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แม่ พระประจักษ์ ทเี่ ปลเลอวัวแซง ประเทศฝรั่งเศส

บทนำ
ค.ศ. 1876 เมื อ งเปลเลอวัว แซง เป็ นเมื อ งเล็ ก ๆ มี ป ระชากร
ประมาณ 1,100 คน อยูใ่ นสังฆมณฑลบูร์ช ประเทศฝรั่งเศส แม่พระทรง
ประจักษ์มาแก่ แอสแตล ฟำแกต ซึ่งทางานเป็ นคนรับใช้ เธอป่ วยเป็ นโรค
เยือ่ บุช่องท้องอักเสบเรื้ อรัง และที่สุดกลายเป็ นวัณโรค ขณะที่แอสแตลตก
อยูใ่ นสภาพใกล้ตายนี้ เธอได้รับความช่วยเหลืออย่างมหัศจรรย์จากพระ
แม่
คืนวันที่ 14 กุม ภาพันธ์ ค.ศ. 1876 แอสแตลแลเห็นปี ศาจตนหนึ่ ง
ทางด้านขวาของเตียง แต่บดั ดลนั้น เธอเหลือบไปเห็นพระนางพรหมจารี
ที่ปลายเตียง แม่พระคลุมศีรษะด้วยผ้าขาวยาวลงมาถึงเท้า สวมเสื้อยาวปิ ด
คอถึงข้อมือ มีเชือกรัดสะเอว ที่หน้าอกติด “เสื้อจาพวก” แม่พระตรัสอย่าง
แข็งขันโดยไม่หันไปมองปี ศาจว่า “เจ้ามาทาอะไรที่นี่ เจ้าไม่เห็นหรื อว่า
เธอสวมเครื่ อ งแบบของเรา และของพระบุ ต รของเรา” วิญ ญำณที่ อ ยู่
ภำยใต้ ค วำมคุ้ ม ครองของแม่ พ ระจะมี แ ต่ ค วำมสงบ ปี ศาจไม่ อ าจมา
ล่อลวงให้วนุ่ วายได้



(รับ) 
กรองร้ อยถ้ อยคำจำกดวงใจ คลอกังวำนใสดนตรี 
 เพลงรั กถวำยพระแม่ มำรี  ไพเรำะไม่ มีเปรี ยบปรำน
 และมำตรแม้ นมีเหตุเภทภัย ให้ ข้ำหวัน่ ไหวดวงมำน
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 ทอดพระเนตรมำทรงอภิบำล ให้ พ้นภัยพำลด้ วยเทอญ
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1. โลกสิไร้ความเชื่อ 
พระแม่เอื้อความเอ็นดู 
 ให้พระบุตรทรงอุม้ ชู
ประกาศกูเ้ รารอดตาย 
 ให้พระบุตรทรงอุม้ ชู
ประกาศกูเ้ รารอดตาย 
2. ในโลกอันมืดมน
พระแม่ดลสุรียฉ์ าย
ในพระบุตรพรรณราย
ดังแสงพรายจากฟ้าไกล
ในพระบุตรพรรณราย
ดังแสงพรายจากฟ้าไกล
(รับ) 
กรองร้ อยถ้ อยคำจำกดวงใจ คลอกังวำนใสดนตรี 
 เพลงรั กถวำยพระแม่ มำรี  ไพเรำะไม่ มีเปรี ยบปรำน
 และมำตรแม้ นมีเหตุเภทภัย ให้ ข้ำหวัน่ ไหวดวงมำน
 ทอดพระเนตรมำทรงอภิบำล ให้ พ้นภัยพำลด้ วยเทอญ


ที่เปลเลอวัวแซง แม่พระได้มอบสารที่สาคัญ
o “ลูกเป็ นลูกของแม่ จงมำนะและอดทนเถิด พระบุตรของแม่ จะช่ วยลูก
ถ้ ำลูกจะรั บใช้ เรำ จงเป็ นคนซื่ อ ๆ ให้ กิจกำรของลูกสอดคล้ องกับ
คำพูดของลูกเถิด”
ภำวนำ
วันทามารี อา 3 บท
o “ลูกอยู่ที่ไหน ลูกก็สำมำรถทำดีได้มำก และสำมำรถประกำศเกียรติคุณของแม่ ได้”
ภำวนำ
วันทามารี อา 3 บท
o “สิ่ งที่ทำให้ แม่ ชอกชำ้ ใจมำก คือกำรขำดควำมเคำรพต่ อพระบุตร ใน
ศีลมหำสนิทและกำรสวดภำวนำที่จิตใจวอกแวก สำหรั บลูก จง
ประกำศเกียรติคุณของแม่ ลูกอำจพบอุปสรรค แต่ แม่ จะช่ วยลูก”
ภำวนำ วันทามารี อา 3 บท
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ภำวนำเพื่อโลกและพระศำสนจักร
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน ค.ศ. 1876 ฉลองแม่พระมหาทุกข์ 7 ประการ
แม่พระประจักษ์มามีเสื้อจาพวกดังกล่าวติดที่หน้าอก ตรัสว่า “แม่รู้ถึง
ความพยายามที่ลูกทาเพือ่ ให้มีความสงบ ในโลกและในพระศาสนจักรยัง
ไม่มีความสงบที่แม่ปรารถนา แม่เตือนมามากแล้ว แต่เขาก็ไม่ค่อยจะรับ
ฟัง แม่ไม่อาจจะยับยั้งพระบุตรได้อีก”
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 1876 สมโภชพระนางมารี ยท์ รงปฏิสนธิ
นิรมล แม่พระประจักษ์มา แวดล้อมด้วยพวงมาลัยกุหลาบ แม่พระนารู ป
จาพวกมาด้วย ตรัสว่า “แม่มาช่วยคนบาปให้กลับใจ ขุมทรัพย์ของพระ
บุตรเปิ ดอยู่ และแม่ชอบความศรัทธานี้มาก เป็ นสิ่งที่ทาให้แม่ได้รับ
เกียรติ… แม่อยูข่ า้ ง ๆ ลูก แม้ลูกจะมองไม่เห็น”
แม่พระตรัสว่า “ลูกจงไปหาคุณพ่อเจ้าวัด แสดงเสื้อจาพวกให้ท่านดู
และบอกว่าไม่มีอะไรเป็ นที่พอใจแก่แม่มากเท่ากับที่เห็นลูก ๆ ของแม่ติด
รู ปจาพวกนี้ แม่จะโปรยปรายพระคุณต่าง ๆ แก่ผทู ้ ี่ติดเสื้ อจาพวกนี้ดว้ ย
ความไว้วางใจ และช่วยกันเผยแผ่ให้แพร่ หลาย”
หลังจากที่แอสแตลได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่ 13 แล้ว
พระองค์ทรงยอมรับเสื้อจาพวกที่แม่พระตรัสบอกนี้ และต่อมา สมเด็จ
พระสั นตะปำปำเบเนดิกต์ ที่ 15 ตรัสว่า “เราเชื่อว่าเรื่ องนี้มีกาเนิดที่ดี และ
เปลเลอวัวแซงเป็ นสถานทีพ่ เิ ศษที่แม่พระทรงเลือก เพือ่ แจกจ่ายพระคุณ
ต่าง ๆ” (พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 15 วันที่ 17 ตุลาคม ค.ศ. 1917)
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ให้ เรำสวดสำยประคำ 10 เม็ด ถวำยเกียรติแด่ แม่ พระ และเพื่อควำมสงบ
สุ ขของประเทศชำติ
เพลง
ราชินีแห่งสายประคาศักดิ์สิทธิ์
1. ราชินีแห่งสายประคาศักดิ์สิทธิ์
องค์พระจิตอยูช่ ิดในดวงวิญญาณ
ทรงเปี่ ยมล้นด้วยหรรษทาน
มารดาแห่งพระเจ้า
พรหมจารี ที่รักและทรงเมตตา
ที่พ่งึ พาหลบภัยของเราคนบาป
ทรงสัง่ สอนให้สวดค่าเช้า
สายประคานาชีวา
(รับ) วันทำมำรี อำ วันทำมำรี อำ วันทำ....มำรี อำ

 ข้า พเจ้า คื อ ผูร้ ั บ ใช้ข องพระเจ้า จงเป็ นไปแก่
ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน





 ข้าขอวันทา
พระโปรดเรานี้
ร่ วมเหล่านักบุญ
 พระนาข้าไป
แห่งองค์พระบุตร
ได้รอดวิญญาณ์
 พระคือฉายา
เป็ นปฐมเทพมนุษย์
สรรพสิ่งทัว่ ไป

วอนไหว้โมทนา พระบิดาองค์อดุลย์
ให้มีส่วนในพระคุณ
พระหนุนนาพา
สู่ทางสว่างไสว เข้าในมรรคา
ผูส้ ุดเสน่หา
ชัว่ ช้าพระอภัย
พระจิตนาถา จุติมาสบสมัย
บริ สุทธิ์ทรงชัย
พระได้สร้างมา
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 สร้างโดยพระองค์ ตามพระประสงค์ เพือ่ พระองค์หรรษา
พระมีท้งั รู ป
อรู ปอาภา
อยูก่ ่อนเวลา
โลกาจักรวาล
 พระองค์เป็ นเศียร พระวรกายเสถียร จาเนียรตลอดกาล
ผูน้ าพระศาสนจักร
เป็ นหลักชนะมาร
อภิศกั ดิ์โอฬาร
ต้นธารความดี
 พระเจ้าโปรดปรานจึงได้ประทาน ยอดการกุศลศรี 
ทางองค์พระคริ สต์
สัมฤทธิ์วธิ ี
ให้ผยู ้ อมพลี
คืนดีกบั พระองค์
 พระโลหิตหลัง่ ไหลเหนือกางเขนไซร้ สนองไท้พระประสงค์
บันดาลสันติสุข
ความทุกข์ดบั ลง
ฟ้าดินคืนคง
ดารงสวัสดี
 พระตรี เอกภาพ ปวงข้าขอกราบ เชยชิดพิสมัย
ทรงเกียรติกฤษดา
เกริ กหล้าลือชัย
สามเป็ นหนึ่งใน
ชัว่ นิจนิรันดร์ อาแมน
 ข้า พเจ้า คื อ ผูร้ ั บ ใช้ข องพระเจ้า จงเป็ นไปแก่
ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
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 ข้าแต่พระแม่ ที่รักยิง่ พระแม่ ถวายเกียรติทุกอย่างแด่ องค์พระบุตร
ด้วยความสุภาพถ่อมตน พระแม่ไม่ได้ตอ้ งการอะไรสาหรับตนเองเลย พระ
แม่ไม่เคยคานึ งถึงตนเอง แต่พระแม่คานึ งถึงบรรดาลูก ๆ พวกลูกวอนขอ
จากพระแม่ เพื่อว่าเมื่ อ ชีวิตเนรเทศนี้ ล่วงแล้ว โปรดแสดงให้ลู กเห็ นองค์
พระเยซูเจ้า พระโอรสผูท้ รงบุญของพระแม่
 ลูกขอกราบขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกับพระแม่ ที่ทรงส่งองค์พระ
เยซูเจ้ามาไถ่กูล้ ูกและทาให้ศกั ดิ์สิทธิ์ไป ลูกต้องการพระองค์ เพราะความ
เข้าใจของลู ก มื ดมัว และจิต ใจของลู ก มื ด มน ลู ก ทราบดี ว่าพระแม่ ส วด
วิงวอนองค์พระเยซู เจ้าอยู่เสมอ และพระองค์ทรงสดับฟั งคาภาวนาของ
พระแม่ ลู กทราบดี ว่าผูเ้ ป็ นมารดาไม่ เคยเบือ นหน้าแห่ งความรักไปจาก
บุตรที่เข้ามาหาด้วยความมัน่ ใจ 
 ข้า แต่ พ ระมารดาโปรดฟั ง ค าภาวนาและช่ ว ยเหลื อ ลู ก ด้ว ยเถิ ด
อาแมน
บทเพลงสิ เมโอน
บทสร้ อย ข้ ำแต่ พระเจ้ ำ ยำมข้ ำฯตื่นอยู่โปรดกอบกู้ข้ำฯ ครำข้ ำฯไสยำ
จงกรุณำป้องกัน เพื่อ ข้ ำฯ จะได้ เฝ้ำอยู่กับองค์ พระคริ สตเจ้ ำ
และเนำอยู่ในสันติสุขเทอญ
ข้ ำแต่ พระผู้ทรงสรรพำนุภำพ
- ทรงอนุญาตให้ทาสพระองค์จากไปแล้ว
คลาดแคล้วไปในสันติตามที่พระองค์ทรงสัญญา
- เพราะตาข้าฯได้เห็นความรอดสุกใส
ซึ่งพระองค์ได้ทรงจัดเตรี ยมไว้เพือ่ ประชาชาติท้งั หลาย
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- เป็ นความสว่างส่องแสงแก่คนต่างศาสนา
และสิริโรจนาแด่อิสราเอลประชากรของพระองค์
- สิริมงคลแด่พระบิดาผูท้ รงฤทธิ์
และพระบุตรเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
- และพระจิตผูส้ ถิตในดวงใจเราทั้งหลาย
บัดนี้และทุกเมื่อมิวายตลอดนิรันดร อาแมน
บทสร้ อย ข้าแต่พระเจ้า ยามข้าฯตื่นอยูโ่ ปรดกอบกูข้ า้ ฯ คราข้าฯไสยา
จงกรุ ณาป้องกัน เพือ่ ข้าฯ จะได้เฝ้าอยูก่ บั องค์พระคริ สตเจ้า
และเนาอยูใ่ นสันติสุขเทอญ

 ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงพอพระทัยให้พระบุตรรับเอาเนื้ อหนัง
มาเป็ นมนุ ษ ย์ ในพระครรภ์ข องพระนางพรหมจารี ม ารี ย ์ ขอโปรดให้
ข้าพเจ้าทั้งหลายซึ่งยอมรับว่าพระคริ สตเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าและมนุษย์ สม
เป็ นผูม้ ี ส่วนร่ วมพระธรรมชาติพระเจ้าของพระองค์ท่านด้วยเทอญ ทั้งนี้
ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริ สตเจ้า ผูท้ รงจาเริ ญและครองราชย์เป็ นพระเจ้า
หนึ่งเดียวกับพระองค์ และพระจิตตลอดนิรันดร อาแมน
 ขอพระเจ้าโปรดประทานคืนอันสงบ และปลายทางอันเป็ นสุ ขแก่
ข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน

 

(รับ)มักนีฟีกัต พระเสด็จมำยังข้ ำฯ
มักนีฟีกัต พระประทับอยู่ในข้ ำฯ

8

1. ข้าฯ รู ้สึกดังสายพระเนตรจับจ้องอยู่ ให้ขา้ ฯ ได้รู้วา่ ทรงรับและรักข้าฯ (รับ) 
2. ในอุง้ พระหัตถ์ ข้าฯ พร้อมสรรพและมัน่ คง 
รับใช้พระองค์ทุกเพลาอย่างมัน่ ใจ (รับ)
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