แม่ พระประจักษ์ ทโี่ บแรง และทีบ่ ันเนอ ประเทศเบลเยีย่ ม

บทนำ
การประจักษ์ที่โบแรงและบันเนอ อยูใ่ นระยะเวลาใกล้เคียงกัน คือ
ในปี ค.ศ. 1932 และ 1933 โบแรงเป็ นเมืองเล็ก ๆ ในประเทศเบลเยีย่ ม ใน
ปี ค.ศ. 1932 หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ไม่ถึง 20 ปี พระนางพรหมจารี ทรง
ประจักษ์มาแก่เด็ก ๆ ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1932 ถึงวันที่ 3
มกราคม ค.ศ. 1933
เด็ก 5 คน ที่ได้เห็นพระนางพรหมจารี ประจักษ์มาคือ เด็กใน
ครอบครัววัวแซงต์ 3 คน คือแฟรนังด์ อายุ 15 ปี อัลแบรต์ 11 ปี ยีลแบรต์
13 ปี และเด็กในครอบครัวเดอแกมเบรอ อีก 2 คน คือ อังเดร 15 ปี
และยิลแบรต์ 9 ปี
พระนางพรหมจารี ตอบคาถามของเด็ก ๆ ว่า พระนางคือ พระนำง
พรหมจำรีผู้นิรมล พระแม่มารี ยป์ รารถนาให้มีโบสถ์หลังหนึ่งสาหรับผูม้ า
จาริ กแสวงบุญ และพระแม่ขอให้สวดภาวนามาก ๆ เมื่อประจักษ์มา
พระแม่มีหวั ใจทองอยูบ่ นหน้าอก มีรังสีส่องสว่างยาวประมาณ 10 ซม.
พุง่ ออกมารอบ ๆ หัวใจทอง ด้วยเหตุน้ ีแม่พระแห่งโบแรง จึงได้สมญา
นามว่า “พระนำงพรหมจำรีหัวใจทอง”
วันอังคารที่ 3 มกราคม พระนางพรหมจารี ปรากฏมาต่อหน้าฝูงชน
ประมาณ 30,000 คน เป็ นการประจักษ์ครั้งสุดท้ายเพือ่ อาลาเด็ก ๆ และ
พระนางตรัสกับยิลแบรต์ วัวแซงต์ และอังเดร เดอแกมเบรอว่า “ฉันจะทำ
ให้ คนบำปกลับใจ ฉันคือมำรดำพระเจ้ ำ พระรำชินีสวรรค์ จงสวดภำวนำ
เสมอ ”
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รับช่ างงามเหลือโอ้ แม่ มารี อา สะท้ อนเมตตาพระทัยแห่ งพระเจ้ า
 ทรงได้ รับเลือกสรรในบรรดาสตรี 
1. กระแสเรี ยกมีจากพระเจ้าถึงแม่เอย
2. จิตพระปรานีสถิตอยูใ่ นแม่เอย
3. ความรักภูมีให้แม่อิ่มในฤทัย


เมื่อพระแม่ประจักษ์มาหาเด็ก ๆ พระแม่ถามว่า รักฉันไหม? เด็ก
ตอบว่า รักค่ะ พระแม่ตรัสถามอีกว่า รักพระบุตรของฉันไหม? เด็ก ๆ
ตอบว่า รักค่ะ พระแม่ตรัสย้าว่า ทำพลีกรรมนะ
ให้เราแต่ละคนพิจารณาตนเองว่า เรามีความรักต่อพระแม่และพระ
เยซูเจ้ามากน้อยแค่ไหน และความรักของเราแสดงออกมาในรู ปแบบใด
เราได้ทาพลีกรรมและสวดภาวนามากน้อยแค่ไหน
(ราพึงสักครู่ )

ให้ เรำสวดภำวนำ สำยประคำ 10 เม็ด เพื่อถวำยเกียรติแด่ แม่ พระ
บทภำวนำวอนขอพระแม่ เจ้ ำแห่ งโบแรง (ภาวนาพร้อมกัน)
ข้าแต่พระมารดาแห่งโบแรง พรหมจารี นิรมล พระนางทรงมีชยั
ชนะเสมอในการชิงชัยเพือ่ พระเจ้า ขอโปรดให้บรรดาคนบาปกลับใจ
ตามที่พระนางได้ทรงสัญญาไว้เถิด
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เดชะดวงหทัยนิรมลของพระนาง ขอโปรดวิงวอนพระเจ้า โปรด
ประทานพระหรรษทานให้ดวงวิญญาณที่กาลังจะพินาศไป ได้กลับมาสู่
ความรักของพระองค์เสียใหม่
ข้าแต่พระมารดาหัวใจทอง โปรดทอดพระเนตรมายังความทุกข์
ยากของพวกลูก
และโปรดประทานการปลอบประโลมในความทุกข์
ทรมาน พระนางคือสุขภาพของผูพ้ กิ าร ผูป้ ่ วย และองค์บรรเทาของผูท้ ุกข์
ยาก
ข้าแต่พระราชินีแห่งสวรรค์ ขอโปรดประทานพระหรรษทานแห่ง
ความเชื่อ ความรัก และความไว้ใจแก่ลูกทั้งหลาย เพือ่ จะได้ประกาศยืนยัน
แก่โลกว่าพระแม่คือ ราชินีผคู ้ รองดวงใจของลูกทั้งหลาย และราชินีของ
โลกจักรวาล อาแมน

แม่ พระทรงประจักษ์ ที่บันเนอ ประเทศเบลเยีย่ ม ค.ศ. 1933
“ฉันคือพระนางพรหมจารีของคนยากจน
ฉันมาเพือ่ ปัดเป่าความทุกข์ยาก”
ในปี ค.ศ. 1933 หลังจากการประจักษ์ครั้งสุดท้ายที่โบแรงได้ เพียง
12 วัน ที่หมู่บา้ นบันเนอ ซึ่งมีชาวบ้านประมาณ 100 ครอบครัว มีอาชีพ
เลี้ยงสัตว์และเพาะปลูกในที่ดินที่ไม่มีผใู ้ ดเป็ นเจ้าของโดยเฉพาะ แต่เป็ น
ของกลางสาหรับคนยากจนอยูอ่ าศัยร่ วมกัน
มีครอบครัวหนึ่งยากจนมาก หัวหน้าครอบครัวคือนำยจูเลียน เบโก
เป็ นกรรมกรที่ซื่อตรง ภรรยาต้องตรากตราทางานในการเลี้ยงดูลูก ๆ ถึง 7
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คน มำรีแอ็ต เบโก คนโต อายุ 12 ปี เธอไม่ได้เรี ยนหนังสือ วันที่ 15
มกราคม ขณะที่มารี แอ็ตมองออกไปทางหน้าต่าง ก็แลเห็นแสงสลัว ๆ
และค่อย ๆ เห็นชัด เป็ นภาพสตรีสำวงดงำมผู้หนึ่ง มีแสงเป็ นประกำย
กาลังยืนมองมายังเธอและยิม้ ให้ สตรี น้ นั สวมอาภรณ์สีขาวยาวลงมาคลุม
เท้า ทุกสิ่งที่แลเห็นนั้นรุ่ งโรจน์ยงิ่ กว่าดวงอาทิตย์”
มารี แอ็ต ถามสตรี ผนู ้ ้ นั ว่า “พระนางคือผูใ้ ด” คาตอบคือ “ฉันคือ
พระมำรดำของคนยำกจน”
และอีกคาถามหนึ่งเกี่ยวกับน้ าพุก็ได้รับ
คาตอบว่า “น้ำพุนี้มีไว้สำหรับทุกชำติ เพื่อบรรเทำผู้เจ็บป่ วย”
ทุกค่า ไม่วา่ ดินฟ้าอากาศจะเป็ นเช่นไร เธอจะสวดสายประคารออยู่
จนถึงวันนั้น ตรงกับวันครบรอบปี ที่ 75 แห่งการประจักษ์ของพระแม่ครั้ง
แรกที่เมืองลูร์ด การประจักษ์เริ่ มขึ้นอีกครั้งหนึ่ง และครั้งนี้พระนางทรง
กล่าวแก่มารี แอ็ตว่า “ฉันมำเพื่อปัดเป่ ำควำมทุกข์ยำก”
พระนางทรงแนะให้มารี แอ็ตสวดภาวนามาก ๆ และในวันที่ 2
มีนาคม ซึ่งเป็ นการประจักษ์ครั้งสุดท้าย พระนางทรงยืนยันกับเธอว่า “ฉัน
คือมำรดำพระผู้ไถ่ มำรดำพระเจ้ ำ จงสวดภำวนำมำก ๆ ”


บทภำวนำต่ อพระมำรดำแห่ งคนยำกจน (ภาวนาสลับซ้าย-ขวา)
o ข้าแต่พ ระมารดาแห่ งคนยากจน พระนางผูน้ ่ ารักและอ่ อ นโยน ข้าพเจ้า
ทั้งหลายมาเฝ้าพระนางด้วยความรักและไว้วางใจ ด้วยทราบถึ งความรักที่
พระนางมี ต่อพระเยซูเจ้าและต่อประชากรของพระองค์ ข้าพเจ้าทั้งหลาย
วิงวอนขอพระนางช่วยเสนอวิงวอนเพือ่ คนยากจนทั้งหลาย
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 ขอพระนางนาทางชีวิตและปกป้ องบรรดาคนยากจนทัว่ โลก โปรดขอให้
พระบุตรของพระนางระลึกถึงสภาพน่าสงสารของพวกเขา
โป รดให้
คนไร้ ที่ พ ัก อาศัย ได้มี ที่ อ ยู่ โปรดให้ ผูอ้ ดอยากได้มี อ าหาร และผู ้ที่ ไ ร้
เครื่ องนุ่งห่มได้มีเสื้อผ้า
o ขอพระนางวิงวอนพระเยซู เจ้า โปรดทรงทาให้หัวใจของผูม้ ั่งมี เปิ ดกว้าง
เพื่ อ แบ่ ง ปั น สิ่ ง ที่ เขาได้รั บ จากพระเจ้าให้ แ ก่ ค นยากจนขัด สน และขอ
พระองค์ทรงช่ วยเหลือ ให้คนยากจนกลายเป็ นสัญ ลักษณ์ แท้จริ งของพระ
เยซูเจ้า ผูท้ รงถูกตรึ งกางเขน
 ขอให้ผูม
้ ีน้ าใจดี ทางานในความเชื่ อ ความไว้ใจ และความรัก เพื่อ ให้พระ
อาณาจักรของพระเจ้า มาถึง ในขณะที่พระนางทรงเป็ นมารดาของพระเยซู
เจ้า และเป็ นข้ารั บใช้ผยู ้ ากจนของพระเจ้า พระนางทรงยอมรับที่จะเป็ น
มารดาของพระเยซูเจ้า พระผูไ้ ถ่บาปของมนุษย์ท้งั หลาย
o โดยอาศัยการดูแลเอาใจใส่ดว้ ยความรักของพระนาง ข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้
มีพระนางเป็ นแบบอย่าง และนาทางชีวิตข้าพเจ้าทั้งหลาย ในการปฏิบตั ิ
ภารกิจช่วยเหลือคนยากจนของพระเจ้า
 ข้าแต่พระนางผูอ้ ่อนโยนและน่ารักของผูย้ ากจนทั้งหลาย โปรดทาให้หวั ใจ
ของข้าพเจ้าทั้งหลายสนิทเป็ นหนึ่งเดียวกับดวงพระทัยของพระนาง ในการ
ถวายคาสรรเสริ ญ เพื่อแสดงความรักต่อพระเยซูเจ้า พระบุตรของพระนาง
ผูท้ รงเป็ นหนทางครบครัน
o โดยอาศัยความช่วยเหลือของพระนาง ขอให้ชีวติ และคาภาวนาของข้าพเจ้า
ทั้งหลาย ได้นาทางผูอ้ ื่นสู่การมองเห็นพระเจ้า ผูท้ รงชีวิตสถิตในประชากร
ของพระองค์ อาแมน
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บทเพลงสิ เมโอน
บทสร้ อย ข้ าแต่ พระเจ้ า ยามข้ าฯ ตื่นอยู่โปรดกอบกู้ข้าฯ คราข้ าฯไสยา
จงกรุณาป้องกัน เพื่อข้ าฯ จะได้ เฝ้าอยู่กับองค์ พระคริ สตเจ้ า
และเนาอยู่ในสันติสุขเทอญ
ซ้ ำย บัดนี้ พระองค์จะให้ขา้ ฯ มรณะ หลุดพ้นพันธะก็แล้วแต่จะกรุ ณา
ขวำ เพราะตาข้าฯ ได้ประสบบุญญาธิการของพระองค์
อันได้ทรงเตรี ยมไว้ให้ประชากรได้เห็น
ซ้ ำย พระองค์ทรงเป็ นภาณุมาศ อันจารัสเรื องรอง
ขวำ ของนานาประชาราษฎร์ และทรงเป็ นโรจนาการแห่งชาติอิสราเอล
ซ้ ำย สิริพงึ มีแด่พระบิดา และพระบุตร และพระจิต
ขวำ เหมือนในปฐมกาล บัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดร อาแมน
บทสร้ อย ข้ าแต่ พระเจ้ า ยามข้ าฯ ตื่นอยู่โปรดกอบกู้ข้าฯ คราข้ าฯไสยา
จงกรุณาป้องกัน เพื่อข้ าฯ จะได้ เฝ้าอยู่กับองค์ พระคริ สตเจ้ า
และเนาอยู่ในสันติสุขเทอญ
บทภำวนำของประธำน
ข้า แต่ พ ระเจ้า ข้า พเจ้า ทั้ ง หลายจะฉลองพระนางพรหมจารี ผู ้
ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ยิ่ง ขอพระนางช่ ว ยอ้อ นวอนพระองค์ ได้โปรดให้ ข ้าพเจ้า
ทั้งหลายเหมาะสมที่จะรับส่ วนแบ่งจากพระหรรษทานอันมากมายของ
พระองค์ดว้ ยเถิด ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระเยซู คริ สตเจ้า พระบุตรผูท้ รง
จาเริ ญ และครองราชย์ เป็ นพระเจ้า หนึ่ ง เดี ยวกับ พระองค์ และพระจิ ต
ตลอดนิรันดร อาแมน

6

ขอพระเจ้าโปรดประทานคืนอันสงบ และปลายทางอันเป็ นสุขแก่
ข้าพเจ้าทั้งหลาย
อาแมน

1. ถวายทุกสิ่งที่ลูกมี
ให้พระมารดา รับเป็ นบรรณา

ฝันโสภีที่ปรารถนา
แด่พระบุตรานิรันดร์

(รับ) วันทามารี อาเปี่ ยมด้ วยหรรษทานพระสวามีสถิตกับท่ าน 
ผู้มีบุญกว่ าหญิงใดใด
2. ยามคุกเข่าเบื้องหน้าแม่
ความคิดข้อใด ถ้อยคาพร่ าไป
เตรียมราพึง..............................
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ได้เล็งแลรอยยิม้ แจ่มใส
ฝากไว้ออ้ มแขนมารดา
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