง
สว่ำงจ้ำนัน้ เด็ก ๆ เห็นสตรีงามผูห้ นึ่งมีรงั สีเจิดจ้ำยิง่ กว่ำดวงอำทิตย์
ทัง้ สำมตกใจกลัว จะวิง่ หนี แต่สตรีงามผูน้ นั ้ ตรึงพวกเขำไว้ดว้ ยรอยยิม้
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แม่พระตรัสแก่เด็กทัง้ สำมว่ำ “หนูเต็มใจถวำยพลีกรรม และ
ควำมยำกลำบำกต่ำง ๆ แด่พระเจ้ำ เพื่อใช้โทษบำปมำกมำยทีเ่ คือง
พระทัยพระองค์ไหม...หนูเต็มใจรับทนทุกข์ลำบำก เพือ่ คนบำปจะได้
กลับใจ เพือ่ ชดเชยคำสบประมำททีล่ ่วงเกินดวงหทัยนิรมลของเรำไหม”
เด็กทัง้ สำมตอบรับด้วยควำมเต็มใจ แม่พ ระตรัสต่อไปอีกว่ำ
“เธอจะต้องประสบควำมยุ่งยำกลำบำกมำก แต่พระหรรษทำน
ของพระเจ้ำจะช่วยเหลือจุนเจือเสมอ”
แม่พระขอให้เด็กทัง้ สำมสวดลูกประคำบ่อย ๆ และขอให้แทรก
บทต่อไปนี้ทุก 10 เม็ดด้วยคือ “พระเยซูเจ้าข้า โปรดยกบาปโทษของ
เรา โปรดช่วยเราให้พน้ ไฟนรก และโปรดช่วยวิญญาณในไฟชาระ
โดยเฉพาะวิญญาณทีถ่ ูกทอดทิ้ง”
ให้เราสวดสายประคา 20 เม็ด เพื่อถวายเกียรติ แด่แม่พระ
และภาวนาเพื่อคนบาปทัง้ หลาย ซึ่งรวมทัง้ ตัวเราเองด้วย
(แต่ละสิบเม็ดให้สวด “พระเยซูเจ้าข้า โปรดยกบาปโทษของเรา
โปรดช่วยเราให้พน้ ไฟนรกและโปรดช่วยวิญญาณในไฟชาระ
โดยเฉพาะวิญญาณทีถ่ ูกทอดทิ้ง”)
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ที่ฟาติ มา แม่พระได้มอบสารที่สาคัญ คือ
 “พระเจ้ำประสงค์จะให้โลกศรัทธำภักดีต่อดวงหทัยนิรมลของพระ
แม่ ... พระแม่จะไม่ทง้ิ เรำเลย ดวงหทัยนิรมลของพระแม่จะเป็ นที่
หลบภัยของเรำ และเป็ นหนทำงนำเรำไปหำพระเจ้ำ”
(รับ) เพลง ยอกรประนมบังคมพระแม่ เคารพรักแท้สุดคาราพัน
ลูกมากราบไหว้ดว้ ยใจมุ่งมัน่ ให้แม่ประกันนาทางชีวา
 “จงสวดด้วยควำมตัง้ ใจ ขอให้สงครำมสงบ มีแต่กำรวอนขอพระแม่
เท่ำนัน้ ทีม่ นุษย์จะได้รบั พระคุณนี้” (รับ)
 “จงทำพลีกรรมเพื่อคนบำป และสวดบ่อย ๆ ว่ำ : ข้ำแต่พระเยซู
พลีกรรมนี้เพื่อแสดงควำมรักต่อพระองค์ เพื่อคนบำปจะได้กลับใจ
และเพื่อชดเชยกำรทำขัดเคืองดวงหทัยนิรมลของพระนำงมำรีอำ…
จงสวดภำวนำมำก ๆ และทำพลีกรรมเพือ่ คนบำป...วิญญำณ
มำกมำยต้องไปนรก เพรำะไม่มผี ทู้ ำพลีกรรม และสวดภำวนำให้
เขำ” (รับ)
 “เราคือพระมารดาแห่งสายประคา
เรำมำเตือนสัตบุรุษให้
เปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ อย่ำทำบำปให้เป็ นทีข่ ดั เคืองพระทัยพระเยซู
เจ้ำ บำปนัน้ มำกมำยเกินไปแล้ว จงสวดลูกประคำ และใช้โทษบำป
ของตนเถิด...สงครำมจะยุตลิ งในไม่ชำ้
ถ้ำมนุษย์แก้ไขควำม
ประพฤติของตน” (รับ)
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ให้ เ รำวิง วอนพระแม่ ผู้ น ำหน้ ำ เรำในหนทำงแห่ ง ควำมเชื่อ
โปรดค้ำจุนเรำในควำมเชือ่ ทีไ่ ด้รบั
และมีควำมยินดีในกำรเจริญชีวติ
ตำมควำมเชือ่ นัน้
1. พระแม่ ม ำรีย์ ท รงเชื่อ ฟั ง พระวำจำของพระเจ้ ำ และทรงภำวนำ
สม่ำเสมอ
 ขอโปรดให้แมร์ม ีเรีย ม เซอร์ไ อรีน และผู้ใหญ่ ฝ่ ำยคณะทุ ก
ท่ำนเปี่ ยมด้วยพระจิตเจ้ำ และปรีชำญำณ เพื่อทุกภำรกิจของ
คณะจะได้ดำรงไว้ซ่งึ ตำมจิตตำรมณ์และพระพรพิเศษ อีกทัง้
บรรลุให้เกิดผลสัมฤทธิตำมน
์ ้ ำพระทัยของพระองค์
(รับ) ข้าแต่พระแม่แห่งฟาติมา โปรดเสนอวิงวอนเพือ่ ลูกทัง้ หลายด้วย
เทอญ
2. พระแม่ทรงมอบตนเองรับใช้พระเจ้ำด้วยควำมรักร้อนรน และเสมอ
ต้นเสมอปลำย
 ขอโปรดให้ขำ้ พเจ้ำทัง้ หลำยมีชยั ต่อบำป และกำรแตกแยกทัง้
ปวง อีกทัง้ เจริญชีวติ ในควำมศักดิส์ ิทธิ ์ และใกล้ชดิ พระเจ้ำ
มำกขึน้ เพื่อจะได้อุทศิ ตนรับใช้พระองค์ในบรรดำเพื่อนพีน่ ้อง
ผูย้ ำกจนและต่ ำต้อย ด้วยดวงใจที่อ่อนโยนดุจเดียวกับพระ
แม่
(รับ) ข้าแต่พระแม่แห่งฟาติมา โปรดเสนอวิงวอนเพือ่ ลูกทัง้ หลายด้วย
เทอญ
3. พระแม่มำรีย์ ผูม้ คี วำมเชือ่ ในควำมรักของพระเจ้ำอย่ำงมันคง
่
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ขอโปรดให้คริสตชนทุกคนได้เพิม่ ควำมสนิทสนมกับพระแม่
ดำเนินชีวติ ด้วยควำมเชื่อ และฟื้ นฟู ควำมเชื่อให้มีชวี ติ ชีวำ
อย่ำงทีม่ อี ยู่ในหัวใจของพระแม่ เพื่อจะได้นำบุคคลอื่นทีย่ งั ไม่
รูจ้ กั พระเยซูเจ้ำ ให้มำรูจ้ กั พระองค์มำกขึน้
(รับ) ข้าแต่พระแม่แห่งฟาติมา โปรดเสนอวิงวอนเพือ่ ลูกทัง้ หลายด้วย
เทอญ
4. ในประวัติศำสตร์แห่ งควำมรอดของมนุ ษ ย์ พระแม่ ท รงเป็ นแบบ
ฉบับกำรต่อสู่กบั ควำมมืดแห่งบำป
 ขอโปรดให้ ผู้น ำและผู้ป กครองนำนำชำติ เต็ม เปี่ ยมด้ ว ย
พละกำลัง สติปัญญำ และคุณธรรมควำมดี เพื่อร่วมมือกัน
สร้ ำ งสรรค์ โ ลกปั จจุ บ ัน นี้ ใ ห้ อ ยู่ ใ นระเบี ย บแห่ ง ควำมรัก
สันติภำพและควำมยุตธิ รรม
(รับ) ข้าแต่พระแม่แห่งฟาติมา โปรดเสนอวิงวอนเพือ่ ลูกทัง้ หลายด้วย
เทอญ
5. พระแม่ มำรีย์เป็ นพระมำรดำแห่งชีวติ เป็ นดังดวงดำวที่น ำทำง
มนุษยชำติออกจำกควำมตำยมำสู่ชวี ติ
 อำศัย ค ำภำวนำของพระแม่ ขอโปรดให้ด วงวิญ ญำณของ
เซอร์ท่ลี ่วงลับไปแล้ว และวิญญำณในไฟชำระทุกดวง ได้รบั
พระเมตตำจำกพระเจ้ำ และโปรดให้เขำได้เห็นแสงสว่ำงแห่ง
พระพักตร์ของพระองค์ตลอดนิรนั ดร
(รับ) ข้าแต่พระแม่แห่งฟาติมา โปรดเสนอวิงวอนเพือ่ ลูกทัง้ หลายด้วย
เทอญ
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บทวิ งวอนแม่พระแห่งฟาติ มา (ภำวนำพร้อมกัน)
ข้ำแต่รำชินีแห่งสำยประคำศักดิสิ์ ทธิ ์ ท่ำนพรหมจำรีแห่งฟำติมำ
ผูท้ รงปรำกฏกำยในดินแดนแห่งโปรตุเกส และทรงนำสันติทงั ้ ภำยใน
และภำยนอกมำสู่ดินแดนนัน้ ลูกวิงวอนขอพระแม่โปรดปกปั กรักษำ
ประเทศชำติ บ้ำนเกิดเมืองนอนของลูก ให้มีสนั ติสุขและเปี่ ยมไปด้วย
คุณธรรม ตำมคำสอนของพระเยซูเจ้ำ
ขอโปรดประทำนสันติภำพมำสู่นำนำชำติ เพื่อว่ำนำนำชำติและ
ชำติภู มิของลูก ได้มีควำมยินดี ถวำยเกียรติแด่พ ระแม่เป็ นรำชินีแห่ ง
สันติภำพด้วย ข้ำแต่พ ระแม่ แห่ งสำยประค ำศัก ดิส์ ิท ธิ ์ โปรดวิงวอน
เพื่อประเทศชำติของลูก ขอพระแม่โปรดประทำนสันติสุขแก่มนุ ษยชำติ
ด้วยเถิด อำแมน
โปรดเถิดพระเจ้ำข้ำ โปรดให้พระนำงมำรีย์ผเู้ ป็ นพรหมจำรีเสมอ
ได้ชว่ ยอ้อนวอนเพื่อข้ำพเจ้ำทัง้ หลำยได้มคี วำมไว้วำงใจ กล้ำหำญ และ
ศรัทธำที่จะสวดภำวนำ พลีกรรมใช้โทษบำปและมีใจพร้อมที่จะน้อมรับ
น้ ำพระทัยของพระบิดำอย่ำงบริบูรณ์ยงิ่ ขึน้ เสมอ ทัง้ นี้ขอพึ่งพระบำรมี
พระคริสตเจ้ำ พระเจ้ำของข้ำพเจ้ำทัง้ หลำย อำแมน
ขอพระเจ้ำโปรดประทำนคืนอันสงบ และปลำยทำงอันเป็ นสุขแก่
ข้ำพเจ้ำทัง้ หลำย อำแมน
เพลง อัญเชิ ญพระแม่
1. อัญเชิญพระแม่สู่บลั ลังก์

(แม่พระฟาติ มา)
ท่ำมกลำงหัวใจซื่อสัตย์ธรรม
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มำรียค์ อื ควำมหวังชืน่ ฉ่ ำ
(รับ) โอ้พระมารดาแห่งฟาติมา
โปรดคุณธรรมประจาจิตใจ
2. ดวงใจพระแม่เปี่ ยมควำมทุกข์
ดลใจให้ลูกไกลรำคิน

เพรำะนำเรำรอดพ้นเคืองขุน่
โปรดกรุณาให้ลูกพ้นภัย
นาคนทัวไปให้
่
รอดเทอญ
โปรดลูกให้พน้ ทุกข์พน้ มลทิน
ชีพสิน้ ให้ลกู พบพระองค์ (รับ)
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