



แม่ พระประจักษ์ ที่ลาซาแลต

บทนำ
ในปี ค.ศ. 1846 พระศาสนจักรกาลังเผชิญ กับวิกฤตการณ์ ร้ายแรง
ทวี ป ยุโ รปขาดแคลนอาหาร ทั่ ว ยุโ รปเกิ ด การจลาจลขึ้ นหลายแห่ ง
ประชาชนเดือดร้อน เกิดความทุกข์เวทนาต่าง ๆ มากมาย จนกระทัง่ เมื่ อ
วันที่ 19 กันยายน ค.ศ. 1846 บนที่ราบสูงเชิงเขาลำซำแลต ประเทศฝรั่งเศส
แม่พระได้ทรงประจักษ์มาแก่ เมลานี คาลวาต์ อายุ 15 ปี และมักซี แมง
ชีโรด์ อายุ 12ขวบ ซึ่ งเป็ นเด็กเลี้ยงแกะที่เล่ นและเฝ้าแกะไปพร้อม ๆ กัน
บนเขาลาซาแลต
เมลานีได้เขียนบันทึกไว้วา่ “ในวันที่ 19 กันยายน ฉันกาลังเดินอยู่
กับมักซีแมง เรากาลังปี นขึ้นภูเขา ฉันบอกเขาให้ไปเก็บดอกไม้ เพือ่ มา
ประดับแท่น เมื่อประดับเสร็จแล้ว เราทั้งสองก็นอนหลับอยูบ่ นพื้นหญ้า
นัน่ เอง พอตื่นขึ้นมา ฉันเห็นแสงสวยงามสว่างกว่าแสงอาทิตย์เสียอีก...
ฉันเกิดความรู ้สึกเป็ นสุข ฉันเพ่งมองแสงสว่างที่ไม่เคลื่อนไหวนั้น ฉัน
รู ้สึกว่าแสงสว่างนั้นเผยออก และในกลุ่มแสงสว่างนั้น ฉันได้เห็นสตรี งาม
ผูห้ นึ่งนัง่ อยู่ อยูบ่ นแท่นที่เราทาไว้ เธอซบหน้าลงบนฝ่ ามือ สตรี งามนั้น
ลุกขึ้น เสื้อของเธอเป็ นสีขาวเงินส่องรัศมีและเป็ นประกายระยับ เธอช่าง
งามเหลือเกิน เธอยกมือกอดอกแล้วมองดูพวกเรา กล่าวว่า “เข้ามาใกล้ ๆ
ซิหนู ไม่ตอ้ งกลัว ฉันมาที่นี่ เพือ่ บอกข่าวหนึ่งแก่เธอ คาพูดอ่อนหวาน
ไพเราะของเธอ ทาให้ฉนั รี บเข้าไปหา และอยูต่ อ่ หน้าเธอ เธอเริ่ มร้องไห้
และกล่าวว่า “ถ้าประชาชนของฉันไม่ยอมเชื่อฟัง ฉันจาเป็ นต้องปล่อย
พระหัตถ์ของพระบุตรของฉันเพราะพระหัตถ์น้ นั แสนหนักเต็มที จนฉัน
ยึดไม่ไหวแล้ว”
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เพลง
ถวายวันทามารี
1. ถวายวันทามารี
ตั้งจิตนอบน้อมพร้อมกัน
(รับ) พร้ อมเถิดพวกเราชาวไทย
สรรเสริ ญพระคุณชนนี
2. วิญญาณที่ผดิ ติดโทษ
สิ้นโทษสู่ธรรมจารู ญ
3. ลูกขอพระเดชพระคุณ
โปรดลูกเมื่อมรณา

(สส. 214)
ชนนีผทู ้ รงสวรรค์
สนัน่ แซ่ซอ้ งก้องคุณ
มาไหว้ พระแม่ มารี
ชีววี ิญญาณ์ ฟ้าดิน
ขอโปรดเอื้อเฟื้ อเกื้อหนุน
ข้องขุ่นสูญหายกลายดี (รับ)
เจือจุนพิทกั ษ์รักษา
สู่ฟ้าตลอดนิรันดร์ (รับ)

สร้ อย ข้ าแต่ ท่านพรหมจารี มารี ย์ ท่ านเป็ นผู้มีบุญ เพราะพระเจ้ าได้ ทรง
เลือกสรรท่ าน
บทสดุดีแม่ พระ
วันทามารี อาพระแม่เจ้า
พระแม่ทรงเมตตาเอื้ออารี
พระนางคือยอดมารดาล้ าค่าเลิศ
ทรงโอบอุม้ พระบุตรสุดชีวนิ
หากผูใ้ ดวางใจในพระแม่
พรพระแม่ประสิทธิ์จิตจานง
สิริพงึ มีแด่พระบิดา
เหมือนดังในแรกเริ่ มแต่เดิมที

ทุกค่าเช้าวิงวอนขอทรงศรี
ช่วยนาชี้ทางสว่างกระจ่างจินต์
แสนประเสริ ฐชูจิตใจถวายสิ้น
มัน่ ถวิลปกปั กพิทกั ษ์องค์
จะสุขแท้แน่ในใฝ่ ประสงค์
เพือ่ ดารงรักมัน่ พลันเปรมปรี ด์
พระบุตราพระจิตผูเ้ รื องศรี
ทั้งบัดนี้และตลอดกาล อาแมน
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สร้ อย ข้ าแต่ ท่านพรหมจารี มารี ย์ ท่ านเป็ นผู้มีบุญ เพราะพระเจ้ าได้ ทรง
เลือกสรรท่ าน
ที่ลำซำแลต แม่พระกันแสงถึงบาปของมนุษย์ พระแม่ตรัสถึงบาป
ผรุ สวาทต่อพระเจ้า การไม่ถือวันพระเจ้า การละเมิดกฎหมายพระศาสนจักร พระแม่ตรัสว่า “ฉันไม่อาจยึดพระหัตถ์ของพระบุตรมิให้ทรงลง
อาชญาโทษมนุษย์ได้อีกต่อไปแล้ว ... เพราะบาปของมนุษย์หนักมาก
เหลือเกิน”
ทุกครั้งที่แม่พระประจักษ์มา แม่พระจะเตือนให้เราสวดลูกประคา
และที่ลาซาแลต พระแม่ทาให้เราเข้าใจถึงอานาจของการสวดลูกประคา
ซึ่งเป็ น “อานาจสูงสุดแห่งพระหรรษทาน” ที่ลาซาแลต มีรัศมีที่ออกจาก
ดอกกุหลาบ ซึ่งหมายถึงพระหรรษทานที่จะได้จากการสวดลูกประคา
ให้ เรำสวดสำยประคำ 20 เม็ด เพื่อวอนขอพระเมตตำจำกพระจ้ ำที่มนุษย์
ได้ ทำเคืองพระทัยพระองค์
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บทเพลงสิ เมโอน
บทสร้ อย ข้ าแต่ พระเจ้ า ยามข้ าฯ ตื่นอยู่ โปรดกอบกู้ข้าฯ คราข้ าฯ ไสยา
จงกรุณาป้องกัน เพื่อข้ าฯ จะได้ เฝ้าอยู่พร้ อมกับองค์ พระคริ สตเจ้ า และเนาอยู่ในสันติสุขเทอญ
สู่สนั ติหมาย

ขอข้าบาทได้เยีย่ มกราย
ตามพระวาจาพระองค์
เพราะดวงตาข้ามองตรง
ความรอดที่พระประทาน
ความรอดซึ่งพระจัดการ
เพือ่ มอบแก่ประชากร
เป็ นสิริโรจน์อนั ขจร
แห่งอิสราเอลชาวชน
สิริขอบันดาลดล
ผูซ้ ่ ึงตรัสเรี ยกข้ามา
สิริอนั รุ่ งโรจนา
ผูเ้ ป็ นประทีปส่องทาง
สิริมิรู้เลือนราง
รังสีรุ่งโรจน์สู่ใจ

เห็นดังจานง
ทรงเตรี ยมไว้นาน
สมดังพระพร
พระบิดาแห่งสกล
แด่พระบุตรา
แด่พระจิตผูว้ าง

บทสร้ อย ข้ าแต่ พระเจ้ า ยามข้ าฯ ตื่นอยู่ โปรดกอบกู้ข้าฯ คราข้ าฯ ไสยา
จงกรุณาป้องกัน เพื่อข้ าฯ จะได้ เฝ้าอยู่พร้ อมกับองค์ พระคริ สตเจ้ า และเนาอยู่ในสันติสุขเทอญ
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บทภาวนาประธาน
ข้าแต่พระเจ้า พระองค์โปรดให้พระนางมารี ย ์ เสด็จมาประจักษ์แก่
มนุษย์ เพือ่ บอกสารแห่งการกลับใจและสันติภาพ โปรดสดับฟังคาภาวนา
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย โปรดทรงประทานอภัยโทษ และประทานพระพร
แก่ ขา้ พเจ้าทั้งหลายด้วยเถิด ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีของพระคริ สตเจ้า พระ
เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน
 ขอพระเจ้าโปรดประทานคืนอันสงบ และปลายทางอันเป็ นสุ ขแก่
ข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน
เพลง

ขอพระแม่โปรดช่วยนาหน้า


ขอพระแม่โปรดช่วยนาหน้า 
ไ ม่
หลงเมื่อทรงอยูเ่ คียงข้าง
 ข้าปลอดภัยถ้าเดินไม่ห่าง รักพระแม่ไม่รู้จืดจาง
(รับ)โปรดจูง โปรดนา อย่าให้ ข้าเดินหลงจากทางไป
 ขอทรงนาตลอดเวลา ขอพระแม่ โปรดช่ วยนาหน้ า
2. เมื่อความทุกข์ลาบากมาใกล้ ข้าก็อยูใ่ นที่ปลอดภัย
 ที่นนั่ พ้นจากอันตราย
ในพระแม่ขา้ พึ่งอาศัย
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เตรี ยมราพึง........................
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