



แม่ พระประจักษ์ ที่ลรู ์ ด

บทนำ
ที่ลูร์ด ค.ศ. 1858 แม่พระทรงประจักษ์มาแก่แบร์นาแด๊ต ซูบิรูส์ อายุ
14 ปี การประจักษ์ที่ลูร์ดเป็ นที่รู้จกั กันแพร่ หลายมาก แต่ในเวลานั้น ลูร์ด
เป็ นเพียงตาบลเล็ก ๆ มีประชาชน 3,826 คน ตั้งอยูท่ างตอนใต้ของ
ประเทศฝรั่งเศส ก่อนหน้านี้ 4 ปี คือ ในวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 1854
สมเด็จพระสันตะปาปาปี โอที่ 9 ทรงประกาศอัตถ์ความเชื่อเรื่ องแม่ พระ
ทรงปฏิสนธินิรมล คือแม่พระไม่มีบาปกาเนิด การประจักษ์ที่ลูร์ดเท่ากับ
แม่พระเสด็จมายืนยันอัตถ์ความจริ งข้อนี้
ในปี ค.ศ. 1858 ครอบครัวของแบร์นาแด๊ตกาลังตกอับยากจน
จนกระทัง่ ไม่มีทอี่ ยู่ ต้องไปอาศัยคนอื่นอยู่ แม่พระทรงประจักษ์มาแก่
แบร์นาแด็ตทั้งสิ้น 18 ครั้ง ครั้งแรก เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ในวันนั้น
แบร์นาแด๊ตกับอังตัวแน็ต น้องสาว และเพือ่ นต่างชวนกันไปเก็บฟื นมาหุง
ข้าว จนมาถึงก้อนหินใหญ่ ชาวบ้านเรี ยกว่า “มัสซำเบียล” ฐานของหินนี้
เว้าเข้าไปเป็ นรู ปถ้ า ขณะนั้นเวลาเที่ยงพอดี และมหัศจรรย์ได้เริ่ มขึ้น
แบร์นาแด๊ตเล่าว่า “หนูเห็นหญิงสาวงดงาม เธอก้มศีรษะทักทายหนู ที่
แขนขวามีลูกประคาห้อยอยู่ ผ้าสีขาวที่คลุมศีรษะปกบ่าและแขน หนูเห็น
ดอกกุหลาบสีเหลือง 2 ดอก อยูบ่ นเท้าทั้งสองของเธอ เธอคาดเอวด้วยผ้าสี
ฟ้า”
เพลง

ทุกคนจงพร้อมกัน

1. ทุกคนจงพร้อมกัน

อภิวนั ท์แม่มารี
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จักเลิศประเสริ ฐศรี
(รับ) อาเว อาเว อาเว มารี อา
2. เคารพพระมารดา
พระบุตรสุดบวร
3. ศรัทธาเรามีนอ้ ย
พระพรจะลงมา
4. อาเวสวดทุกวัน
โปรดให้ได้กุศล

สวัสดีมีพระพร
อาเว อาเว อาเว มารี อา
ดวงวิญญาณ์จึงถาวร
จะไม่จรจากเราไป (รับ)
สวดบ่อยบ่อยมีเวลา
เพิม่ ศรัทธาให้ร้อนรน (รับ)
จะประกันเมื่ออับจน
เมื่อวายชนม์สู่นิรันดร์ (รับ)

แม่พระตรัสแก่แบร์นาแด็ตว่า “ฉันไม่ รับรองว่ ำหนูจะมีควำมสุ ขใน
โลกนี้ แต่ โลกหน้ ำ แน่ นอน” “หนูจงสวดให้ คนบำปที่น่ำสงสำร สวดให้
โลกที่กำลังยุ่งยำกทุกข์ ทรมำนอยู่”
ให้ เรำสวดสำยประคำ 10 เม็ด เพื่อคนบำปทั้งหลำย และสั นติสุขในโลก
ของเรำ
เพลง

ทุกคนจงพร้อมกัน

5. ผูส้ วดบทอาเว
จะอยู่ ณ หมู่ใด
(รับ) อาเว อาเว อาเว มารี อา
6. วิญญาณที่มีโทษ
ทุกข์ร้อนผ่อนบางเบา

จะพ้นเล่ห์เหล่ามารภัย
ย่อมมีชยั ทุกเวลา
อาเว อาเว อาเว มารี อา
อาเวโปรดโทษบรรเทา
ด้วยแม่เจ้าชอบพระทัย

2

“ฉันคือการปฏิสนธินริ มล”
ในการประจักษ์ครั้งที่ 14 วันที่ 3 มีนาคม 1858 แม่พระย้าเรื่ องการ
สร้างวัด แบร์นาแด๊ตบอกว่า คุณพ่อเจ้าวัดต้องการให้พสิ ูจน์วา่ ถ้าเป็ น
แม่พระจริ งขอให้ทาอัศจรรย์ให้ตน้ กุหลาบป่ าที่ข้ ึนอยูใ่ กล้ ๆ นั้นออกดอก...
แม่พระเพียงแต่ยมิ้ เป็ นการสอนเราว่า มหัศจรรย์น้ นั พระเจ้าจะทรง
กระทาตามที่ทรงเห็นสมควรเท่านั้น มิใช่ทาตามคาท้าทายของใคร ๆ
ในการประจักษ์ครั้งที่ 16 แม่พระได้เผยพระนามแก่แบร์นาแด็ตว่า
“ฉันคือกำรปฏิสนธินิรมล และครั้งสุดท้าย วันที่ 16 กรกฎาคม ค.ศ. 1858
แม่พระทรงประจักษ์มานานประมาณ 15 นาที แบร์นาแด๊ตเล่าให้ฟังว่า
“แม่พระประจักษ์มาให้เห็น ณ ที่เดิม โดยไม่พดู อะไร...หนูไม่เคยเห็นเธอ
งามเหมือนวันนั้นเลย”
ในปี ค.ศ. 1862 พระสังฆราชแห่งลูร์ดได้ประกาศรับรองว่าเแม่พระ
ได้ประจักษ์มาจริ ง ที่ถ้ ามัสซาเบียล หลังจากนั้นแบร์นาแด๊ตได้ตดั สินใจ
เข้าบวชที่เนอแวร์ส เธอพยายามทาทุกอย่างตามน้ าพระทัยของพระเจ้า
และที่สุดได้มอบดวงวิญญาณบริ สุทธิ์คืนแด่พระเจ้า เมื่ออายุ 39 ปี
สมเด็จพระสันตะปาปาปี โอที่ 11 ทรงประกาศชื่อแบร์นาแด๊ต ซูบิรูส์
ในสารบบนักบุญเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 1933
ให้ เรำสวดสำยประคำ 10 เม็ด เพื่อวิงวอนขอพระแม่ สำหรับควำมปรำถนำ
ส่ วนตัวของเรำ
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ข้าแต่พระเจ้า
ขอทรงพระกรุ ณาเทอญ (ซ้ า)
ข้าแต่พระคริ สตเจ้า
โปรดฟังเทอญ
(ซ้ า)
พระบิดาเจ้าบนสวรรค์
ขอทรงพระกรุ ณาเทอญ
พระบุตรพระเจ้าผูก้ โู้ ลกา
” ”
พระจิตเจ้า
” ”
พระตรี เอกภาพพระเจ้าเดียว
” ”
พระนางมารี ยผ์ ศู ้ กั ดิ์สิทธิ์
ช่วยวิงวอนเทอญ
มารดาพระเจ้าและมารดาของเรา
” ”
มารดาแท้จริ งของผูม้ ีชีวติ 
 ” ”
มารดาผูใ้ ห้ชีวติ ใหม่ในพระคริ สตเจ้า
 ” ”
มารดาแห่งการให้อภัยและยกบาป
 ” ”
ผูม้ ีส่วนในการกอบกูม้ นุษยชาติ

 ” ” 
ผูว้ อนขอพระหรรษทานทั้งปวง
” ”
ผูว้ อนขอพระเมตตาจากพระเจ้า

” ”
ความช่วยเหลือแก่พระศาสนจักรในโลกนี้
” ”
ประตูแห่งสรวงสวรรค์
” ”
กุญแจแห่งพระราชัยสวรรค์
””
แสงสว่างแก่ผงู ้ มงายในความมืด
” ”
สื่อกลางระหว่างมนุษย์กบั พระเจ้า
” ”
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สื่อกลางที่ช่วยให้ชนะโลก
สื่อกลางแห่งข้อลึกลับของพระเจ้า
สื่อกลางแห่งพระหรรษทานทั้งหมด
ลูกแกะพระเจ้าผูย้ กบาปของโลก
ลูกแกะพระเจ้าผูย้ กบาปของโลก
ลูกแกะพระเจ้าผูย้ กบาปของโลก

” ”
” ”
ช่วยวิงวอนเทอญ
ช่วยเราให้รอดเทอญ

โปรดฟังเราเทอญ
โปรดเมตตาเราเทอญ


กลางอันทรงฤทธิ์

สัญญาของพระคริ สตเจ้า

ข้าแต่พระแม่ผเู ้ ป็ นคน

เพือ่ เราจะได้สมกับพระ




 ข้าแต่พระเยซูคริ สตเจ้า ผูเ้ ป็ นคนกลางระหว่างเรากับพระบิดาเจ้า ผู ้
ได้ทรงแต่งตั้งพระมารดาพรหมจารี พระมารดาของพระองค์ ให้เป็ นมารดา
ของเราและคนกลางระหว่างเรากับพระองค์ดว้ ย ขอโปรดกรุ ณาให้ทุกคน
ที่มาวอนขอพระองค์ได้ชื่นชมยินดี ในการได้รับทุกสิ่ งทางพระมารดานี้
ทั้งนี้อาศัยพระองค์ผจู ้ าเริ ญและครองราชย์ พร้อมกับพระบิดาและพระจิต
ตลอดนิรันดร อาแมน

บทเพลงสิ เมโอน
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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


 ข้า แต่ พ ระเจ้า พระองค์ ท รงโปรดให้ พ ระมารดามารี อ า เป็ น
ผูร้ ่ วมงานอันดับแรกในงานไถ่กมู้ นุษยชาติของพระบุตร อีกทั้งยังโปรดให้
ได้รับ เกี ยรติสู งสุ ด ในสวรรค์อี กด้วย โปรดช่ วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้เป็ น
ผูร้ ่ วมงานของพระองค์ ในการนาความรอดไปให้ผูอ้ ื่น ตามแบบอย่าง
พระแม่ ดว้ ยเทอญ ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระเยซู คริ สตเจ้า พระบุตรผูท้ รง
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จาเริ ญและครองราชย์ เป็ นพระเจ้าหนึ่ งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอด
นิรันดร อาแมน
ขอพระเจ้าโปรดประทานคืนอันสงบ และปลายทางอันเป็ นสุขแก่
ข้าพเจ้าทั้งหลาย
อาแมน
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1. วันทาดาราสมุทร 
พระแม่วสิ ุทธิ์วเิ ศษศรี 
 ทรงพ้นมลทินราคี 
ทวารธานีเทวา
2. โปรดเป็ นมารดาข้าเจ้า 
คอยเฝ้าวิงวอนทรงศรี 
 ผูเ้ กิดเลิศหล้าธาตรี 
จากแม่มารี ยเ์ พือ่ เรา
3. พระแม่คือยอดนารี 

ทรงมีพระคุณอุ่นเกล้า 
 โปรดลูกถนอมกล่อมเกลา  อ่อนหวานให้เท่าพระทัย

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