




แม่ พระประจักษ์ ทกี่ วาดาลูป ประเทศเม็กซิโก

บทนา
ในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม ค.ศ.1531 ชาวอินเดียนแดงผูห้ นึ่งชื่อ ฮวน
ดิเอโก ซึ่งเป็ นคริ สตังใหม่ผมู ้ ีความเชื่อที่มนั่ คง ดาเนินชีวติ อย่างดี เขาเป็ น
พ่อม่าย และใช้เวลาส่วนใหญ่ในการสวดภาวนา
เช้าวันนั้น เขาเดินทางเพือ่ ไปวัดซานเตียโก ซึ่งเป็ นวัดของคณะ
ฟรังซิสกัน เพือ่ ร่ วมบูชามิสซาเป็ นเกียรติแด่พระมารดา เขาได้ยนิ เสียง
เพลงไพเราะอ่อนหวาน เขาหยุดฟังว่าเสียงนั้นมาจากไหน และต้อง
ประหลาดใจเมื่อเห็นก้อนเมฆขาวสว่างทอแสงเป็ นสีรุ้งงามตา เขารู ้สึก
สบายใจเหมือนอยูใ่ นสวรรค์ และได้ยนิ เสียงอ่อนหวานของสตรี จากเมฆ
นั้นเรี ยกชื่อเขา แล้วเชิญให้เข้าไปใกล้ เขาได้เห็นสตรี งามมากในแสงสว่าง
อันรุ่ งโรจน์ สตรี น้ นั มีใบหน้าค่อนข้างคล้ าเหมือนชาวพื้นเมือง อาภรณ์
ส่องแสงดังเพชร สตรี งามพูดภาษาท้องถิ่นด้วยสาเนียงอ่อนหวานว่า “ลูก
รัก จะไปไหน” ฮวน ดิเอโกตอบด้วยความเคารพว่า “ผมจะไปร่ วมมิสซา”
สตรี งามกล่าวว่า “ลูกที่รัก จงเชื่อเถิดว่า แม่คือพระชนนีของพระเจ้า
เที่ยงแท้แห่งชีวติ ผูท้ รงเป็ นพระเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกและสรวง
สวรรค์ แม่ปรารถนาให้เขาสร้างวัด ณ ที่น้ ี แม่จะมอบความรัก ความ
เมตตาทั้งหมด และจะแสดงความเมตตาอย่างลึกซึ้งสาหรับผูท้ ี่มาหาแม่
แม่จะฟังคาภาวนาและบรรเทาความทุกข์ เจ้าจงไปหาท่านสังฆราช บอก
ท่านให้ทราบถึงสิ่งที่เจ้าได้เห็นและได้ยนิ อย่าเป็ นห่วง แม่จะตอบแทน
ภาระ ซึ่งแม่จะมอบนี้ และเจ้าจะได้รับเกียรติดว้ ย”
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 โอ้พระนางมหามารี ย
์
พวกลูกยินดีสรรเสริ ญพระนาม
ชีวติ แม่มอบทุกยาม
เพือ่ พระนามของพระบิดา
ลูกขอถวายพระพร
ได้โปรดวิงวอนเพือ่ ลูกทั้งหลาย
อย่าให้วญ
ิ ญาณวอดวาย
ด้วยดวงใจลูกขอกราบกราน
 พระแม่คือองค์ความหวัง
พวกลูกยังมีใจรักมัน่ 
โปรดพาลูกเดินในทาง
ที่มุ่งยังแดนถิ่นวิมาน
 วันทามหามารี ย
์
เต็มเปี่ ยมยินดีดว้ ยหรรษทาน
โอรสทรงบุญของท่าน
อัศจรรย์เหลือพรรณนา
 มารี ยม์ ารดาพระเจ้า
ได้โปรดคอยเฝ้าคุม้ ครองป้องกัน
ให้ลูกรักพระแม่นิรันดร์
สบสุขสันต์ทุกวันทุกคืน
ที่กวาดาลูป แม่พระตรัสแก่ฮวน ดิเอโกว่า “จงขึ้นไปที่เนิ นเขา ณ ที่
นั้น ลูกจะพบดอกกุหลาบบานสะพรั่งมากมาย จงเก็บให้มากที่สุดเท่าที่จะ
มากได้ ใส่ เสื้ อ คลุ ม และนามาให้แม่ ” บริ เวณนั้น เป็ นบริ เวณที่ไ ม่ เคยมี
ดอกใดขึ้นเลย มี แต่ตน้ กระบองเพชรเท่านั้น ที่อยู่ได้ แต่ฮวน ดิเอโก เชื่ อ
และวางใจในพระแม่ ฮวนเก็บดอกกุหลาบไปให้แม่พระ ซึ่งบอกให้เขาไป
หาพระสังฆราชอี กครั้ง เมื่อเพระสังฆราชเห็นฮวน ดิเอโก เปิ ดเสื้ อคลุมที่
เต็มไปด้วยดอกกุหลาบออก และเมื่อกุลาบตกพื้น ท่านได้เห็นภาพแม่พระ
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ประจักษณ์บนเสื้อคลุมของฮวน ดิเอโก ภาพที่เห็นนั้นเป็ นภาพของแม่พระ
ที่ต้งั ครรภ์ เป็ นสัญลักษณ์แห่งการส่งเสริ มคุณค่าชีวติ

สารที่สาคัญของแม่ พระที่กวาดาลูป

o แม่เป็ นแม่ผใู ้ จดี เป็ นแม่ของมวลมนุ ษยชาติ แม่จะรับฟั งเสี ยงร่ าไห้
แห่งความเศร้าโศก ช่วยแบ่งเบาความทุกข์ร้อนจากเภทภัยต่าง ๆ”
ให้ เราสวดลูกประคา 10 เม็ด เพื่อผู้ประสบเภทภัยต่ าง ๆ
o “ลู ก รัก ลู ก ไม่ ต ้อ งเป็ นห่ วงหรื อ กังวลด้วยเรื่ อ งใด ๆ เลย จงอย่ากลัว
ความเจ็บป่ วย เหตุการณ์ สะเทือนใจ หรื อความเจ็บปวด ลูกอยูภ่ ายใต้
เงา และอยูใ่ นความคุม้ ครองของแม่ มิใช่ หรื อ ลู กเป็ นคนที่แม่ โปรด
ปราน และไว้ใจให้ทางานของแม่มิใช่หรื อ ลูกต้องการสิ่งใดอีกหรื อ”
ให้ เราสวดลู ก ประค า 10 เม็ ด เพื่ อ บรราดผู้ เจ็ บ ป่ วย โดยเฉพาะญาติ
พี่น้อง และเซอร์ ในคณะของเรา
บทภาวนาแม่ พระแห่ งกวาดาลูป
เพื่อการประกาศพระวรสารแห่ งชีวิต
(เชิญภาวนาพร้อมกัน)
ข้าแต่พระแม่มารี ย ์ รุ่ งอรุ ณอันสุ กใสแห่งโลกใหม่ พระมารดาของผู ้
มีชีวติ ทั้งหลาย ลูกขอมอบการต่อสูเ้ พือ่ ชีวติ ไว้กบั พระแม่
ข้าแต่พระแม่เจ้า โปรดทอดพระเนตรบรรดาทารกจานวนมากมาย
ที่ไม่อาจเปิ ดตามาดูโลก บรรดาผูย้ ากจนซึ่งมีชีวติ อย่างยากลาบาก บรรดา
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ชายหญิงจานวนมาก ซึ่งตกเป็ นเหยือ่ ของความรุ นแรง บรรดาผูส้ ูงอายุและ
ผูเ้ จ็บป่ วยมากมาย ที่ถูกปลิดชีวิตในนามของความสงสาร หรื อเพราะไม่มี
ผูส้ นใจใยดี
ขอโปรดให้ บ รรดาผูท้ ี่ เชื่ อ ในพระบุ ต รของพระแม่ ได้ป ระกาศ
พระวรสารแห่ งชีวิต ด้วยความซื่ อสัตย์และความรักแก่ มวลมนุ ษย์ในยุค
สมัยนี้ โปรดให้พวกเขาได้รับพระหรรษทาน ที่จะยอมรับว่าพระวรสาร
เป็ นพระพรอันทันสมัยอยูเ่ สมอ ให้เขาได้เฉลิมฉลองพระวรสารด้วยความ
กตัญญูตลอดชีวติ
โปรดให้เขามีความกล้าหาญที่จะเป็ นสักขีพยานให้แก่พระวรสาร
ด้วยความกล้าหาญเด็ ดเดี่ ยว เพื่อจะเสริ มสร้างวัฒนธรรมแห่ งความจริ ง
และความรัก ร่ วมกับบรรดาผูม้ ี น้ าใจทั้งหลาย เพื่อ จะสรรเสริ ญพระสิ ริรุ่ งโรจน์ของพระเจ้า พระผูส้ ร้างโลก และผูท้ รงรักชีวติ อาแมน
ข้าแต่พระนางมารีย์ พระวรสารแห่งชีวติ
ช่วยวิงวอนเทอญ
บทเพลงสิ เมโอน
บทสร้ อย ข้ าแต่ พระเจ้ า ยามข้ าฯ ตื่นอยู่โปรดกอบกู้ข้าฯ คราข้ าฯไสยา
จงกรุณาป้องกัน เพื่อข้ าฯ จะได้ เฝ้าอยู่กับองค์ พระคริ สตเจ้ า
และเนาอยู่ในสันติสุขเทอญ
ซ้ าย บัดนี้ พระองค์จะให้ขา้ ฯ มรณะ หลุดพ้นพันธะก็แล้วแต่จะกรุ ณา
ขวา เพราะตาข้าฯ ได้ประสบบุญญาธิการของพระองค์
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อันได้ทรงเตรี ยมไว้ให้ประชากรได้เห็น
ซ้ าย พระองค์ทรงเป็ นภาณุมาศ อันจารัสเรื องรอง
ขวา ของนานาประชาราษฎร์ และทรงเป็ นโรจนาการแห่งชาติอิสราเอล
ซ้ าย สิริพงึ มีแด่พระบิดา และพระบุตร และพระจิต
ขวา เหมือนในปฐมกาล บัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดร อาแมน
บทสร้ อย ข้ าแต่ พระเจ้ า ยามข้ าฯ ตื่นอยู่โปรดกอบกู้ข้าฯ คราข้ าฯไสยา
จงกรุณาป้องกัน เพื่อข้ าฯ จะได้ เฝ้าอยู่กับองค์ พระคริ สตเจ้ า
และเนาอยู่ในสันติสุขเทอญ

ข้าแต่ พ ระเจ้า พระองค์ท รงโปรดให้ พ ระแม่ ม ารี ย เ์ ป็ นผู ้ที่ ไ ด้ท รง
กาหนดไว้แต่นิรันดร ให้เป็ นพระมารดาของพระบุตร ขอโปรดให้ขา้ พเจ้า
ทั้งหลายพยายามก้าวหน้าในความเชื่อ ความไว้ใจ และความรัก และมุ่งทา
ทุกอย่าง เพื่อ ให้น้ าพระทัยของพระองค์สาเร็ จไป ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมี
พระเยซูคริ สตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน
ขอพระเจ้าโปรดประทานคื น อัน สงบ และปลายทางอัน เป็ นสุ ข แก่
ข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน


 

(รับ) อาเว อาเว มารี อา  อาเว อาเว มารี อา
1. วันทา วันทา มารี อาเปี่ ยมด้วยหรรษทาน พระเจ้าสถิตกับท่าน
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ผูม้ ี บุ ญ กว่าหญิ ง ใด ๆ และพระเยซู โ อรส
ของท่าน ทรงบุญนักหนา
2. สันตะมาเรี ย มารดาพระเจ้า โปรดภาวนาเพือ่ เราคนบาป
 บัดนี้และเมื่อจะตาย อาแมน
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