




แม่ พระประจักษ์ ทโี่ ลส์ ประเทศฝรั่งเศส

บทนำ
นักบุญเบอน้วต รังกือเรล นักบุญองค์ล่าสุ ดที่พระสันตะปาปาเบเน
ดิกต์ที่ 16 ทรงประกาศในสารบบนักบุญ ผูไ้ ด้รับการประจักษ์จากแม่พระ
ประมาณ 2,500 ครั้ง ในช่ วงเวลานานถึ ง 54 ปี (ค.ศ.1664-1718) เฉลี่ ย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ท่านเป็ นนักบุญที่แทบจะไม่มีผใู ้ ดรู ้จกั กันเลย ทั้ง ๆ ที่มี
ชีวประวัติน่าสนใจมาก
วัน ที่ 4 พฤษภาคม ค.ศ. 2008 ที่ ว ัด แม่ พ ระแห่ ง โลส์ ประเทศ
ฝรั่งเศส สัตบุรุษและผูแ้ สวงบุญประมาณ 6,000 คน ร่ วมแสดงความยินดี
พร้อ มกับพระสังฆราชและพระคาร์ ดินัล กว่า 20 องค์ ในพิธีบูชามิ สซา
โอกาสบันทึกนามของท่านในทาเนี ยบนักบุญ พระสังฆราชแห่ งสังฆมณฑลกั๊ป กล่าวในโอกาสนี้ ว่า “เราสนับสนุ นให้สัตบุรุษมาสวดภาวนา
และฟื้ นฟูจิตใจที่สักการสถานแห่ งนี้” พระคุณเจ้าให้สัมภาษณ์ ว่า “นับแต่
นี้ไป พระศำสนจักรรั บรองอย่ ำงเป็ นทำงกำรว่ ำ ผู้จำริ กแสวงบุญสำมำรถ
เดินทำงมำที่นี่ได้ ด้วยควำมมั่นใจว่ ำ เป็ นสถำนที่แม่ พระได้ ทรงประจักษ์
มำจริง”
ปั จจุบ ันมี ผูจ้ าริ ก แสวงบุ ญ เดิ น ทางมายังวัดแม่ พระแห่ งโลส์ ปีละ
ประมาณ 120,000 คน หลายคนหายป่ วยเพราะความเชื่อ และอาศัยน้ ามัน
จากตะเกียงที่หน้าพระแท่นในวัดทาบริ เวณที่ป่วยเป็ นโรค ตามที่แม่พระ
เคยกล่าวไว้แก่เบอน้วต
วัดแม่พระแห่งโลส์ต้งั อยูบ่ นภูเขาแอลป์ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ
ฝรั่งเศส การประจักษ์ของแม่พระแห่ งโลส์ เตือนเราถึงภยันตรายต่าง ๆ
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ที่เกิดจากบาป ความสาคัญของการเป็ นทุกข์ถึงบาป ความสาคัญของศีล
อภัยบาปและการรับศีลมหาสนิ ทบ่อย ๆ สักการสถานแห่ งนี้เป็ น “ที่หลบ
ภัยของคนบำป” โดยที่แม่พระได้ทานายไว้ก่อนแล้วว่า สถานที่แห่ งนี้ จะ
ไม่เป็ นที่รู้จกั และจะถูกเพิกเฉยเป็ นเวลานาน (มากกว่า 300 ปี นับแต่ก าร
ประจักษ์ครั้งแรก) แต่ที่สุด สักการสถานแห่ งนี้ ก็เป็ นที่รู้จกั กันทัว่ ไปอี ก
ครั้งหนึ่ ง ทุกคนมี หวังอย่างเต็มเปี่ ยม เมื่ อเข้ามาขอพึ่งพาความช่วยเหลื อ
จากแม่พระแห่งโลส์
เพลง
คริสตชนจงยินดี (สรรเสริญแม่พระ 29)
1. คริ สตชนทั้งหลายจงยินดี
ร่ วมเปรมปรี ด์ ิแซ่ ซอ้ งให้เกริ กไกร
ถวายพรสตรี ผยู ้ งิ่ ใหญ่ ถวายชัยพระมารดา
** วันนี้พวกลูกทั้งหลาย ต่างร่ วมถวาย
เทิดพระเกียรติองค์มารดามารี อา
ฉลองแซ่ซอ้ งก้องฟ้า พร้อมเทพเทวา
จะรักศรัทธาพึ่งพาพระมารดา
2. สายพิรุณโปรยปรายกระเซ็นสาด พฤกษชาติสดชื่นดัง่ เกิดใหม่
เตือนถึงพระมารดาตั้งพระทัย ให้พวกลูกได้กลับใจ (**)
ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1664 เบอน้วตมีอายุ 17 ปี ขณะที่กาลังสวด
สายประคาที่เธอชอบสวดเป็ นพิเศษอยูบ่ ริ เวณหน้าถ้ าเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง เธอ
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ได้แลเห็นสตรี งดงามมากผูห้ นึ่ง มือข้างหนึ่งอุม้ บุตรชายอยู่ เธอถามสตรี
ผูน้ ้ นั ว่า
“ ท่านมาทาอะไรที่นี่ค่ะ
สตรี ผูน้ ้ นั ยิม้ แทนคาตอบ เบอน้วตตกอยูใ่ นภวังค์ของสตรี งามอยู่
เป็ นเวลานาน ตลอดระยะเวลาการประจัก ษ์ม า แม่ พ ระได้อ ธิ บ ายให้
เบอน้วตทราบถึ งภารกิ จตลอดชีวิตที่เหลือ ของเธอ ซึ่ งได้แก่ การช่วยคน
บาปกลับใจ โดยอาศัยการสวดภาวนา การทาพลีกรรม และพระพรพิเศษ
ในการหยัง่ รู ้สภาพวิญญาณของผูอ้ ื่น ดังนั้น เธอจึงมีภารกิจที่หนักทีเดียว
ในการเผยแสดงสภาพของวิญญาณที่น่าสงสารของผูอ้ ื่น และช่วยให้เขา
กลับใจ ผูค้ นที่ทราบข่าวการประจักษ์ของแม่พระมี จานวนมากขึ้นอย่าง
ต่อ เนื่ อ ง พวกเขาพากันมาคุ กเข่าสวดภาวนาที่วดั น้อ ย ในเขตโลส์ ซึ่ งมี
สภาพทรุ ดโทรมมาก แต่ก็เป็ นสถานที่พระหรรษทานของพระเจ้าทางาน
เพือ่ ความรอดของพวกเขาอย่างได้ผล ผูป้ ่ วยจานวนมากหายจากโรคและ
มีผคู ้ นกลับใจเป็ นจานวนมาก
ให้ เรำสวดสำยประคำ 10 เม็ด เพื่อกำรกลับใจของคนบำป ดังที่แม่ พระ
ตรัสไว้ ที่โลส์ ว่ำ “ที่นี่จะมีคนบำปจำนวนมำกกลับใจ ขอให้ ลูกสวดอย่ ำง
ต่ อเนื่อง เพื่อคนบำป”
โอ้แม่ (สรรเสริญสดุดี 247)
1. โอ้แม่ โอ้แม่มารี ย ์
โอ้ชนนีผมู ้ ีเมตตา
โอ้แม่คือมารดา
แห่งพระบุตราข้าพึ่งพระคุณ
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2. โอ้แม่แม่แห่งชาวชน
อ้อมแขนคอยค้ าจุน

แม่แห่งสกลปวงชนพึ่งบุญ
แม่ผเู ้ กื้อกูลการุ ญลูกยา

(รับ) เป็ นดัง่ สะพานข้ ามไป มุ่งสู่ราชัยบ้ านพระบิดา
โอ้ แม่ นามรรคา
พิทักษ์ วิญญาณ์ ข้าพ้ นโพยภัย
3. โอ้แม่ โอ้แม่มารี ย ์
ข้าขอบังคมไหว้

องค์ราชินีของปวงข้าไท
มอบความไว้ใจในองค์แม่เอย

บทภาวนาของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16
(ซ้ ำย) ข้าแต่พระแม่ มารี ย ์ พระมารดาแห่ งการตอบรับ พระแม่ทรงฟั ง
พระเยซูเจ้าเสมอ พระแม่ผทู ้ รงคุน้ เคยกับเสี ยงของพระองค์ พระ
แม่ผทู ้ รงเป็ นดวงดาวแห่งรุ่ งอรุ ณ โปรดสอนลูกด้วย
(ขวำ) พระแม่ผูท้ รงอยู่กบั พระเยซู เจ้าที่นาซาแร็ ธ โปรดประทับ ความ
รู ้สึกของพระแม่ ลงในชีวิตของลูก ทั้งความอ่อนโยน นอบน้อ ม
และสงบเงียบเพื่อรับฟั ง ขอโปรดให้พระวาจาแห่ งการเลือกอย่าง
อิสระที่แท้จริ งนั้นงอกงามเติบโตในใจของลูก
(ซ้ ำย) ข้า แต่ พ ระแม่ ม ารี ย ์ โปรดสอนลู ก เกี่ ย วกับ พระเยซู เจ้า เพื่อ ให้
ความเชื่อของลูกเปล่งประกายสดใสในสายตาของลูก และทาให้
หัวใจของผูค้ นที่ ไ ด้พ บปะลู ก นั้น อบอุ่ น ดัง เช่ น ที่ พ ระแม่ ท รง
กระทา เมื่อเสด็จเยีย่ มนางเอลิซาเบ็ธ ผูไ้ ด้ร่วมชื่นชมยินดีกบั พระ
แม่ ในพระพรแห่งชีวติ ที่ได้รับ แม้อยูใ่ นวัยชรา
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(ขวำ) ข้าแต่พระแม่มารี ย ์ พรหมจารี แห่งมักนีฟีกัต โปรดช่วยลูกให้นา
ความยินดีมาสู่โลก อุทิศตนรับใช้พนี่ อ้ ง และกระทาแต่สิ่งที่พระ
เยซูเจ้าตรัส ดังเช่นที่พระแม่ทรงกระทาที่คานา
(ซ้ ำย) ข้าแต่ พ ระแม่ ม ารี ย ์ โปรดภาวนาเพื่ อ ลู ก เพื่ อ ให้ พ ระเยซู เจ้า ผู ้
สิ้ นพระชนม์และกลับ คืนชี พได้บ ังเกิ ด ใหม่ ในตัวลู ก เพื่อ ทรง
เปลี่ ย นแปลงลู ก จากความมื ด สู่ ค วามสว่าง และเต็ม เปี่ ยมใน
พระองค์
(ขวำ) ข้าแต่พ ระแม่ ม ารี ย ์ พระมารดาแห่ งพระศาสนจัก ร และประตู
สวรรค์ โปรดช่วยลูกให้รู้จกั ยกสายตาขึ้น ลูกปรารถนามองเห็น
พระเยซู เจ้า สนทนากับ พระองค์ และประกาศความรั ก ของ
พระองค์แก่ทุกคน อาแมน
บทรับสั้ น
ในอ้อมพระหัตถ์พระองค์
อารักข์ค้ าจุนวิญญาณ์
พระองค์ได้ทรงไถ่บาป
อีกกรุ ณาปรานี
สิริแด่พระบิดา
อีกองค์พระจิตฤทธี
ในอ้อมพระหัตถ์พระองค์
อารักข์ค้ าจุนวิญญาณ์
บทเพลงสิ เมโอน
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โปรดทรงพิทกั ษ์ตวั ข้าฯ
เวลาข้าฯ พักอินทรี ย ์
ให้ขา้ ฯ ได้ละบาปหนี
ทั้งมีความสัตย์เรื่ อยมา
ทั้งพระบุตราทรงศรี
สามนี้ขา้ ฯ กราบบูชา
โปรดทรงพิทกั ษ์ตวั ข้าฯ
เวลาข้าฯ พักอินทรี ย ์

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 เพื่อข้าฯ จะได้ เฝ้าอยู่กับองค์ พระคริ สตเจ้ า
และเนาอยู่ในสันติสุขเทอญ
บทภำวนำของประธำน
ข้าแต่พระเยซูคริ สตเจ้า ผูเ้ ป็ นคนกลางระหว่างเรากับพระบิดาเจ้า ผู ้
ได้ท รงแต่งตั้งพระมารดาพรหมจารี พระมารดาของพระองค์ ให้เป็ น
มารดาของเรา และคนกลางระหว่างเรากับพระองค์ดว้ ย ขอโปรดกรุ ณาให้
ทุกคนที่ม าวอนขอพระองค์ ได้ชื่น ชมยินดี ในการได้รับทุกสิ่ งทางพระ
มารดานี้ ทั้งนี้ อาศัยพระองค์ผูจ้ าเริ ญ และครองราชย์ พร้อ มกับพระบิดา
และพระจิต ตลอดนิรันดร อาแมน
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 ขอพระเจ้าโปรดประทานคืนอันสงบ และปลายทางอันเป็ นสุ ขแก่
ข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน


ใครรักเราเท่าแม่
1. แม่รักลูกยิง่ สิ่งใด
ลูกวอนขออะไรแม่ให้ดงั่ ปรารถนา
ชีวติ แม่พลีได้ทุกเวลา
ใครเล่าหนารักเราเท่าแม่รักเอย
2. โอ้แม่มารี ยย์ อดสตรี
เหนือใครทั้งปวง
พระแม่ทรงเป็ นห่วง
เหล่าพวกลูกที่อ่อนแอ
แม้มีศตั รู ร้ายจู่โจมคอยรังแก ไม่ผนั แปรโอ้พระแม่คอยช่วยเรา
** โอ้ แม่ มารี ย์ราชิ นีของชาวคริ สตัง
พระแม่ เป็ นพลังหนุนนาให้ ลกู ทาดี
จึงขอสรรเสริ ญเทิดเทินพระแม่ มารี ย์ ลูกยินดีฉลองพระนามในวันนีเ้ อย
3. แม่ขอให้ลูกอย่าทาความชัว่ บาปเมามัวอย่าได้กลัวสูม้ นั
อย่าหนีจงสูส้ ุดชีวนั
แม่เป็ นประกันบาปมันจะพ่ายแพ้เอย (**)
เตรี ยมราพึง..............................
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