




แม่ พระประจักษ์ ทปี่ งต์ แมง ประเทศฝรั่งเศส

บทนำ
เมื่อวันที่ 17 มกราคม ค.ศ. 1871 ที่หมู่บา้ นปงต์แมง ในสังฆมณฑล
ลาวัล ประเทศฝรั่งเศส แม่พระประจักษ์มาแก่เออเชน บาร์เบอแด็ต อายุ
12 ปี ยอแซฟ น้องชาย อายุ 10 ปี และเด็ก อี ก 2 คน เออแชน เป็ นเด็ ก
อ่อนโยน ซื่ อ ๆ และเป็ นเด็กดี วันหนึ่ งเขาออกมาจากยุง้ ข้าว และได้เห็ น
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สตรี งามผูห้ นึ่ง ปรากฏมากลางอากาศ ลอยอยูส่ ูงประมาณ 2-3 เมตร เหนื อ
หลังคาบ้านข้างเคียง
เขาเล่าว่า “เธอยิม้ ให้ผม ผมจ้องมองเธอ ผมทั้งตื่นเต้นและดีใจ”
ส่วนยอแซฟ น้องชายเล่าว่า “ผมเห็นสตรี แสนงามคนหนึ่ง เธอสวมเสื้อ
ยาวสีฟ้าเข้ม เป็ นมันระยับ เสื้อยาวของเธอประดับด้วยดวงดาวสีทอง
ตั้งแต่คอจดชายกระโปรง เธอสวมมงกุฎทอง มือเธอเล็ก และยืน่ แบ
ออกมาหาเรา เหมือนแม่พระเหรี ยญอัศจรรย์ พระพักตร์สดชื่น ดวงตา
อ่อนหวาน ความอ่อนโยนเหมือนแม่แผ่มายังเรา ดูคล้ายกับว่าเธอมีความ
ยินดีที่เห็นเราจ้องมองเธอ”




1. มารี แม่รัก
พระทัยดีนกั จะหาไหน
 บรรดาหลบลี้ไปห่างไกล
ขอแม่ดลใจให้คืนมา
(รับ)
ชาวเราร่ วมจิตจงพร้ อมเพรี ยง บรรเลงเปล่ งเสียงด้ วยยินดี
สรรเสริ ญพระคุณแม่ มารี 
ขอแม่ ปรานีฟังวิงวอน
2. มารี อ่อนหวาน
ไม่เคยล้างผลาญลงอาชญา

มีแต่โอบอ้อมกรุ ณา แ ม้
พระเดชารุ่ งรุ จี
ที่ปงแมงต์ แม่พระประจักษ์มาโดยมีกางเขนสีแดงปรากฏอยูบ่ น
พระอุระของแม่พระ และมีกรอบรัศมีสีฟ้า หนาประมาณ 12 ซม. โอบ
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รอบพระนางไว้ มีแผ่นป้ายสีขาวอยูใ่ ต้เท้าของพระนาง และมีอกั ษรสีทอง
เป็ นข้อความว่า “ลูกเอ๋ ย จงภำวนำเถิด” “พระเจ้ ำจะทรงอภัยโทษ

พวกเจ้ ำในเวลำอันใกล้นี้” “พระบุตรของฉันได้ รับฟังแล้ว”

แม่พระทรงยกพระหัตถ์เหนือไหล่ มองดูเด็ก ๆ ด้วยสายตา
อ่อนโยน กางเขนแดงอันหนึ่งสูงประมาณ 50-60 ซม. มีรูปพระคริ สต์สี
แดงสดอยูบ่ นนั้น บนยอดกางเขนมีป้ายสีขาว มีคาสีแดงเขียนว่า “เยซู
คริสต์ ” แม่พระรับกางเขนนั้นและทรงถือไว้ในพระหัตถ์
อีกหนึ่งปี ต่อมา วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1872 พระสังฆราชได้
ประกาศรับรองการประจักษ์ที่ปงแมงต์วา่ “หลังจากที่ได้ตรวจสอบด้าน
สมอง ผลจากใบรับรองแพทย์ และรายงานจากบรรดานักเทววิทยาแล้ว
เรำตัดสิ นได้ ว่ำพระนำงมำรีอำ พระมำรดำของพระเจ้ ำได้ ประจักษ์ มำจริง
ในวันที่ 17 มกรำคม ค.ศ. 1871 ที่หมู่บ้ำนปงต์ แมง ซึ่งมีประเพณี การนับ
ถือแม่พระที่เรี ยกกันว่า พระมำรดำแห่ งควำมหวัง”
ให้ เรำสวดสำยประคำ 10 เม็ด เพื่อถวำยเกียรติแด่ พระมำรดำแห่ ง
ควำมหวัง
บทเร้าวิงวอนแม่พระแห่งความหวัง
แม่ พระแห่ งความหวัง โปรดส่ องทางแก่ ข้าพเจ้ าทั้งหลายด้ วยเถิด
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า
ขอทรงพระกรุ ณาเทอญ
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า
ขอทรงพระกรุ ณาเทอญ
ข้าแต่พระคริ สตเจ้า
ขอทรงพระกรุ ณาเทอญ
ข้าแต่พระคริ สตเจ้า
ขอทรงพระกรุ ณาเทอญ
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า
ขอทรงพระกรุ ณาเทอญ
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า
ขอทรงพระกรุ ณาเทอญ
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พระแม่เจ้าแห่งความหวัง
พระแม่เจ้าแห่งหนทาง
พระแม่เจ้าแห่งแสงสว่าง
ความเต็มเปี่ ยมของอิสราเอล
คาพยากรณ์ของยุคใหม่
มารดาพระเจ้า
มารดาพระเมสซิยาห์ผชู ้ ่วยให้รอด
มารดาแห่งผูไ้ ด้รับการไถ่กู้
มารดาของประชากรทั้งมวล
พรหมจารี แห่งความเงียบ
พรหมจารี ผรู ้ ับฟัง
พรหมจารี ผขู ้ บั ร้อง
ข้ารับใช้ของพระเจ้า
ข้ารับใช้ของพระวาจา
ข้ารับใช้ของการไถ่กู้
ข้ารับใช้ของพระอาณาจักร

ช่วยวิงวอนเทอญ
””
””
””
””
””
””
””
””
””
””
””
””
””
””
””

แม่ พระแห่ งความหวัง โปรดส่ องทางแก่ ข้าพเจ้ าทั้งหลายด้ วยเถิด
ศิษย์ของพระคริ สตเจ้า
ช่วยวิงวอนเทอญ
พยานของพระวรสาร
””
ภคินีของมนุษยชาติ
””
การเริ่ มต้นของพระศาสนจักร
””
มารดาของพระศาสนจักร
ช่วยวิงวอนเทอญ
แบบฉบับของพระศาสนจักร
””
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ฉายาลักษณ์ของพระศาสนจักร

””

แม่ พระแห่ งความหวัง โปรดส่ องทางแก่ ข้าพเจ้ าทั้งหลายด้ วยเถิด
มารี ยผ์ มู ้ ีบุญกว่าหญิงใด ๆ
ช่วยวิงวอนเทอญ
มารี ยศ์ กั ดิ์ศรี ของสตรี
””
มารี ยค์ วามยิง่ ใหญ่ของสตรี
””
สตรี ผซู ้ ื่อสัตย์ในการรอคอย
””
สตรี ผซู ้ ื่อสัตย์ในงานของตน
””
สตรี ผซู ้ ื่อสัตย์ในการเป็ นศิษย์
””
สตรี ผซู ้ ื่อสัตย์ต่อกางเขน
””
แม่ พระแห่ งความหวัง โปรดส่ องทางแก่ ข้าพเจ้ าทั้งหลายด้ วยเถิด
ผลแรกของปั สกา
ช่วยวิงวอนเทอญ
ความรุ่ งโรจน์ของการเสด็จมาของพระจิต
””
ดาราแห่งการป่ าวประกาศพระวรสาร
””
การประทับอยูท่ ี่ส่องแสง
””
การประทับอยูท่ ี่เต็มไปด้วยการภาวนา
””
การประทับอยูท่ ี่เต็มไปด้วยการต้อนรับ
””
การประทับอยูท่ ี่แข็งขัน
””
แม่ พระแห่ งความหวัง โปรดส่ องทางแก่ ข้าพเจ้ าทั้งหลายด้ วยเถิด
ความหวังของคนยากจน
ช่วยวิงวอนเทอญ
ที่วางใจของคนต่าต้อย
””
พลังของผูด้ อ้ ยโอกาส
””
ทีบ่ รรเทาของผูถ้ ูกกดขี่
ช่วยวิงวอนเทอญ
ผูป้ ้องกันของผูไ้ ร้เดียวสา
””
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กาลังใจของผูถ้ ูกเบียดเบียน
ผูบ้ รรเทาใจของผูถ้ ูกเนรเทศ

””
””

แม่ พระแห่ งความหวัง โปรดส่ องทางแก่ ข้าพเจ้ าทั้งหลายด้ วยเถิด
เสียงแห่งเสรี ภาพ
ช่วยวิงวอนเทอญ
เสียงแห่งความสัมพันธ์
””
เสียงแห่งสันติภาพ
””
เครื่ องหมายแห่งมุมมองมารดาของพระเจ้า
””
เครื่ องหมายแห่งความใกล้ชิดพระเจ้า
””
เครื่ องหมายแห่งพระเมตตาของพระบุตร
””
เครื่ องหมายแห่งการบังเกิดผลของพระจิตเจ้า
””
แม่ พระแห่ งความหวัง โปรดส่ องทางแก่ ข้าพเจ้ าทั้งหลายด้ วยเถิด
พระคริ สตเจ้า พระผูไ้ ถ่ของประวัติศาสตร์
เมตตาเราเถิด พระเจ้าข้า
พระคริ สตเจ้า พระผูไ้ ถ่ของมนุษยชาติ
””
””
พระคริ สตเจ้า พระผูไ้ ถ่ของการสร้างโลก
””
””
บทภำวนำ
ข้าแต่พระเจ้า ผูท้ รงสรรพานุภาพและนิรันดร พระนางพรหมจารี
พระมารดาผูท้ รงเกียรติของพระบุตรของพระเจ้า
ทรงช่วยเหลือและ
ปกป้องทุกคนที่เรี ยกหาพระนาง อาศัยคาเสนอวิงวอนของพระนาง โปรด
ให้ขา้ พเจ้าทั้งหลายเข้มเข็งในความเชื่อ เตรี ยมพร้อมในความหวัง และ
มัน่ คงในความรักของพระองค์ดว้ ยเถิด ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริ สตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

(ภาวนาสลับ ซ้าย-ขวา)
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o ข้าแต่พระแม่ ม ารี ย ์ ผูท้ รงเป็ นบุ ตรที่รักยิง่ ของพระบิ ดานิ รันดร ทรง
เป็ นพระมารดาที่น่ารักยิง่ ของพระบุตร และเป็ นผูร้ ่ วมทุกข์ร่วมสุขกับ
พระองค์เสมอ พระแม่ทรงเป็ นวิหารที่เปี่ ยมด้วยพระสิริมงคลของพระ
จิตเจ้า
 ข้าแต่พ ระราชิ นี ผูส้ ู งส่ งที่ ทุกคนทั้งในสรวงสวรรค์และบนแผ่น ดิ น
โลก ให้ความเคารพนับถือ ผูเ้ ป็ นที่พกั พิงของคนบาปเสมอ พระแม่ไม่
เคยขับไล่ผใู ้ ดที่มาขอความช่วยเหลือจากพระแม่
o ลูกเป็ นคนบาปหนา ก้มกราบอยูแ่ ทบพระบาทของพระแม่ ขอพระแม่
โปรดช่ วยอ้อ นวอนพระเยซู เจ้า พระบุตรสุ ดที่รักของพระแม่ โปรด
ประทานพระพรของพระองค์แก่ลูก ให้เป็ นทุกข์ถึงบาป และประทาน
พระพรแห่งพระปรี ชาญาณของพระองค์แก่ลูก 
 ลูกขอถวายตัวลูกเองพร้อมกับทุกสิ่ งทุกอย่างที่ลูกมีแด่พระแม่ และขอ
เป็ นผูร้ ับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระแม่ตลอดไป
o ข้าแต่พระราชิ นีของลู กทั้งหลาย ขอให้คาภาวนาจากใจที่ตอ้ งการรัก
และรับใช้พระแม่ ด้วยความซื่ อ สัตย์ของลู ก ได้ช่วยลู ก ผูม้ าขอความ
ช่วยเหลือจากพระแม่ พระแม่ผทู ้ รงเป็ นความหวังของลูกทั้งหลาย
 ข้า แต่ พ ระแม่ ม ารี ย ผ์ ู ้นิ ร มล โปรดฟั ง ค าวิ ง วอน ปกป้ อ ง เพิ่ ม พู น
พละกาลัง สัง่ สอนและคุม้ ครองลูกทั้งหลายให้ปลอดภัยเสมอ อาแมน


บทเพลงสิ เมโอน
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 ข้าแต่พระเจ้าแห่ งความรัก พระองค์ได้ทรงทาให้พระมารดามารี ย ์
พระมารดาของพระองค์เป็ นผูท้ รงบุ ญ กว่ามนุ ษย์ใด ๆ โปรดทรงฟื้ นฟู
ความเชื่อในข้าพเจ้าทั้งหลาย เพือ่ จะได้เชื่ออย่างแน่ นแฟ้นว่า พระองค์ทรง
เป็ นพระเจ้าและมนุ ษย์แท้ และจะได้โมทนาคุณพระองค์ที่ได้ทรงรับเอา
กายเป็ นมนุ ษย์เหมื อ นข้าพเจ้าทั้งหลาย พระองค์ผูท้ รงดารงชี พและเสวย
ราชย์ตลอดนิ รันดร อาแมน
ขอพระเจ้าโปรดประทานคืนอันสงบ และปลายทางอันเป็ นสุขแก่
ข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน

 
(รับ)
ท่านคือผูม้ ีบุญโอ้แม่มารี อา
ในใจแม่มีพระวาจาหนึ่งถือกาเนิดมา


 ท่านคือผูม้ ีบุญโอ้แม่มารี อา อุทยานโสภาพระทรงเมตตาให้เปี่ ยมด้วยความหวัง


1. โปรดรับสดุดี 
แม่คือบูรณาการ
 พันธะพระภูมินทร์
2. โปรดรับสดุดี
ดวงเนตรแม่อ่อนหวาน
 ศาสนจักรเบิกบานไกล

แม่เปรมปรี ด์ ิดว้ ยหรรษทาน
พระประทานอยูก่ ลางใจแผ่นดิน
พระจิตริ นฤทธิ์ดลล้นใจ
แม่คือที่ประทับสถาน
ทอดประทานแดนดินให้สดใส
แรงดลใจพระจิตฤทธา

เตรี ยมราพึง............................
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