วจนพิธีกรรม นพวารเตรียมสมโภชนักบุญโยเซฟ
วารที่หนึ่ ง “บุรษุ ผู้ชอบธรรม”

บทนา
ในพระคัมภีร์ นักบุญโยเซฟได้สมญาว่า “ผูช้ อบธรรม” เพราะ
ท่านได้ร่วมมืออย่างซื่อสัตย์กบั พระหรรษทานอันอุดม
ทีพ่ ระเจ้าโปรด
ประทานแก่ท่าน ท่านจึงได้สะสมบุญกุศลและความศักดิสิ์ ทธิไว้
์ เป็ นอัน
มาก ดังนี้ นักบุญโยเซฟจึงเป็ นนักบุญผูท้ อ่ี ยูใ่ กล้พระบัลลังก์ของพระเจ้า
เช่นเดียวกับพระนางมารีย์ และการเสนอวิงวอนของท่านก็ทรงฤทธิ ์ยิง่ นัก
เราจะวางใจในนักบุญโยเซฟมากสักเท่าไรก็ไม่ผดิ หวัง
เมือ่ เราประสบ
ความยากลาบากต่างๆ ให้เราเข้าหาท่านนักบุญโยเซฟด้วยความวางใจ
อย่างเต็มเปี่ ยม
ให้เราวอนขอพระหรรษทานจากพระเจ้า เพิม่ ความศรัทธาต่อ
ท่านนักบุญโยเซฟ มอบตัวเราไว้ในความอุปถัมภ์ของท่าน และวิงวอน
ขอให้ทา่ นช่วยเหลือด้วยความวางใจ และพยายามชักจูงผูอ้ ่นื ให้วางใจใน
ท่านเช่นเดียวกัน

เพลง บุตรแห่งดาวิ ด
(รับ) บุตรแห่งดาวิดมิง่ มิตรแม่มารีย์
พระเจ้าทรงศรีเลือกสรรท่านประทาน
พระคริสต์กุมารให้มอบชีวไี ว้ในมือท่านเทอญ
1. บุรุษผูช้ อบธรรม
ชอบธรรมเหนือมนุษย์ทงั ้ ผอง
องค์ความจริงแหงนพักตร์มอง ท่านด้วยสายตาผูแ้ รกเกิด
2. อ่อนโยนและผ่องผุด
บริสุทธิ ์องค์ความรักโปรดปราน
เสด็จมาอยู่กบั ท่าน
ส่งหัตถ์ให้จูงออกเดินทาง
บทสร้อย ผูช้ อบธรรมจะมีชวี ติ โดยอาศัยความเชือ่ (รม 1:17)
บทเพลงสรรเสริ ญ
บุรุษผูศ้ กั ดิสิ์ ทธิ ์
บุตรดาวิดพงศ์กษัตริย์
ทวยเทพน้อมนมัส
แด่ภสั ดาผูท้ รงศีล
โยเซฟธรรมานาม
ทัวเขตคามต่
่
างยลยิน
ยอเกียรติเป็ นอาจิณ
ทีภ่ ูมนิ ทร์โปรดประทาน
บิดาผูช้ อบธรรม
พระผูน้ าทรงเลือกท่าน
เข้าร่วมในแผนการ
รับไขขานอัตถ์ลกึ ซึ้ง
ถือเงียบเพียบพร้อมสรรพ
เป็ นความลับประทับตรึง
หวังใจในทีพ่ ง่ึ
พระเป็ นหนึ่งซึง้ ในใจ
นอบน้อมด้วยใจซื่อ
และถือมันบั
่ ญญัตไิ ท้
มิมบี ุรุษใด
สบพระทัยเช่นนี้เลย
สันทัดจัดเจนยิง่
ทาทุกสิง่ ไม่นิ่งเฉย
รอบคอบเหลือเปรียบเปรย
สุดเฉลยคุณความดี
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สุภาพต่อองค์พกั ตร์
เอกลักษณ์แห่งบารมี
มิสรรหาความดี
ของภูมเี ป็ นของตน
สรรเสริญพระบิดา
พระเจ้าฟ้ ามิง่ มงคล
ปรารถนาให้มวลชน
ลืมเลือนตนคนธรรมดา
คุณธรรมทีก่ ล่าวล้วน
มีครบถ้วนในนามา
โยเซฟผูท้ าสา
พระบิดาแห่งความรัก
เทิดท่านให้เป็ นหนึ่ง
คือทีพ่ ง่ึ พระศาสนจักร
ท่านคอยเฝ้ าพิทกั ษ์
ผูท้ ุกข์ยากและคนงาน
ฆราวาสและนักบวช
พร้อมกันสวดอ้อนวอนท่าน
บิดาทรงพรหมจรรย์
ขอทรงหันมาฟั งเรา
โปรดช่วยผูใ้ กล้ตาย
ผ่อนทุกข์คลายกลายบรรเทา
เมตตาพานาเรา
ไปเข้าเฝ้ าพระเจ้าเทอญ
สิรโิ รจนา
พระบิดาเป็ นอาจิณ
พระบุตรสุดแดนดิน
พระจิตสิน้ ตลอดกาล อาแมน
บทสร้อย ผูช้ อบธรรมจะมีชวี ติ โดยอาศัยความเชือ่ (รม 1:17)
บทสร้อย หนทางของผูช้ อบธรรม เป็นดังแสงสว่างจากรุ่งอรุณ จนถึง
เวลาเย็น
เพลงสดุดี 92:1-8
ข่าวดีเหลือเมื่อได้ตอบขอบพระคุณ ผูท้ รงบุญคือพระเจ้าของเหล่าข้า
ถวายเพลงเทิดเกียรติองค์ทรงศักดา
พระผ่านฟ้ าสูงสุดสดุดี
ทุกยามเช้าเฝ้ าประกาศมิขาดวัน ถึงรักมันของพระองค์
่
อยูค่ งที่
และประกาศความซื่อตรงองค์ภูมี
ทุกราตรีประจายามค่าคืน
บรรเลงด้วยดนตรีทม่ี สี าย
ขับถวายไพเราะเสนาะรื่น
ดีดพิณรับจาเรียงเสียงกลมกลืน
เพลงพาชืน่ ประกาศข่าวพระเจ้านา
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ทรงกอปรกิจอัศจรรย์พระสรรทา
ข้าร้องเพลงด้วยยินดีสดุ ปรีดา
พระเจ้าพระองค์ทรงทาการ
อีกความคิดลึกซึ้งถึงแก่นธรรม
คนขลาดเขลาทัวไปไม่
่
รแู้ น่
คนชัวอาจเจริ
่
ญจริงยิง่ ทวี
คนชัวอาจรุ
่
่งเรืองประเทืองก้อง
เพราะพระองค์ทรงเป็ นเจ้าจอมชีวนิ
สิรพิ งึ มีแด่พระบิดา
เหมือนดังในแรกเริม่ แต่เดิมที

ช่วยน้อมนาสุขสันต์แสนหรรษา
เพราะเห็นค่าสิง่ ทีอ่ งค์ทรงกระทา
บริหารงานยิง่ ใหญ่ใครเกินก้า
คุณค่าล้าเลิศถ้วนล้วนสิง่ ดี
คนโง่แท้ไม่เข้าใจได้เร็วรี่
เหมือนหญ้าทีข่ น้ึ รกปกคลุมดิน
แต่เขาต้องถูกทาลายสลายสิน้
องค์บดินทร์สูงส่งคงนิจกาล
พระบุตราพระจิตผูเ้ รืองศรี
ทัง้ บัดนี้และตลอดกาล อาแมน

บทสร้อย หนทางของผูช้ อบธรรม เป็นดังแสงสว่างจากรุ่งอรุณ จนถึง
เวลาเย็น
บทอ่านจากบทราพึงพระวรสาร (มธ 1:19-25)
พระเจ้าทรงเลือกคนสุภาพให้มาร่วมงานพิเศษในประวัตศิ าสตร์แห่ง
การไถ่กู้ โยเซฟเป็ นผูช้ อบธรรม ท่านซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญา เมื่อพระนาง
มารีย์ทรงครรภ์ “โยเซฟไม่ตอ้ งการฟ้ องหย่าพระนางอย่างเปิ ดเผย จึงคิด
ถอนหมัน้ อย่ า งเงีย บๆ” โยเซฟยอมรับ พระประสงค์ข องพระเจ้า และ
ปฏิบตั ติ ามอย่างไม่สงสัย “เมื่อโยเซฟตื่นขึน้ เขาก็ทาตามทีท่ ูตสวรรค์ของ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าสังไว้
่ คือรับภรรยามาอยู่ดว้ ย” โยเซฟพาพระกุมารและ
พระมารดาหนีไปประเทศอียปิ ต์ และพากลับไปแผ่นดินอิสราเอล
โยเซฟเป็ นผูช้ อบธรรม หากสิง่ ใดเป็ นพระประสงค์ของพระเป็ นเจ้า
ท่านไม่สงสัยแต่พยายามปฏิบตั ติ าม สมดังบทข้าแต่พระบิดาทีเ่ ราภาวนา
ว่าพระประสงค์จงสาเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
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เพลง
บุตรแห่งดาวิ ด
(รับ) บุตรแห่งดาวิดมิง่ มิตรแม่มารีย์
พระเจ้าทรงศรีเลือกสรรท่านประทาน
พระคริสต์กุมารให้มอบชีวไี ว้ในมือท่านเทอญ
3. บุรุษผูไ้ ว้ใจ
ในพระสัญญาประทานมา
ยามเมื่อถึงกาลเวลา
ทีต่ อ้ งรับพระแมสซิยาห์
4. บุรุษผูเ้ งียบงัน
พระเลือกสรรประทานพระพร
ให้ได้ยนิ เสียงออดอ้อน
ของพระวจนาตถ์กมุ าร
บทภาวนาอ้อนวอน
ประธาน ให้เราภาวนาต่อพระเจ้า พระบิดาของเรา เพราะความหมาย
ของการเป็ นบิดา ทัง้ ในสวรรค์และบนแผ่นดิน ล้วนมาจาก
พระองค์
1. นักบุญโยเซฟ ผูพ้ ทิ กั ษ์พระศาสนจักร ขอท่านภาวนาวิงวอนเพื่อ
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ท่ี 16 บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์
และผูแ้ พร่ธรรมทัง้ หลาย เพื่อท่านเหล่านัน้ จะได้เต็มเปี่ ยมด้วยพลัง
ของพระจิตเจ้า ในการขยายพระอาณาจักรบนโลกนี้ให้กว้างออกไป
(ให้เราภาวนา)
2. นักบุญโยเซฟ ผูถ้ อื พรหมจรรย์ ขอท่านภาวนาวิงวอนเพือ่ บรรดา
นักบวชชายหญิง เพื่อท่านจะได้สตั ย์ซ่อื ในการรักษาคาปฏิญาณทีใ่ ห้
ไว้แด่พระเจ้าเสมอไป (ให้เราภาวนา)
3. นักบุญโยเซฟ แบบฉบับของผูใ้ ช้แรงงาน ขอท่านภาวนาวิงวอนเพื่อ
บรรดาพนักงานในสถานทีแ่ พร่ธรรมทุกแห่งของเรา จะได้เลียนแบบ
ท่าน ในความขยันหมันเพี
่ ยร ความร่วมมือ และแสดงความเป็ นหนึ่ง
เดียวกันในครอบครัว และในบ้านของเรา (ให้เราภาวนา)
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4. นักบุญโยเซฟ หัวหน้าครอบครัว ขอท่านภาวนาวิงวอนเพือ่ บรรดา
บิดามารดา และทุก ๆ คนในครอบครัว ให้มคี วามรัก ความศรัทธา
และความมันคงในความเชื
่
อ่ เสมอ (ให้เราภาวนา)
บทเพลงสิ เมโอน
บทสร้อย
พระผูศ้ กั ดิส์ ทิ ธิ์ พระผูท้ รงพลานุภาพ พระผูท้ รงชีวติ ขอ
โปรดให้พระเมตตาสงสารของพระองค์ ทรงปกปั กรักษาข้าพเจ้าทัง้ หลาย
 บัดนี้พระองค์จะให้ขา้ ฯ มรณา หลุดพ้นพันธะก็แล้วแต่จะกรุณา
 เพราะตาข้าฯ ได้ประสบบุญญาธิการของพระองค์
อันได้ทรงเตรียมไว้ให้ประชากรได้เห็น
 พระองค์ทรงเป็ นภานุมาศ อันจารัสเรืองรอง
 ของนานาประชาราษฏร์ และทรงเป็ นองค์โรจนาแห่งชาติอสิ ราเอล
 สิรพ
ิ งึ มีแด่พระบิดา และพระบุตร และพระจิต
 เหมือนในปฐมกาล บัดนี้ และทุกเมือ่ ตลอดนิรนั ดร อาแมน
บทสร้อย
พระผูศ้ กั ดิส์ ทิ ธิ์ พระผูท้ รงพลานุภาพ พระผูท้ รงชีวติ ขอ
โปรดให้พระเมตตาสงสารของพระองค์ ทรงปกปั กรักษาข้าพเจ้าทัง้ หลาย
บทภาวนาของประธาน
ข้าแต่พระเจ้าผูท้ รงพระเมตตา พระองค์ได้โปรดประทานให้นกั บุญ
โยเซฟเป็ นผูช้ อบธรรม และมีส่วนในแผนการกอบกูม้ นุษยชาติให้ได้รบั
ความรอด อาศัยคาเสนอวิงวอนของท่าน โปรดทวีความศรัทธา ความ
ไว้ใจ และความรักแก่ขา้ พเจ้าทัง้ หลาย เพือ่ จะได้ร่วมมือซื่อสัตย์ตอ่ พระ
หรรษทาน ในการปฏิบตั ภิ ารกิจแห่งความรอดให้บรรลุถงึ ความศักดิ ์สิทธิ ์
ด้วยเถิด ทัง้ นี้ ขอพึง่ พระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้า
ทัง้ หลาย อาแมน
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อวยพร ขอพระเจ้าโปรดประทานคืนอันสงบ และปลายทางอันเป็ นสุขแก่
ข้าพเจ้าทัง้ หลาย
อาแมน
เพลงแม่พระ Salve Regina
บทภาวนานักบุญโยเซฟ (เชิญคุกเข่า ภาวนาพร้อมกัน)
ข้าแต่นักบุญโยเซฟผูม้ ีบุญ เราหนีรอ้ นมาพึง่ เย็น หลังแต่ได้ขอ
ความคุม้ ครองจากวิสุทธิภริยาของท่าน
เราวางใจมาพึง่ ท่านด้วยเดชะ
ความรักสนิทสนมของท่านต่อพรหมจารีผนู้ ิรมล มารดาของพระเจ้า เดชะ
ความรักเสน่หาฐานบิดาของท่านต่อพระเยซูกุมาร โปรดทอดพระเนตรอัน
เมตตาเหลียวดูกองมรดกที่พระเยซูคริสตเจ้าทรงหามาได้ด้วยโลหิตของ
พระองค์ ขอท่านโปรดใช้ฤทธิค์ ้าจุนและปั ดป้ องเราทุกคราวทีต่ อ้ งการด้วย
เถิด โอ้องค์อภิบาลพระวิสทุ ธิวงศ์ผปู้ รีชารอบคอบ โปรดป้ องกันเราผูม้ ี
เกียรติเป็ นน้องของพระเยซูคริสตเจ้า
โอ้ บิดาผูร้ กั ลูก โปรดให้เราแคล้วคลาดจากเชือ้ โรคความลุม่ หลง
และความประพฤติเหลวไหล โอ้ผแู้ กล้วกล้าในการกอบกู้ โปรดแผลงฤทธิ ์
จากสวรรค์ คอยพยุงเราในการต่อสูก้ บั อานาจความมืดบนแผ่นดินนี้ ครัง้
ก่อนท่านได้ฉุดพระเยซูกุมารออกจากมหันตรายอันอาจถึงแก่ชวี ติ ก็ใน
บัดนี้ ขอท่านช่วยพระศาสนจักรให้พน้ กลอุบายปั จจามิตร และปั ดป้ อง
อันตรายทัง้ ปวงด้วยเถิด โปรดปกปั กรักษาเราแต่ละคนเสมอไป อาศัย
อุปการะคุณของท่าน เราจะได้ประพฤติตามแบบอย่างท่าน และจะได้
ครองชีพอย่างศักดิสิ์ ทธิ ์ สิน้ ชีพในความศรัทธาภักดี และรับความบรมสุข
นิรนั ดรในสวรรค์ดว้ ยเถิด อาแมน
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วารที่สอง “องค์อปุ ถัมภ์ครอบครัว”

บทนา
พี่น้องที่รกั เช่นเดียวกับพระแม่มารีย์ ตามแผนการนิรนั ดรของ
พระเจ้า ท่านนักบุญโยเซฟได้รบั การเลือกสรรให้เป็ นพระภัสดาของพระแม่ ม ารีย์ และได้ ด ารงความสัต ย์ ซ่ื อ ต่ อ พระเจ้ า ผู้ ท รงเรีย กท่ า นให้
“ซื่ อ สัต ย์เรื่อ ยไปจนถึ งที่ สุด ” ตลอดชีวติ ของพระแม่ ม ารีย์ เป็ น การ
ปฏิบตั ิต ามวาจาที่พ ระแม่ ได้เปล่ งออกมาเมื่อ ครัง้ รับ สารจากเทวดาว่า
“ขอให้เป็ นไปแก่ขา้ พเจ้าตามที่ท่านได้กล่าวไว้นนั ้ เถิด ” แต่ท่านนักบุญ
โยเซฟมิได้ปริปากพูดอะไรเลย ในการรับสารของท่าน ท่านได้แต่ปฏิบตั ิ
ตามที่เทวดาของพระเจ้ากาชับสังนั
่ น้ การนิ่งเงียบของโยเซฟนี้แหละ
ทาให้เราเข้าใจความจริงทีว่ า่ ท่านเป็ นบุรุษผูช้ อบธรรม
เมื่ อ พระเจ้ า ทรงรับ สัง่ แก่ โ ยเซฟ โดยทางค าพู ด ของเทวดา
พระองค์ทรงรับสังแก่
่ ท่าน ในฐานะทีท่ ่านเป็ นภัสดาของพระนางพรหมจารี
แห่ งนาซาเร็ธ สิ่ง ที่เป็ น ไปในตัว ของพระนางนัน้ เป็ น การกระท าของ
พระจิตเจ้า และท่านโยเซฟได้นอบน้อมต่อพระจิตเจ้า ยอมรับการเป็ นบิดา
เลี้ยง มีส่วนในธรรมล้ าลึก แห่ งพระวจนาตถ์ท รงรับเอากาย และมีส่ว น
ร่วมกับพระแม่มารีย์ ในการช่วยมนุษย์ให้รอด
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เพลง
นักบุญโยเซฟ (ค.147)
1. โอ้ท่านนักบุญโยเซฟ
ผูม้ ใี จอารีอ่อนหวาน
ลูกขอไหว้สุดสิน้ วิญญาณ
ขอท่านคุม้ ครองชาวเรา
(รับ) ขอท่าน ขอท่านคุม้ ครองชาวเรา ขอท่าน ขอท่านคุม้ ครองชาวเรา
ขอท่าน ขอท่านคุม้ ครองชาวเรา
2. เมื่อพระบุตรเสด็จลงมา
ท่านเป็ นบิดากล้าหาญ
ป้ องกันอันตรายภัยพาล
ขอท่านคุม้ ครองชาวเรา
3. ท่านผูผ้ ดุ ผ่องไม่หมองมัว
ยอมตัวพลัดทีถ่ นิ่ ฐาน
ทาตามพระทัยทุกประการ
ขอท่านคุม้ ครองชาวเรา
บทสร้อย พระเจ้าทรงตัง้ ท่านให้เป็นผูป้ กครองครอบครัวของพระองค์
เพลงสดุดีที่ 128
ผูย้ าเกรงพระเจ้าเฝ้ าเคารพ
ก็จะพบสุขสันต์แสนหรรษา
ผูด้ ่มื ด่าทาตามพระบัญชา
ย่อมสถาพรพิพฒ
ั น์สวัสดี
จะทามาหาได้ไม่อดอยาก
ถึงลาบากกายใจไม่หน่ายหนี
จักมีแต่สุขเกษมเปรมทวี
ชืน่ ชีวรี ุ่งเรืองประเทืองตน
ภรรยาเล่าเปรียบเถาองุ่นสล้าง มิรสู้ ร่างราศีมงมี
ั ่ ผล
บุตรล้อมโต๊ะอาหารสราญกมล
ท่านเหมือนต้นมะกอกเทศวิเศษพันธุ์
ผูเ้ ชือ่ ฟั งพระเจ้าเอาเป็ นหลัก
จึงประจักษ์สุนทรพระพรสรร
จากนครศิโยนโสภณนัน้
ขอทรงธรรม์โปรดช่วยอวยพระพร
ตลอดชีวติ ท่านจงหรรษา
คู่พาราบรรลุอนุสรณ์
ชัวลู
่ กหลานสืบไปไร้อาวรณ์
ดัสกรไม่กล้ามาราวี
ขอให้ชาวอิสราเอลร่มเย็นสุข
นิราศทุกข์ศภุ ลักษณ์สมศักดิศรี
์
จงสมบูรณ์พูนพิพฒ
ั น์สวัสดี
ทัง้ บัดนี้เบือ้ งหน้าสถาพร
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สิรพิ งึ มีแด่พระบิดา
พระบุตราพระจิตผูเ้ รืองศรี
เหมือนดังในแรกเริม่ แต่เดิมที
ทัง้ บัดนี้และตลอดกาล อาแมน
บทสร้อย พระเจ้าทรงตัง้ ท่านให้เป็นผูป้ กครองครอบครัวของพระองค์
พระวาจาของพระเจ้า (คส 3:12-17)
ท่านเป็ นผูท้ ่พี ระเจ้าทรงเลือกสรร เป็ นผูศ้ กั ดิสิ์ ทธิ ์และเป็ นที่รกั ของ
พระองค์ จงเห็นอกเห็นใจกัน จงมีความใจดี ความถ่อมตน ความอ่อนโยน
และความพากเพียรอดทนเป็ นเสมือนเครื่องประดับตน จงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกัน หากมีเรื่องผิดใจกันก็จงยกโทษกัน องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ทรงให้อภัยความผิดของท่านอย่างไร ท่านก็จงให้อภัยแก่เขาอย่างนัน้ เถิด
แต่สงิ่ ทีส่ าคัญกว่าสิง่ ใดก็คอื ความรัก ซึ่งรวมเราไว้เป็ นหนึ่งเดียวกันอย่าง
สมบูรณ์ ขอให้สนั ติสุขของพระคริสตเจ้าครอบครองดวงใจของท่าน พระ
เจ้าทรงเรียกท่านทัง้ หลายให้รวมเป็ นกายเดียวกัน ก็เพื่อจะได้บรรลุถึง
สันติสุขนี้เอง จงระลึกถึงพระคุณนี้เถิด
ขอพระวาจาของพระคริสตเจ้า สถิตอยู่ในท่านอย่างเต็มเปี่ ยม จงสอน
และตักเตือนกันด้วยปรีชาญาณ จงขอบพระคุณพระเจ้าโดยการขับร้องบท
เพลงสดุดี เพลงสรรเสริญ และบทเพลงศักดิสิ์ ทธิต่์ าง ๆ จากใจจริง ท่านจะ
พูดเรื่องใดหรือทากิจการใด ก็จงพูดจงทาในพระนามของพระเยซู องค์พระผู้
เป็ นเจ้า เป็ นการขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาโดยทางพระองค์เถิด
(ราพึงสักครู่)

บทรับสัน้
ก่อ ทรัพย์สมบัตแิ ละความอุดมสมบูรณ์ อยู่ในเรือนของผูช้ อบธรรม
รับ ทรัพย์สมบัตแิ ละความอุดมสมบูรณ์ อยู่ในเรือนของผูช้ อบธรรม
ก่อ ความชอบธรรมของเขาดารงอยู่เป็ นนิตย์.. (รับ)
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ก่อ สิรพิ งึ มีแด่พระบิดา และพระบุตร และพระจิต
รับ ทรัพย์สมบัตแิ ละความอุดมสมบูรณ์ อยู่ในเรือนของผูช้ อบธรรม
บทภาวนาอ้อนวอน
ประธาน ทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ ราทาและเราพูด ให้เราทาในพระนามของ
พระเยซูเจ้า จงขอบพระคุณพระเจ้า พระบิดาโดยผ่านทาง
พระองค์
1. ท่านนักบุญโยเซฟเชือ่ ในสิง่ ทีพ่ ระเจ้าตรัสแก่ท่าน และยอมรับเป็ นผู้
คุม้ ครองพระบุตรแต่องค์เดียวของพระองค์
ขอโปรดให้ขา้ พเจ้าทัง้ หลายเชือ่ ในพระองค์
เพื่อสมจะได้รบั บาเหน็จรางวัลตามที่
พระองค์ทรงสัญญาไว้
รับ ข้าแต่พระเจ้า โปรดสดับฟั งข้าพเจ้าทัง้ หลายเทอญ
2. ท่านนักบุญโยเซฟเชือ่ และหวังในพระเจ้าเสมอ ขอโปรดประทาน
ความเชือ่ ซึ่งค้าจุนความหวังของข้าพเจ้าทังหลาย
้
และโปรดบันดาล
ให้ขา้ พเจ้าทัง้ หลายมันใจในความจริ
่
งทีย่ งั มองไม่เห็น (รับ)
3. ท่านนักบุญโยเซฟได้ดูแลพระกุมารเยซูเจ้า รักและยอมรับพระองค์
เป็ นบุตรของท่านเอง ขอโปรดให้ขา้ พเจ้าทังหลายยอมรั
้
บทุกสิง่ ที่
พระองค์ประทานให้ และเอาใจใส่ผทู้ พ่ี ระองค์ทรงมอบหมายให้แก่
ข้าพเจ้าทัง้ หลาย (รับ)
4. พระองค์ได้โปรดให้มนุษย์ได้มอี านาจเหนือสิง่ สร้างของพระองค์ ทรง
เชื้อเชิญ และให้เขามีส่วนร่วมในการสร้างนัน้ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้า
ทัง้ หลายยอมรับความรับผิดชอบ โดยการทางานเพื่อพระสิรริ ุ่งโรจน์
ของพระองค์ และความดีของมนุษยชาติ (รับ)

- 10 -

บทเพลงของสิ เมโอน
บทสร้อย พระผู้ศกั ดิ์สิท ธิ์ พระผู้ท รงพลานุ ภ าพ พระผู้ท รงชีว ิต ขอ
โปรดให้ พ ระเมตตาสงสารของพระองค์ ท รงปกปั ก รัก ษา
ข้าพเจ้าทัง้ หลาย
ขอข้าบาทได้เยีย่ มกราย
สู่สนั ติหมาย
ตามพระวาจาพระองค์
เพราะดวงตาข้ามองตรง
เห็นดังจานง
ความรอดทีพ่ ระประทาน
ความรอดซึ่งพระจัดการ
ทรงเตรียมไว้นาน
เพื่อมอบแก่ประชากร
เป็ นสิรโิ รจน์อนั ขจร
สมดังพระพร
แห่งอิสราเอลชาวชน
สิรขิ อบันดาลดล
พระบิดาแห่งสากล
ผูซ้ ่งึ ตรัสเรียกข้ามา
สิรอิ นั รุ่งโรจนา
แด่พระบุตรา
ผูเ้ ป็ นประทีปส่องทาง
สิรมิ ริ เู้ ลือนราง
แด่พระจิตผูว้ าง
รังสีรุ่งโรจน์สู่ใจ อาแมน
บทสร้อย พระผู้ศกั ดิ์สิท ธิ์ พระผู้ท รงพลานุ ภ าพ พระผู้ท รงชีว ิต ขอ
โปรดให้ พ ระเมตตาสงสารของพระองค์ ท รงปกปั ก รัก ษา
ข้าพเจ้าทัง้ หลาย

- 11 -

บทภาวนาของประธาน
ข้าแต่ พ ระบิด าเจ้า โดยอาศัย ค าเสนอวิง วอนของท่ า นนั ก บุ ญ
โยเซฟ องค์อุป ถัมภ์ของครอบครัว ขอโปรดประทานความคุ้ มครองแก่
ข้าพเจ้าในชีวติ นี้ และในเวลาใกล้ต าย และโปรดประทานจิต ภาวนาที่
ร้อนรนแก่ขา้ พเจ้า เพื่อข้าพเจ้าทัง้ หลายจะได้รบั ใช้พระองค์อย่างศรัทธา
ละทิ้งบาปทุกชนิด และดารงชีวติ อย่างศักดิส์ ทิ ธิ ์ สิ้นใจในศีลในพระของ
พระองค์ ทัง้ นี้ อ าศัย พระบารมีข องพระเยซู เจ้ า พระเจ้า ของข้า พเจ้ า
ทัง้ หลาย
อาแมน
อวยพร

ขอพระเจ้าโปรดประทานคืนอันสงบ และปลายทางอันเป็ นสุข
แก่ขา้ พเจ้าทัง้ หลาย อาแมน

เพลงแม่พระ
ค้นคว้าหารอยพระบาท
(รับ) ค้นคว้าเทีย่ วหารอยบาทพระองค์ บนทางชีวกี บั แม่มารีย์
รับเถิดพรพระประทานลงมา
ทางพระมารดาแก่เราวันนี้
1. ยามแม่ขบั ร้องเพลงร่วมกับเรา
มักนีฟีกตั โอ้แม่มารีย์
ให้เราก้าวไปท่ามกลางปาสกา
จะทาทุกสิง่ ตามพระบัญชา
2. แม่ทรมานร่วมกันกับเรา
เจ็ธเซมานี โอ้แม่มารีย์
ค้าจุนกางเขนลูกในวันนี้
ลูกมอบชีวใี นมือแม่เอย
บทภาวนาแด่นักบุญโยเซฟ (เชิญคุกเข่า ภาวนาพร้อมกัน)
โปรดระลึกเถิด ท่านนักบุญโยเซฟผูศ้ กั ดิ ์สิทธิยิ์ ง่ นักบุญเทเรซาได้
เป็ นพยานยืนยันว่าแต่ไหนแต่ไรมา ยังไม่เคยได้ยนิ เลยว่า ใครทีว่ อนขอ
ความคุม้ ครองและช่วยเหลือจากท่านแล้ว จะไม่ได้รบั ตามทีข่ อ ด้วยความ
ไว้วางใจ ข้าพเจ้ามาอยู่ตอ่ หน้าท่าน ท่านผูพ้ ทิ กั ษ์ทน่ี ่ารัก ภัสดาผูบ้ ริสุทธิ ์
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ยิง่ ของพระนางมารีย์ บิดาของพระผูไ้ ถ่ และผูแ้ จกจ่ายมหาสมบัตจิ ากดวง
หทัยอันศักดิสิ์ ทธิ ์
แม้คาภาวนาของข้าพเจ้าทัง้ หลาย จะไม่รอ้ นรนเท่าทีค่ วร พระเจ้า
ทรงได้เลือกสรรท่านให้เป็ นภัสดาของพระนางมารีย์ ชาวเราจึงวอนขอ
ท่าน โปรดเถิด โปรดให้ผทู้ เ่ี คารพนับถือท่านเป็ นผูอ้ ุปถัมภ์บนโลกนี้ ได้
ท่านเป็ นผูเ้ สนอในสวรรค์ดว้ ย พระองค์ผทู้ รงจาเริญและครองราชย์ตลอด
นิรนั ดร อาแมน
เยซู มารีย์ โยเซฟ ข้าพเจ้าขอถวายดวงใจ สติปัญญา และชีวติ แด่ท่าน
เยซู มารีย์ โยเซฟ โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าเมือ่ ใกล้จะตาย
เยซู มารีย์ โยเซฟ โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้สน้ิ ใจอย่างราบรื่นในศีลในพร
ของท่านด้วยเทอญ
เตรียมราพึง.........................
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วารที่สาม “แบบอย่างความสุภาพ”

บทนา
พระเยซูเจ้า พระบุตรของพระเจ้า ผูเ้ สด็จจากสวรรค์ มารับสภาพ
เป็ นมนุ ษ ย์ โดยไม่ สูญ เสีย พระสิริรุ่งโรจน์ ข องพระบิดา ทรงยอมอยู่ ใน
ความดูแลของท่านนักบุญโยเซฟ พระองค์ผทู้ รงดารงอยู่ก่อนเวลาได้เสด็จ
มาอยู่ในกาลเวลา พระองค์ผเู้ ป็ นพระเจ้าแห่งจักรวาล ทรงยอมรับสภาพ
ทาส เป็ นมนุ ษย์ผรู้ ู้ตาย และทรงเต็มใจทีจ่ ะอยู่ในความคุ้มครองของท่าน
นักบุญโยเซฟ
พระเจ้าทรงนับท่านนักบุญโยเซฟเป็ นหนึ่งในบรรดาผูม้ ใี จสุภาพและ
ยากจน และเป็ นหนึ่งในบรรดาผูท้ ่ที รงสัญญาจะประทานพระอาณาจักร
สวรรค์ให้ ด้วยเหตุน้ี ข้าพเจ้าทัง้ หลายจึง มาขอพึ่งท่ าน ขอท่ านโปรด
คุม้ ครองสมาชิกทุกคนของคณะ ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวของเราทุก
คน ให้ส ามารถดาเนิ น ชีว ิตร่ว มในแผนการแห่ งความรอดของพระเจ้า
และเป็ นทีพ่ อพระทัยของพระองค์เสมอ
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เพลง สดุดีนักบุญโยเซฟ (ก 297)
1. ลูกกราบกรานองค์ท่านศรีนกั บุญ
โปรดการุญจุนเจือลูกทัง้ หลาย
ช่วยประคองวิญญาณพร้อมทัง้ กาย
ช่วยคลีค่ ลายความมืดในมรรคา
(รับ) นักบุญโยเซฟ ขอโปรดช่วยเสนอ
โอ้ทา้ วเธอวอนแทนวานแทนทีเถิด
เพือ่ คริสตังค์วดั เรามีธรรมล้าเลิศ
ต่างบังเกิดศรัทธาทัวทุ
่ กคน
2. โปรดเอ็นดูปรานีมเี มตตา
ต่อเหล่าข้าว้าเหว่หา่ งเคหา
ต้องทนทุกข์ลาบากยากนานา กรุณาพยุงให้พน้ ภัย
3. เมื่อคราวตายวายชีพรีบมาช่วย โปรดอานวยอวยส่งทีอ่ าศัย
อันแสนสุขพ้นทุกข์อนั ตราย
แสนสบายตลอดนิรนั ดร์เทอญ
บทสร้อย นักบุญโยเซฟ ผูช้ อบธรรมและมีใจสุภาพ ท่านมิได้สงสัยใน
พระสัญญาของพระเจ้า ความเชือ่ ของท่านมันคงยิ
่ ง่ ขึน้ ด้วย
การถวายเกียรติแด่พระเจ้า
เพลงสดุดีที่ 37
 สมบัตเิ ล็กน้อยของผูช้ อบธรรม ย่อมดีกว่าทรัพย์สมบัตมิ ากมาย
ของคนชัว่ เพราะพลังของคนชัวย่
่ อมถูกทาลาย แต่พระเจ้าย่อม
ทรงค้าจุนคนชอบธรรม
 พระเจ้าทรงเอาพระทัยใส่ชวี ติ ของผูช้ อบธรรม มรดกของเขาจะ
ยืนยงคงอยู่ตลอดกาล
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 พระเจ้าทรงนาทางคนดีให้กา้ วเดินอย่างมันคง
่
และทรงพอ
พระทัยวิถที างของเขา ถ้าเขาสะดุด เขาจะไม่ลม้ เพราะพระเจ้า
ทรงจับมือพยุงเขาไว้
 ปากของผูช้ อบธรรมย่อมกล่าวถ้อยคาปรีชาฉลาด ลิน้ ของเขา
ย่อมตัดสินอย่างยุตธิ รรม
 ธรรมบัญญัตขิ องพระเจ้าอยู่ในใจของเขา เท้าของเขาจะไม่ลน่ื ไถล
 ความรอดของผูช้ อบธรรมมาจากพระเจ้า พระองค์ทรงเป็ นแหล่ง
ลีภ้ ยั ในยามทุกข์รอ้ น
 พระเจ้าทรงช่วยเหลือเขา และทรงช่วยชีวติ เขาไว้ พระองค์ทรง
ช่วยเขาให้พน้ จากความชัว่ ทรงช่วยเขาให้รอดพ้นเพราะเขาลีภ้ ยั
มาพึง่ พระองค์
 สิรแิ ด่พระเจ้า พระบุตรพระจิตปกเกล้า ตราบชัวนิ
่ รนั ดร์กาลเทอญ
บทสร้อย นักบุญโยเซฟ ผูช้ อบธรรมและมีใจสุภาพ ท่านมิได้สงสัยใน
พระสัญญาของพระเจ้า ความเชือ่ ของท่านมันคงยิ
่ ง่ ขึน้ ด้วย
การถวายเกียรติแด่พระเจ้า
พระวาจาของพระเจ้า (2 ซมอ 7:18-22)
ดาวิดกราบทูลพระเจ้าว่า “ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์เป็ นผูใ้ ดเล่า
พระองค์จงึ ทรงนาข้าพระองค์มาไกลถึงเพียงนี้ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรง
รู้จกั ผู้ร ับ ใช้ของพระองค์ ที่พ ระองค์ท รงกระท าสิ่ง ยิ่ง ใหญ่ น้ี ท งั ้ สิ้น ก็
เพื่อ ให้ ผู้ร ับ ใช้ข องพระองค์ท ราบว่า พระองค์ท รงรัก ษาสัญ ญาของ
พระองค์ ตามชอบพระทัย ของพระองค์ ข้าแต่ พ ระเจ้า พระองค์ท รง
ยิง่ ใหญ่ ไม่มใี ครเหมือนพระองค์ ไม่มพี ระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์
(ราพึงสักครู่)
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บทรับสัน้
ก่อ จงแสวงหาความชอบธรรม ความเชือ่ ความรัก ความอดทน
ความนบนอบเชือ่ ฟั ง และความอ่อนสุภาพ (รับซา้ )
ก่อ การกระทาเช่นนี้มปี ระโยชน์มากกว่าทองคา
รับ จงแสวงหาความชอบธรรม ความเชือ่ ความรัก ความอดทน
ความนบนอบเชือ่ ฟั ง และความอ่อนสุภาพ
ก่อ ท่ า นผู้ช อบธรรมจงเปรมปรีดิใ์ นพระเจ้ า ท่ า นผู้เที่ย งตรงจง
ได้รบั การสรรเสริญ (รับ)
ก่อ สิรพิ งึ มีแด่พระบิดา และพระบุตร และพระจิต (รับ)
ประธาน
ให้เราร่วมกัน ภาวนาต่ อ พระเจ้าพระบิด าของเรา ผู้ซ่ึง
พระบุตรของพระองค์ได้ทรงทาให้คาภาวนาของข้าพเจ้าทัง้ หลายมีคุณค่า
ในสายพระเนตรของพระองค์ โดยอาศัยคาเสนอวิงวอนของท่านนักบุญ
โยเซฟ
1. เพื่อพระศาสนจักรศักดิสิ์ ทธิของเรา
โดยอาศัยศาสนกิจบริกรของ
์
พระศาสนจักรทีไ่ ด้ทมุ่ เทชีวติ ของแต่ละท่าน ในการเป็ นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้าในโลกปั จจุบนั เช่นเดียวกับท่านนักบุญโยเซฟ
ผูซ้ ่อื สัตย์และรอบคอบ (ให้เราภาวนา)
2. สาหรับผูเ้ ป็ นบิดาของมนุษย์ทงั ้ หลาย ขอท่านนักบุญโยเซฟผูเ้ ป็ น
แบบฉบับของการเป็ นหัวหน้าครอบครัวทีด่ ี ได้ดลใจท่านเหล่านัน้ ให้
ตระหนักถึงบทบาทหน้าทีข่ องตนเสมอ อันนามาซึ่งความสามัคคี
กลมเกลียวกัน และความสุขทีแ่ ท้จริงในครอบครัว (ให้เราภาวนา)
3. ท่านนักบุญโยเซฟเป็ นผู้หนึ่งที่ร่วมกับพระแม่มารีย์ ในการยอมรับ
แผนการของพระบิดาเจ้าเสมอมา ขอโปรดให้พวกลูกทัง้ หลายได้มี
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จิตใจเช่นเดียวกับท่าน ในการยอมรับเหตุการณ์ในชีวติ ประจาวันด้วย
จิตใจสงบ (ให้เราภาวนา)
4. เพื่อวอนขอสันติภาพสาหรับ ประเทศไทยและในโลกของเรา ขอ
พระเจ้าโปรดดลใจให้ผนู้ าประเทศทัง้ หลาย ได้ตระหนักถึงความสงบ
สุข เคารพสิท ธิเสรีภาพ และศัก ดิศ์ รีของความเป็ นมนุ ษย์ (ให้เรา
ภาวนา)
ประธาน
ข้าแต่พระบิดาเจ้า
พระองค์ได้ทรงโปรดให้งานของ
มนุษย์ได้สาเร็จไปอย่างดีเสมอ ขอพระองค์โปรดให้ชวี ติ ของลู กทัง้ หลาย
ได้สามารถเอาชนะอุปสรรคและปั ญหา ตามน้าพระทัยของพระองค์เสมอ
ไปเถิด ทัง้ นี้ ขอพึง่ พระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระองค์ ผู้
ทรงจาเริญและครองราชย์ตลอดนิรนั ดร อาแมน
บทเพลงของสิ เมโอน
บทสร้อย
พระผูศ้ กั ดิส์ ทิ ธิ์ พระผูท้ รงพลานุภาพ พระผูท้ รงชีวติ ขอ
โปรดให้พระเมตตาสงสารของพระองค์ ทรงปกปั กรักษาข้าพเจ้าทัง้ หลาย
ข้าแต่พระผูท้ รงสรรพานุภาพ
- ทรงอนุ ญ าตให้ ท าสพระองค์ จ ากไปแล้ว คลาดแคล้ ว ในสัน ติต ามที
พระองค์ทรงสัญญา
- เพราะตาข้า ฯ ได้เห็นความรอดสุกใส ซึ่งพระองค์ได้ทรงจัด เตรียมไว้
เพื่อประชาชาติทงั ้ หลาย
- เป็ น ความสว่างส่อ งแสงแก่ ค นต่ า งศาสน และสิริโรจนาแด่ อิสราเอล
ประชากรของพระองค์
- สิรมิ งคลแด่พระผูท้ รงฤทธิ ์ และพระบุตรเยซูคริสต์ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
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- และพระจิตผูส้ ถิตในดวงใจเราทัง้ หลาย บัดนี้และทุกเมื่อ มิวายตลอด
นิรนั ดร อาแมน
บทสร้อย
พระผูศ้ กั ดิส์ ทิ ธิ์ พระผูท้ รงพลานุภาพ พระผูท้ รงชีวติ ขอ
โปรดให้พระเมตตาสงสารของพระองค์ ทรงปกปั กรักษาข้าพเจ้าทัง้ หลาย
บทภาวนาของประธาน
ข้าแต่พระผูท้ รงสรรพานุภาพ อาศัยคาเสนอวิงวอนของท่านนักบุญ
โยเซฟ โปรดปกปั กรักษาทุกคนทีข่ า้ พเจ้าทัง้ หลายรัก และคุม้ ครองงาน
แพร่ธรรมของพระองค์ ทีท่ รงฝากให้ขา้ พเจ้าทัง้ หลายดูแล และอาศัย
ความรักของพระเยซูเจ้าและพระแม่มารีย์ ขออย่าได้ทรงทอดทิง้ ข้าพเจ้า
ทัง้ หลายในเวลาทีอ่ ยู่ในโลกนี้ และในเวลาใกล้จะตาย ทัง้ นี้อาศัยพระบารมี
พระคริสตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทัง้ ลาย อาแมน
อวยพร ขอพระเจ้าโปรดประทานคืนอันสงบ และปลายทางอันเป็ นสุขแก่
ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย อาแมน
เพลงแม่พระ
มารียพ์ ระแม่เจ้า
1. ลูกขอสรรเสริญ
ทูนเทิดเทินเหนือเกศา
ถวายกายวิญญาณ์
ให้มารดาช่วยปกครอง
ขอแม่โปรดกุศล
ให้ลูกพ้นมลทินหมอง
มารร้ายทีห่ มายปอง
อย่ามีชอ่ งทารุกราน
(รับ) อาเว มารีอา
2. ถ้าลูกรักพระองค์
ลูกจะคงเกษมศานต์
ขอแม่ได้โปรดปราน
ช่วยต่อต้านมารไพรี
เมื่อลูกสบพระทัย
คงอยู่ในบารมี
สุขรอดปลอดชีว ี
เข้าสู่ทว่ี มิ านเทอญ
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บทภาวนาขอท่านนักบุญโยเซฟ ในความยากลาบาก
ท่ านนัก บุ ญ โยเซฟผู้รุ่งโรจน์ ท่ านมีอานาจที่จ ะท าในสิ่งที่ไม่ น่ า
เป็ นไปได้ ให้ ป ระสบผลส าเร็จ โปรดช่ ว ยข้า พเจ้ า ทัง้ หลายในความ
ยากลาบาก และความเศร้าเสียใจของข้าพเจ้าทัง้ หลาย โปรดรับปั ญหา
และความยุ่งยากนี้ไว้ภายใต้การคุม้ ครองของท่าน เพื่อจะได้จบลงด้วยดี
ข้าแต่ท่านนักบุญโยเซฟ ข้าพเจ้าทัง้ หลายขอมอบความวางใจ
ทัง้ หมดไว้ก ับ ท่ าน โปรดอย่ า ให้ค าอ้อนวอนของข้าพเจ้า ทัง้ หลายไร้
ประโยชน์ เพราะท่านเป็ นผู้มีอานาจต่อหน้ าพระเยซู เจ้า และพระนาง
มารีย์ โปรดแสดงความดีของท่านเท่า ๆ กับฤทธิอ์ านาจของท่านด้วย
ข้าแต่ท่านนักบุญโยเซฟ สหายในดวงพระหฤทัยของพระเยซู เจ้า
โปรดภาวนาเพื่อข้าพเจ้าทัง้ หลายด้วยเทอญ
อาแมน
เยซู มารีย์ โยเซฟ ข้าพเจ้าขอถวายดวงใจ สติปัญญา และชีวติ แด่ท่าน
เยซู มารีย์ โยเซฟ โปรดช่วยข้าพเจ้าเมื่อใกล้จะตาย
เยซู มารีย์ โยเซฟ โปรดช่วยข้าพเจ้าให้สน้ิ ใจอย่างราบรื่นในศีลในพรของ
ท่าน
เตรียมราพึง..................
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วารที่สี่ “ภัสดาแห่งพระชนนี ”

บทนา
นักบุญโยเซฟ พระภัสดาของพระนางพรหมจารีมารีย์ ทรงเป็ นผู้
ชอบธรรมคนสุดท้ายของพระธรรมเก่า เพราะท่านได้เจริญชีวติ โดยอาศัย
ความเชือ่ แท้จริง และโดยอาศัยความเชือ่ นี้เอง ทีท่ ่านสมจะได้รบั หน้าทีใ่ ห้
เป็ นผูด้ ูแลรักษา “พระสัญญา” ซึ่งบัดนี้ได้สาเร็จเป็ นความจริงขึน้ มาแล้ว
ใน “ธรรมล้าลึกแห่งการช่วยให้รอด”
พระวรสารได้แ สดงให้เห็นว่า ท่ านนักบุญ โยเซฟเป็ น รูปแบบขัน้
พืน้ ฐาน ในแผนการแห่งความรักของพระบิดาเจ้า พร้อมกับหน้าทีพ่ เิ ศษที่
ท่านได้รบั มอบหมาย ในฐานะเป็ นบิดาเลี้ยงของพระเยซูคริสตเจ้า ความ
ศรัทธาภักดี และการเคารพให้เกียรติท่บี รรดาสัตบุรุษมีต่อนักบุญโยเซฟ
ย่อมแสดงให้เห็นว่า พระเจ้าได้ทรงเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่สุด สาหรับ
งานอันยิง่ ใหญ่ของพระองค์ และในเวลาทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดด้วย
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เพลง
นักบุญโยเซฟ (ค 174.1-3 )
1. โอ้ท่านพรหมจรรย์สามี
ของแม่มารียอ์ ่อนหวาน
ลูกขอไหว้สุดสิน้ วิญญาณ
ขอท่านคุม้ ครองชาวเรา
(รับ) ขอท่าน ขอท่านคุม้ ครองชาวเรา ขอท่าน ขอท่านคุม้ ครองชาวเรา
ขอท่าน ขอท่านคุม้ ครองชาวเรา
2. เมื่อพระบุตรเสด็จลงมา
ท่านเป็ นบิดากล้าหาญ
ป้ องกันอันตรายภัยพาล
ขอท่าน ...
3. ท่านผูผ้ ดุ ผ่องไม่หมองมัว
ยอมตัวพลัดทีถ่ นิ่ ฐาน
ทาตามพระทัยทุกประการ
ขอท่าน ...
บทสร้อย บรรดาผูช้ อบธรรมจะชืน่ ชมยินดีในพระเจ้า
เพลงสดุดีที่ 33
- ท่านผูช้ อบธรรมจงเปรมปรีดในพระเจ้
ิ์
า
ท่านผูเ้ ทีย่ งตรงจงได้รบั การสรรเสริญ
+ จงโมทนาคุณพระเจ้าด้วยเพลงพิณ ซึ่งท่านบรรเลงถวายพระองค์
- จงขับเพลงบทใหม่ถวายพระองค์
จงแซ่ซ้องสดุดพี ระองค์ดว้ ยดุรยิ สังคีตอันแสนเสนาะ
+ เพราะพระวจนะของพระองค์เทีย่ งธรรม
และราชกิจของพระองค์กค็ วรแก่การศรัทธาเชื่อถือ
- พระองค์ทรงรักความชอบธรรมและความยุตธิ รรม
แผ่นดินเปี่ ยมล้นด้วยความรักของพระองค์
+ โดยพระวจนะของพระองค์ สรวงสวรรค์ได้รบั การสรรค์สร้างขึ้น มา
พร้อมด้วยเทพโยธาทัง้ ปวง ด้วยลมเนรมิตจากโอษฐ์ของพระองค์
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- ทรงรวบรวมน้ าทะเลประหนึ่งประจุไว้ในถุงน้ า
และทรงเก็บเหวลึกไว้เป็ นคลังสารอง
+ ขอให้แผ่นดินทัง้ พิภพถวายมนัสการแด่พระเจ้า
ให้บรรดาชาวโลกทัง้ ปวงสันสะท้
่ านด้วยความยาเกรงพระองค์
- เพียงพระวาจาดารัส ทุกสิง่ ก็เป็ นไปตามนัน้
เพียงมีพระบัญชา ทุกสิง่ ทีท่ รงปรารถนาก็อุบตั ขิ น้ึ มา
+ พระองค์ได้เคยทรงล้มแผนของนานาชาติมาแล้ว
และโปรดให้โครงการของชนหลายประเทศต้องล้มเหลว
- แผนของพระองค์ดารงมันคงอยู
่
่เป็ นนิตย์
โครงการทีท่ รงดาริในพระทัยยืนยงชัวกั
่ ปกัลป์
+ ความสุขจึงเป็ นของประชาชาติทม่ี พี ระยาเวห์เป็ นองค์พระเจ้า
คือชนชาติซ่งึ พระองค์ทรงเลือกสรรไว้เป็ นมรดกของพระองค์
- สิรแิ ด่พระเจ้า พระบุตรพระจิตปกเกล้า
ตราบชัวนิ
่ รนั ดร์กาลเทอญ อาแมน
บทสร้อย บรรดาผูช้ อบธรรมจะชืน่ ชมยินดีในพระเจ้า
พระวาจาของพระเจ้า (ยก 2:14)
พีน่ ้องทัง้ หลาย จะมีประโยชน์ใด หากผูห้ นึ่งอ้างว่ามีความเชือ่ แต่ไม่
มีการกระทา ความเชือ่ เช่นนี้จะช่วยให้เขารอดพ้นได้หรือ ถ้าพีน่ ้องชาย
หญิงคนใดขัดสนเครื่องนุ่งห่ม และไม่มอี าหารประจาวัน แล้วท่านคนหนึ่ง
พูดกับเขาว่า “จงไปเป็ นสุขเถิด ขอให้อบอุ่นและอิม่ เถิด” แต่มไิ ด้ให้สงิ่ ที่
จาเป็ นสาหรับร่างกายแก่เขา จะมีประโยชน์ใดเล่าความเชือ่ ก็เช่นเดียวกัน
หากไม่มกี ารกระทา ก็เป็ นความเชือ่ ทีต่ ายแล้ว
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อาจมีผู้พู ดว่า “บางคนมีค วามเชื่อ บางคนมีก ารกระท า” ถ้าเป็ น
เช่ น นั น้ จงแสดงความเชื่อ ที่ไ ม่ มีก ารกระท าให้ข้าพเจ้า เห็น เถิด แล้ ว
ข้าพเจ้า จะแสดงความเชื่อ ให้ ท่ า นเห็น ด้ว ยการกระท า ท่ านเชื่อ ว่า มี
พระเจ้าเพียงพระองค์เดียวหรือ ดีแล้ว แม้พวกปี ศาจก็เชื่อเช่นนัน้ และยัง
กลัวจนตัวสันด้
่ วย…ท่านอยากรูห้ รือไม่วา่ ความเชือ่ ทีป่ ราศจากการกระทา
นัน้ ไร้ประโยชน์ อับราฮัม บรรพบุรุษของเรา ได้รบั ความชอบธรรมเพราะ
การกระทา เมื่อถวายอิสอัคบุตรของตนบนแท่นบูชามิใช่หรือ ท่านเห็น
แล้วว่า ความเชือ่ กับการกระทาของเขาดาเนินไปพร้อม ๆ กัน และเพราะ
การกระท านั ้น ความเชื่อ จึ ง สมบู ร ณ์ ดัง ข้ อ ความในพระคัม ภี ร์ ว่ า
“อับราฮัมเชื่อพระเจ้า พระองค์ทรงคิดว่าความเชื่อนี้เป็ นความชอบธรรม
ของเขา” เขาจึงได้ชอ่ื ว่า ‘เป็ นมิตรของพระเจ้า’
บทรับสัน้
ก่อ พระเจ้าได้ทรงเลือกบุคคลทีเ่ หมาะสมทีส่ ุด
รับ พระเจ้าได้ทรงเลือกบุคคลทีเ่ หมาะสมทีส่ ุด
ก่อ และในเวลาทีเ่ หมาะสม (รับ)
ก่อ สิรพิ งึ มีแด่พระบิดา และพระบุตร และพระจิต (รับ)
บทภาวนาอ้อนวอน
ประธาน ให้เราภาวนาต่อพระเจ้าพระบิดาของเรา เพราะความหมายของ
การเป็ นบิดา ทัง้ ในสวรรค์และบนแผ่นดินล้วนมาจากพระองค์
1. ข้าแต่พระบิดา พระองค์ได้ทรงไขแสดงแผนการแห่งความรอดในพระ
คริสตเจ้า ตัง้ แต่นิรนั ดรแก่นกั บุญโยเซฟ โปรดให้ขา้ พเจ้าทัง้ หลายมี
ความรูล้ กึ ซึ้งถึงพระบุตรของพระองค์ ผูท้ รงเป็ นพระเจ้าแท้ และ
มนุษย์แท้
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รับ ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์
โปรดสดับฟั งคาภาวนาของข้าพเจ้า
ทัง้ หลาย
5. พระองค์ทรงเลีย้ งนกในอากาศ และตกแต่งทุ่งนาด้วยผลิตผลของ
แผ่นดิน โปรดประทานอาหารประจาวันแก่บรรดาบุตรของพระองค์
เพื่อจะได้บารุงเลีย้ งร่างกาย (รับ)
6. ข้าแต่พระเจ้าผูท้ รงสร้างจักรวาล
พระองค์ทรงมอบสิง่ สร้างไว้ใน
ความดูแลของข้าพเจ้าทัง้ หลาย โปรดให้บรรดาคนงานได้รบั รางวัล
ตอบแทนอย่างยุตธิ รรมสาหรับงานของเขา (รับ)
7. โปรดทอดพระเนตรด้วยความเมตตา มายังผู้ท่กี าลังจะสิ้นใจ และ
บรรดาผูล้ ่วงลับ ขอทรงพระเมตตาพวกเขา โดยคาเสนอวิงวอนของ
พระเยซูเจ้า พระนางมารีย์ และนักบุญโยเซฟ (รับ)
ประธาน ข้าแต่พระบิดาเจ้า
ขอโปรดสดับฟั งคาภาวนาของข้าพเจ้า
ทัง้ หลาย โดยอาศัยคุณความดีของท่านนักบุญโยเซฟ เพือ่
ข้าพเจ้าทัง้ หลายจะได้เลียนแบบอย่างชีวติ ของท่าน
ทัง้ นี้
อาศัยพระบารมีพระคริสตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทังหลาย
้
อาแมน
บทเพลงสิ เมโอน
บทสร้อย พระผูศ้ กั ดิส์ ทิ ธิ์ พระผูท้ รงพลานุภาพ พระผูท้ รงชีวติ ขอ
โปรดให้พระเมตตาสงสารของพระองค์
ทรงปกปั กรักษา
ข้าพเจ้าทัง้ หลาย
- บัดนี้พระองค์จะให้ขา้ ฯ มรณา หลุดพ้นพันธะก็แล้วแต่จะกรุณา
- เพราะตาข้า ฯ ได้ประสบบุญญาธิการของพระองค์
อันได้ทรงเตรียมไว้ให้ประชากรได้เห็น
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- พระองค์ทรงเป็ นภานุมาศอันจารัสเรืองรอง
- ของนานาประชาราษฎร์
และทรงเป็ นองค์โรจนาการแห่งชาติอสิ ราเอล
- สิรพิ งึ มีแด่พระบิดา และพระบุตร และพระจิต
เหมือนในปฐมกาล บัดนี้และเมื่อตลอดนิรนั ดร อาแมน
บทสร้อย พระผูศ้ กั ดิส์ ทิ ธิ์ พระผูท้ รงพลานุภาพ พระผูท้ รงชีวติ ขอ
โปรดให้พระเมตตาสงสารของพระองค์
ทรงปกปั กรักษา
ข้าพเจ้าทัง้ หลาย
บทภาวนาของประธาน
ข้าแต่พระเจ้า พระองค์โปรดประทานให้นกั บุญโยเซฟเป็ นผูช้ อบธรรม และมีส่วนร่วมในการกอบกูม้ นุษย์ให้รอด ขอโปรดเพิม่ พูนความ
ศรัทธา ความไว้ใจ และความรักแก่ขา้ พเจ้าทัง้ หลาย เพือ่ จะได้ร่วมมือ
อย่างซื่อสัตย์กบั พระหรรษทาน ในการปฏิบตั ภิ ารกิจแห่งความรอดให้
บรรลุถงึ ความศักดิ ์สิทธิด้์ วยเถิด ทัง้ นี้ ขอพึง่ พระบารมีพระเยซูคริสต
เจ้าของข้าพเจ้าทัง้ หลาย อาแมน
อวยพร ขอพระเจ้าโปรดประทานคืนอันสงบ และปลายทางอันเป็ นสุข
แก่ขา้ พเจ้าทัง้ หลาย อาแมน
เพลงแม่พระ
ช่างงามเหลือโอ้แม่มารีอา
(รับ) ช่างงามเหลือโอ้แม่มารีอา
สะท้อนเมตตาพระทัยแห่งพระเจ้า
1. ทรงได้รบั เลือกสรรในบรรดาสตรี กระแสเรียกมีจากพระเจ้าถึงแม่เอย
2. ทรงได้รบั เลือกสรรในบรรดาสตรี จิตพระปรานีสถิตอยู่ในแม่เอย
3. ทรงได้รบั เลือกสรรในบรรดาสตรี ให้พระบุตรนี้มาบังเกิดในแม่เอย
4. ทรงได้รบั เลือกสรรในบรรดาสตรี ให้ผองมนุษย์แปรเปลีย่ นดีมศี รีตน
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บทภาวนาอ้อนวอนนักบุญโยเซฟ
ข้าแต่นักบุญโยเซฟผู้ยงิ่ ใหญ่ อิทธิพลของท่านเหนือดวงพระทัย
ของพระเยซูเจ้าและพระนางมารีย์ ไม่เคยมีผใู้ ดทีว่ งิ วอนจากท่านแล้วจะ
ไม่ได้รบั ตามที่ขอ ข้าพเจ้าขอจากท่านด้วยความไว้วางใจที่มนคงและ
ั่
แน่วแน่ ขอท่านโปรดประทานให้ตามทีว่ งิ วอนด้วยเทอญ
ข้าแต่นกั บุญโยเซฟ โปรดประทานให้ขา้ พเจ้าด้วย สิง่ ทีข่ า้ พเจ้า
ภาวนา ถ้าเป็ นไปเพื่อสิรมิ งคลของพระเจ้าและความรอดของข้าพเจ้าเอง
แต่ถา้ ไม่ใช่เพือ่ สิรมิ งคลของพระองค์
โปรดวอนขอพระหรรษทานให้
ข้าพเจ้ายอมรับน้ าพระทัยของพระบิดาเจ้าสวรรค์ ผูซ้ ่งึ ยอมให้ทงั ้ ความ
ทุกข์และพระคุณฝ่ ายโลกแก่ขา้ พเจ้า ก็เพื่อความสุขของข้าพเจ้าในโลกนี้
และความรอดตลอดนิรนั ดร์
ข้าแต่พระเจ้า โดยพระญาณสอดส่องเหลือล้น พระองค์ได้เลือกสรร
นักบุญโยเซฟให้เป็ นภัสดาของพระนางมารีย์
ชาวเราจึงวอนขอท่าน
โปรดเถิด โปรดให้ผทู้ เ่ี คารพนับถือท่านเป็ นผูอ้ ุปถัมภ์บนโลกนี้ ได้ท่าน
เป็ นผูเ้ สนอในสวรรค์ดว้ ย
พระองค์ผทู้ รงจาเริญและครองราชย์ตลอด
นิรนั ดร อาแมน
เยซู มารีย์ โยเซฟ ข้าพเจ้าขอถวายดวงใจ สติปัญญา และชีวติ แด่ท่าน
เยซู มารีย์ โยเซฟ โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าเมื่อใกล้จะตาย
เยซู มารีย์ โยเซฟ โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้สน้ิ ใจอย่างราบรื่นในศีลในพรของท่าน
ด้วยเทอญ

เตรียมราพึง............
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วารที่ห้า “ผู้รบั ใช้ของความรอด”

บทนา
พระเจ้าได้ทรงเรียกท่านนักบุญโยเซฟให้เข้ามารับใช้พระเยซูเจ้า
ในพระภารกิจของพระองค์ โดยปฏิบ ัติห น้ าที่เป็ น บิด า และเพราะการ
กระทาดังนี้ เมื่อถึงเวลากาหนดอันสาคัญแห่งการไถ่บาป ท่านจึงเป็ นผู้
ช่วยเหลือ และเป็ น “ผูร้ บั ใช้ของความรอด” เบือ้ งต้นแห่งความรอดของ
มนุษย์นนั ้ ได้ฝากไว้กบั ท่านโยเซฟผูซ้ ่อื สัตย์ ท่านได้รบั แต่งตัง้ เป็ นผูร้ บั ใช้
ที่ส ัต ย์ ซ่ื อ และเฉลีย วฉลาดในครอบครัว ศัก ดิส์ ิท ธิ ์ ท่ า นได้ เ ฝ้ า รัก ษา
พระบุตรแต่องค์เดียวในหน้าทีแ่ ทนบิดา
พระสัน ตะปาปาเลโอ ที่ 13 ได้ท รงยกย่อ งเทิดทู น ว่า ในบรรดา
บุค คลทัง้ หลาย ท่านนักบุญโยเซฟแต่ผู้เดียวที่ได้รบั เกียรติอนั สูงส่ง คือ
ตามพระด าริข องพระเจ้า ท่ า นได้เป็ น ผู้คุ้ม ครองพระบุ ต รของพระเจ้า
เพราะเหตุน้ีเอง พระวจนาตถ์ของพระเจ้าจึงยอมอยู่ใต้อานาจของท่าน
โยเซฟอย่ างสุภ าพเรียบร้อย พระองค์ได้ฟังคาสังของท่
่
าน และทรงให้
เกียรติท่านทุกอย่าง ซึ่งเป็ นเกียรติทล่ี ูก ๆ ทัง้ หลายพึงกระทาต่อบิดา
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เพลง
สดุดีนักบุญโยเซฟ (ป.267)
1. เราขอสดุดนี กั บุญองค์หนึ่ง
ทีเ่ รียนรูซ้ ้งึ ถึงความรักของพระเจ้า
ถือธรรมบัญญัตเิ ชือ่ ตามพระทรงสัง่ ตรัสทางท่านผูท้ านายก่อนนัน้
ด้วยเหตุน้ไี ซร้ท่านจึงเป็ นผูช้ อบธรรม
(รับ) โยเซฟท่านนักบุญทีโ่ ปรดปรานของพระเจ้า
ฟั งเราเฝ้ าวิงวอนโปรดเสนอเพือ่ เรา
โยเซฟท่านเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมอันสูงเด่น
โปรดเป็นผูเ้ สนอวิงวอนเพือ่ เราเทอญ
2. เราขอสดุดนี กั บุญยิง่ ใหญ่
จิตใจลึกซึ้งเชือ่ ในพระองค์ทรงศักดิ ์
รับยอมสมัครอุม้ ชูพระปิ ยะบุตร หมดความสงสัยเชือ่ ฟั งเทวทูตนัน้
ด้วยเหตุน้ไี ซร้ท่านจึงเป็ นผูช้ อบธรรม
บทสร้อย ท่านนักบุญโยเซฟ ข้ารับใช้ผซู้ อื ่ สัตย์และปรีชาฉลาด พระเจ้า
ได้ทรงตัง้ ท่านให้ปกครองครอบครัวของพระองค์
เพลงสดุดีที่ 111
จงสรรเสริญเยินยอพระเจ้าเถิด พระผูเ้ ลิศการุญหนุนนาให้
จงขอบคุณทรงยศหมดหัวใจ
ณ ห้องในทีป่ ระชุมกลางกลุม่ ชน
กิจการทีพ่ ระองค์ทรงสร้างสรรค์ ทุกสิง่ อันล้วนเลิศประเสริฐผล
ผูพ้ อใจสิง่ นี้อยูท่ ุกผูค้ น
ย่อมอยากค้นคว้าให้เข้าใจดี
ทุกสิง่ ทีพ่ ระองค์ทรงกระทา
ทรงเกียรติล้าสูงสง่าส่งราศี
ความชอบธรรมของไท้ในหล้านี้
ยัง้ อยู่ทส่ี ถิตคงดารงนาน
กิจการมหัศจรรย์ทรงสรรค์สร้าง สิง่ ต่างต่างไม่ยอมให้ใครลืมผ่าน
ทัง้ พระองค์ทรงเมตตาการุญมาน
โปรดประทานน้ าพระทัยใสศรัทธา
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โปรดประทานอาหารให้แจกไปทัว่ ผูเ้ กรงกลัวองค์ไท้ไม่ตอ้ งหา
และพระองค์ไม่ทรงลืมพระสัญญา
ลันวาจาด
่
ารัสตรัสไว้พลัน
พระองค์ทรงสาแดงฤทธิอิ์ ทธิพล แด่ปวงชนของพระองค์ดารงมัน่
ด้วยประทานแดนดินถิน่ สาคัญ
ของชาติอนั ต่างเผ่าแก่เขานา
ทุกสิง่ ทีท่ รงกระทาล้าสัตย์ซ่อื
และยึดถือเทีย่ งตรงทรงคุณค่า
ธรรมบัญญัตปิ ฏิบตั เิ ป็ นอัตรา
ชนทัวหน้
่ าเชือ่ ถือไท้ต่างไว้วาง
บัญญัตอิ งค์ดารงอยูค่ ู่ชวี ติ
ทัง้ สถิตนิจกาลนานมิสร่าง
ประกอบด้วยสัจธรรมไม่อาพราง
และเสริมสร้างระบอบความชอบธรรม
พระองค์ทรงช่วยประชาพาสดใส ให้รอดได้ทุกคนดลชืน่ ฉ่ า
ทรงทาพันธสัญญาถาวรซ้า
พิสุทธิ ์ล้าเลิศองค์ทรงเดชครัน
ความยาเกรงพระทรงธรรมนาไปสู่ ซึ่งความรูส้ ติปัญญาค่ามหันต์
ให้ปัญญาแก่ผทู้ าตามคานัน้
เราพร้อมกันสรรเสริญไท้ไปชัวกาล
่
สิรพิ งึ มีแด่พระบิดา
พระบุตราพระจิตผูเ้ รืองศรี
เหมือนดังในแรกเริม่ แต่เดิมที
ทัง้ บัดนี้และตลอดกาล อาแมน
บทสร้อย ท่านนักบุญโยเซฟ ข้ารับใช้ผซู้ อื ่ สัตย์และปรีชาฉลาด พระเจ้า
ได้ทรงตัง้ ท่านให้ปกครองครอบครัวของพระองค์
บทอ้อนวอน
ก่อ ผูท้ พ่ี ระเจ้าทรงบันดาลความชอบธรรมนัน้
ไม่ใช่ผทู้ ไ่ี ด้ยนิ ธรรมบัญญัตเิ ท่านัน้ แต่เป็ นผูท้ ป่ี ฏิบตั ติ ามธรรมบัญญัตดิ ว้ ย (รม 2:13)
รับ ขอโปรดให้ขา้ พเจ้าทัง้ หลายดาเนินชีวติ สมกับการทีข่ า้ พเจ้าได้รบั
เรียก (อฟ 4:1)
ก่อ พระองค์ทรงสาแดงความเทีย่ งธรรมในปั จจุบนั เพื่อทรงบันดาลให้
ผูม้ คี วามเชือ่ ในพระเยซูเจ้ากลับเป็ นผูช้ อบธรรม (รม 3:26) รับ
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รับ ขอโปรดให้ขา้ พเจ้าทัง้ หลายดาเนินชีวติ สมกับการทีข่ า้ พเจ้าได้รบั
เรียก (อฟ 4:1)
ก่อ โดยทางพระองค์ เราจึงเข้าถึงพระหรรษทาน และกาลังดารงอยู่ใน
พระหรรษทานนี้ (รม 5:2) รับ
ก่อ ทุกสิง่ ล้วนมาจากพระองค์ โดยทางพระองค์ และเพื่อพระองค์
ขอพระสิรริ ุ่งโรจน์จงมีแด่พระองค์ตลอดนิรนั ดร (รม 11:36) รับ
พระวาจาของพระเจ้า (สภษ 3:5-12)
จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของ
ตนเอง จงยอมรับรูพ้ ระองค์ในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะทรงกระทาให้
วิถขี องเจ้าราบรื่น อย่าคิดว่าตนฉลาด จงยาเกรงพระเจ้า และหันจากความ
ชัวร้
่ าย ... จงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทรัพย์สนิ ของตน และด้วยผลแรก
แห่งผลิตผลทัง้ สิ้นของเจ้า แล้วยุ้งของเจ้าจะเต็มด้วยความอุดม และบ่อเก็บ
ของเจ้าจะล้นด้วยเหล้าองุ่น บุตรชายของเราเอ๋ย อย่าดูหมิน่ พระดารัสสอน
ของพระเจ้า หรือเบื่อหน่ ายต่อพระดารัสเตือนของพระองค์ เพราะพระเจ้า
ทรงตักเตือนผูท้ พ่ี ระองค์ทรงรัก ดังบิดาตักเตือนบุตรผูท้ ่ีเขาปี ตชิ น่ื ชม
บทตอบรับ
ซ้าย ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยและอานวยพรประชากรของพระองค์
ขวา โปรดทรงปกครองและค้าจุนพวกเขา บัดนี้และเสมอไป
ซ้าย ข้าพเจ้าทัง้ หลายขอถวายพระพรแด่พระองค์ทุก ๆ วัน
ขวา ข้าพเจ้าทัง้ หลายสรรเสริญพระนามของพระองค์ตลอดกาล
ซ้าย ข้าแต่พระเจ้า ในวันนี้ โปรดช่วยข้าพเจ้าทัง้ หลายให้พ้นจากบาป
ทัง้ สิน้
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ขวา
ซ้าย
ขวา
ซ้าย
ขวา

ขอทรงพระเมตตาเถิด พระเจ้าข้า ขอทรงพระเมตตาเทอญ
ข้าแต่ พ ระเจ้า โปรดแสดงความรัก และเมตตาของพระองค์แ ก่
ข้าพเจ้าทัง้ หลาย
เพราะข้าพเจ้าทัง้ หลายวางใจในพระองค์
ข้าแต่พระเจ้า ความหวังของข้าพเจ้าทัง้ หลายอยู่ในพระองค์
และข้าพเจ้าทัง้ หลายจะไม่ผดิ หวัง

บทเพลงของสิ เมโอน
บทสร้อย พระผู้ศกั ดิ์สิท ธิ์ พระผู้ท รงพลานุ ภ าพ พระผู้ท รงชีว ิต ขอ
โปรดให้พ ระเมตตาสงสารของพระองค์ ทรงปกปั กรักษา
ข้าพเจ้าทัง้ หลาย
- บัดนี้พระองค์จะให้ขา้ ฯ มรณา หลุดพ้นพันธะก็แล้วแต่จะกรุณา
- เพราะตาข้า ฯ ได้ประสบบุญญาธิการของพระองค์
อันได้ทรงเตรียมไว้ให้ประชากรได้เห็น
- พระองค์ทรงเป็ นภานุมาศอันจารัสเรืองรอง
- ของนานาประชาราษฎร์
และทรงเป็ นองค์โรจนาการแห่งชาติอสิ ราเอล
- สิรพิ งึ มีแด่พระบิดา และพระบุตร และพระจิต
เหมือนในปฐมกาล บัดนี้และเมื่อตลอดนิรนั ดร อาแมน
บทสร้อย พระผู้ศกั ดิ์สิท ธิ์ พระผู้ท รงพลานุ ภ าพ พระผู้ท รงชีว ิต ขอ
โปรดให้พ ระเมตตาสงสารของพระองค์ ทรงปกปั กรักษา
ข้าพเจ้าทัง้ หลาย
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บทภาวนาของประธาน
ข้าแต่พระผู้ทรงสรรพานุ ภาพ พระองค์ทรงมอบให้นักบุญโยเซฟ
เป็ นผู้พิท ักษ์รกั ษาพระผู้ช่วยให้รอดในปฐมวัย ข้าพเจ้าทัง้ หลายขอพึ่ง
ท่านนักบุญเป็ นผูช้ ว่ ยอ้อนวอนแทน ขอพระองค์ได้โปรดให้พระศาสนจักร
ปฏิบตั ติ ามแผนการความรอดจนบรรลุผลสาเร็จด้วยเถิด ทัง้ นี้ ขอพึ่งพระ
บารมีพระเยซูคริสตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทัง้ หลาย อาแมน
อวยพร

ขอพระเจ้าโปรดประทานคืนอันสงบ และปลายทางอันเป็ นสุข
แก่ขา้ พเจ้าทัง้ หลาย อาแมน

เพลงแม่พระ
อยากพบประสบแม่
1. อยากพบประสบแม่
จงฟั งแต่คาแม่สอน
เมตตาประชากร
มานะเอือ้ เกือ้ การุณ
หมู่มติ รและอมิตร
ก็จงคิดช่วยเจือจุน
พระองค์ทรงเกือ้ หนุน
ให้ลูกพบกับมารดา
2. อยากพบประสบแม่
ก็อย่าแพ้แก่ตณ
ั หา
โลภหลงและโกรธา
ปี ศาจร้ายใจทมิฬ
เมื่อมันกระชัน้ เรียก
อย่าสาเหนียกสาเนียงยิน
พักตร์ลูกก็คงผิน
ไปเห็นหน้ามาตุรงค์
3. อยากพบประสบแม่
ก็ให้แผ่น้ าจิตจง
รักต่อพระผูท้ รง
สุจริตด้วยเต็มใจ
คุณท่านหมันสรรเสริ
่
ญ
บ่มเิ มินเสมอไป
ดังนี
่ ้กค็ งได้
ประสบแม่นฤมลทิน
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บทภาวนาแด่นักบุญโยเซฟ
โอ้ท่านนักบุญโยเซฟ ลูกผูต้ ่าต้อยมากราบถวายพรแด่ท่าน ผูซ้ ง่ึ
คุม้ ครองปกปั กรักษาผูท้ เ่ี คารพรักท่านอย่างไม่เปลีย่ นแปลง ท่านทราบดี
ว่า นอกจากพระเยซูและแม่พระ ลูกได้มอบความหวังทัง้ หมดอยู่กบั ท่าน
ผูซ้ ่งึ ไม่เคยทอดทิง้ ผูร้ บั ใช้ทซ่ี ่อื สัตย์ของพระเจ้า ดังนัน้ อาศัยคาเสนออัน
ต่าต้อยของลูก โปรดปกปั กรักษาทุก ๆ คนทีล่ ูกรัก และคุม้ ครอง
ทรัพย์สนิ ทีล่ ูกมีหน้าทีร่ กั ษา และอาศัยความรักของพระเยซูและพระนาง
มารีย์ อย่าได้ทอดทิง้ ลูกในเวลาทีอ่ ยู่ในโลกนี้ และในเวลาใกล้จะตายด้วย
เทอญ อาแมน
เยซู มารีย์ โยเซฟ ข้าพเจ้าขอถวายดวงใจและสติปัญญาแด่ท่าน
เยซู มารีย์ โยเซฟ โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าเมือ่ ใกล้จะตาย
เยซู มารีย์ โยเซฟ โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้สน้ิ ใจในศีลในพรของท่านด้วย
เทอญ
เตรียมราพึง.........................
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วารที่หก “โยเซฟ แบบฉบับแห่งความรัก”

บทนา
พระเจ้าได้ทรงเรียกนักบุญโยเซฟให้เป็ นแบบอย่างของการมีดวงใจ
แห่งความรัก ความอ่อนโยน ความเสียสละ ทุกย่างก้าวของชีวติ ท่านมีแต่
ความเรียบง่ายและอ่อนโยน ท่านพากเพียรในการเฝ้ ารักษาพระบุตรของ
พระเจ้า ซึ่งพระเจ้าได้มอบฝากไว้กบั ท่าน ท่านรักองค์พระบุตรของพระเจ้า
ทัง้ ๆ ที่ไม่อาจเข้าใจในหลายสิง่ หลายอย่าง ท่านพาพระบุตรและพระนาง
มารียห์ นีไปอียปิ ต์ และกลับมาดาเนินชีวติ อย่างราบเรียบ ท่านตามหาพระ
บุตรในขณะทีพ่ ลัดหลงกันถึง 3 วัน แต่ได้คาตอบทีไ่ ม่อาจเข้าใจได้ ท่านก็
ยังยอมรับฟั ง ท่านเป็ นแบบอย่างและสอนให้พระบุตรดาเนินชีวติ การเป็ น
ช่างไม้ธรรมดา ๆ แต่มคี วามรักความอบอุ่นภายในครอบครัว ความเอาใจใส่
ของท่านภายในครอบครัว ทาให้พระศาสนจักรยกย่องและให้เกียรติท่าน
ให้เป็ นหัวหน้าและเป็ นแบบอย่างครอบครัวศักดิสิ์ ทธิ ์
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เพลง
วอนนักบุญยอแซฟ (ก.210)
อันดวงใจของเราร่าร้องเช้าค่า
ใจคงพร่าเรียกหานิจจาเอ๋ย
ถึงท่านยอแซฟนักบุญเอย
ฟั งข้าเอ่ยร่าร้องภาวนา
ยอแซฟนักบุญพระคุณท่านมาก
โปรดอย่าพรากพวกเราไปให้เราพึง่ พา
โลกเราล้วนแต่มภี ยั นานา
กูว้ ญ
ิ ญาณให้ปลอดภัยอย่าให้ผดิ
** ขอท่านเมตตาต่อข้าน้อย
ผูต้ ่าต้อยคุณธรรมประจาจิต
ช่วยนาทางพวกเราสูพ่ ระคริสต์
แบบสนิทสู่สวรรค์นิรนั ดร์
ยอแซฟนักบุญพระคุณท่านล้น
เราพร่าบ่นภาวนา
โปรดฟั งข้าวอนขอท่านยอแซฟพาข้าจร สู่นครสุขสันต์นิรนั ดร์เอย (ซ้า **)
บทสร้อย พระคริสตเจ้าทรงพอพระทัยในการเป็นบุตรของช่างไม้ ให้
เราถวายเกียรติแด่พระเจ้า เพราะความชอบธรรมของท่าน
นักบุญโยเซฟ
บทสรรเสริ ญ
ท่านโยเซฟแบบฉบับแห่งความรัก
สิรโิ รจน์แด่ท่านทวีคุณ
ดวงมานท่านซื่อถือพรหมจรรย์
ภัสดาผ่องแผ้วของมารีอา
ช่างฝีมอื ท่านนี้ทม่ี เี กียรติ
พระคริสต์ฤทธีแห่งหญิงชาย
ทุกผูท้ ุกคนต้องม้วยมรณ์
เจ้าธาตรีเศรษฐีชอ่ื เลื่องลือ
ท่านสละความสุขประสาโลก
พระมารดาปลอบขวัญคู่บารมี
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มีใจภักดิองค์
์ ไท้ไม่เสื่อมสูญ
สืบตระกูลดาวิดกษัตรา
พระจึงสรรเป็ นบิดาองค์นาถา
ในเคหาทางานด้วยแรงกาย
จิตละเมียดตัง้ ใจสอนถวาย
จอมผไทละเกียรติกอ้ งระบือ
กรรมกรห่อนรูซ้ ่งึ หนังสือ
ใครนะหรือฝืนเปลีย่ นทรงชีว ี
ไร้เศร้าโศกด้วยวางใจในทรงศรี
ทาจิตเสรีจากกายาซึง่ สิน้ ชัย

คอยเชิดชูพระเกียรติพระเป็ นเจ้า
ใจท่านเป็ นวิหารองค์ของทรงชัย
สิรพิ งึ มีแด่พระบิดา
เหมือนดังในแรกเริม่ แต่เดิมที

ทุกค่าเช้าเป็ นนิจจิตผ่องใส
เป็ นหลักใหญ่โน้มนาสันติเทอญ
พระบุตราพระจิตผูเ้ รืองศรี
ทัง้ บัดนี้และตลอดกาล อาแมน

บทสร้อย พระคริสตเจ้าทรงพอพระทัยในการเป็นบุตรของช่างไม้ ให้
เราถวายเกียรติแด่พระเจ้า เพราะความชอบธรรมของท่าน
นักบุญโยเซฟ
พระวาจาของพระเจ้า (2 ซมอ 2:28-29)
ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า และบรรดาพระวาทะของ
พระองค์เป็ นความจริง และพระองค์ทรงสัญญาจะพระราชทานสิ่งดีน้ีแก่
ผู้ร ับ ใช้ข องพระองค์ เพราะฉะนั น้ บัด นี้ ข อโปรดให้ เป็ น ที่พ อพระทัย
พระองค์ ที่จะอานวยพระพรแก่ราชวงศ์ผรู้ บั ใช้ของพระองค์ เพื่อให้ดารง
อยู่ต่อพระพักตร์ของพระองค์เป็ นนิตย์ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงลันพระ
่
วาจาเช่นนัน้ แล้ว และด้วยพระพรของพระองค์ ขอให้ราชวงศ์ผรู้ บั ใช้ของ
พระองค์ ได้อยู่เย็นเป็ นสุขเป็ นนิตย์
(ราพึงสักครู่)

สรรเสริ ญนักบุญโยเซฟ (ภาวนาสลับซ้าย-ขวา)
 ข้าแต่ท่านนักบุญโยเซฟ บิดาผูศ้ กั ดิ ์สิทธิ ์ วิญญาณของท่านมีบุญยิง่
นัก ทีไ่ ด้รบั การตกแต่งด้วยคุณความดี และพระพรของพระจิต
 ข้าแต่ท่านนักบุญโยเซฟ บิดาผูศ้ กั ดิสิ์ ทธิ ์ สติปัญญาของท่านมีบุญยิง่
นัก ทีเ่ ปี่ ยมด้วยความรูอ้ นั ประเสริฐสุดของพระเจ้า และได้รบั แสงสว่าง
จากการเผยแสดงของพระองค์
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 ข้าแต่ท่านนักบุญโยเซฟ บิดาผูศ้ กั ดิ ์สิทธิ ์ ความตัง้ ใจและน้ าใจของ
ท่านมีบุญยิง่ นัก ทีไ่ ด้รบั พระพร เปี่ ยมด้วยไฟแห่งความรักต่อพระเยซู
เจ้าและพระนางมารีย์
 ข้าแต่ท่านนักบุญโยเซฟ บิดาผูศ้ กั ดิ ์สิทธิ ์ ตาของท่านมีบุญทีไ่ ด้เฝ้ า
มองพระเยซูเจ้าและพระแม่มารียเ์ รื่อยไป
 ข้าแต่ท่านนักบุญโยเซฟ บิดาผูศ้ กั ดิ ์สิทธิ ์ หูของท่านมีบุญยิง่ นัก ที่
ได้รบั ฟั งถ้อยคาอันอ่อนหวานของพระเยซูเจ้าและพระนางมารีย์
 ข้าแต่ท่านนักบุญโยเซฟ บิดาผูศ้ กั ดิ ์สิทธิ ์ ลิน้ ของท่านมีบุญยิง่ นัก ที่
ได้สรรเสริญพระเจ้าด้วยความถ่อมตนอย่างสุดซึ้ง และได้สนทนา
ด้วยความอ่อนน้อมกับพระเยซูเจ้าและพระนางมารีย์
 ข้าแต่ท่านนักบุญโยเซฟ ผูบ้ ริสุทธิ ์ หัวใจทีเ่ ปี่ ยมด้วยความรักของท่าน
มีบุญยิง่ นัก ทีท่ า่ นได้กระทาทุกสิง่ ด้วยความรักต่อพระเยซูเจ้าและ
พระนางมารีย์
 ข้าแต่ท่านนักบุญโยเซฟ ผูศ้ กั ดิสิ์ ทธิ ์ ความคิด วาจา และกิจการของ
ท่านมีบุญยิง่ นัก ท่านได้สละทุกสิง่ เพื่อรับใช้พระเยซูเจ้าและพระนาง
มารีย์
 ข้าแต่ท่านนักบุญโยเซฟ ผูศ้ กั ดิ ์สิทธิ ์ ทุกชัวขณะในชี
่
วติ ของท่านมีบุญ
ยิง่ เพราะท่านได้ใช้ เพือ่ รับใช้พระเยซูเจ้าและพระนางมารีย์
 ข้าแต่ท่านนักบุญโยเซฟ ผูศ้ กั ดิ ์สิทธิ ์ ท่านมีบุญยิง่ นัก ทีไ่ ด้สน้ิ ใจอย่าง
ราบรื่นในอ้อมแขนของพระเยซูเจ้าและพระนางมารีย์
 ข้าแต่ท่านนักบุญโยเซฟ ผูป้ ระเสริฐ ท่านมีบญ
ุ ยิง่ นัก ทีไ่ ด้เข้าสู่ชวี ติ
นิรนั ดรแห่งความยินดีในสวรรค์
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 ข้าแต่ท่านนักบุญโยเซฟ
ท่านมีบุญยิง่ นักทีไ่ ด้อยู่ร่วมในสหพันธ์
นักบุญบนสวรรค์ พร้อมกับพระเยซูเจ้าและพระนางมารีย์
 พระสิรริ ุ่งโรจน์แด่พระบิดา และพระบุตรและพระจิต เหมือนในปฐม
กาล บัดนี้และทุกเมือ่ ตลอดนิรนั ดร อาแมน
บทรับสัน้
ก่อ พระบิดาเจ้าข้า ลูกขอมอบจิตใจไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์
รับ พระบิดาเจ้าข้า ลูกขอมอบจิตใจไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์
ก่อ พระองค์ทรงกอบกูล้ ูก พระองค์ผสู้ ตั ย์ซ่อื (รับ)
ก่อ สิรพิ งึ มีแด่พระบิดา และพระบุตร และพระจิต (รับ)
บทเพลงของสิ เมโอน
บทสร้อย พระผู้ศกั ดิ์สิท ธิ์ พระผู้ท รงพลานุ ภ าพ พระผู้ท รงชีว ิต ขอ
โปรดให้พ ระเมตตาสงสารของพระองค์ ทรงปกปั กรักษา
ข้าพเจ้าทัง้ หลาย
- บัดนี้พระองค์จะให้ขา้ ฯ มรณา หลุดพ้นพันธะก็แล้วแต่จะกรุณา
- เพราะตาข้า ฯ ได้ประสบบุญญาธิการของพระองค์
อันได้ทรงเตรียมไว้ให้ประชากรได้เห็น
- พระองค์ทรงเป็ นภานุมาศอันจารัสเรืองรอง
- ของนานาประชาราษฎร์
และทรงเป็ นองค์โรจนาการแห่งชาติอสิ ราเอล
- สิรพิ งึ มีแด่พระบิดา และพระบุตร และพระจิต
เหมือนในปฐมกาล บัดนี้และเมื่อตลอดนิรนั ดร อาแมน
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บทสร้อย พระผู้ศกั ดิ์สิท ธิ์ พระผู้ท รงพลานุ ภ าพ พระผู้ท รงชีว ิต ขอ
โปรดให้พ ระเมตตาสงสารของพระองค์ ทรงปกปั กรักษา
ข้าพเจ้าทัง้ หลาย
บทภาวนาของประธาน
ข้าแต่พระผูท้ รงสรรพานุภาพ พระองค์ทรงมอบให้นกั บุญโยเซฟ
เป็ นผูพ้ ทิ กั ษ์รกั ษาพระผูช้ ว่ ยให้รอดในปฐมวัย ข้าพเจ้าทัง้ หลายขอพึง่
ท่านนักบุญ เป็ นผูช้ ว่ ยอ้อนวอนแทน ขอพระองค์ได้โปรดให้พระศาสนจักร
ปฏิบตั ติ ามแผนการความรอดจนบรรลุผลสาเร็จด้วยเถิด ทัง้ นี้ ขอพึง่ พระ
บารมีพระเยซูคริสตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทัง้ หลาย อาแมน
อวยพร

ขอพระเจ้าโปรดประทานคืนอันสงบ และปลายทางอันเป็ นสุข
แก่ขา้ พเจ้าทัง้ หลาย อาแมน

เพลงแม่พระ

สักวันฉันจะได้เห็น

1. สักวันฉันจะได้เห็น
พบพักตร์แม่รกั มารีย์
(รับ) สักวัน ณ เมืองสวรรค์
สักวัน ณ เมืองสวรรค์
2. สักวันฉันจะได้เห็น
เกือ้ หนุนจุนลูกทุกวัน

ผูเ้ ป็ นมารดาทรงศรี
ไม่มผี ใู้ ดเทียมทัน
จะเห็นแม่ฉนั มารีย์
จะเห็นแม่ฉนั มารีย์
ผูเ้ ป็ นแม่เมืองสวรรค์
ป้ องกันไพรีบฑ
ี า
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บทภาวนาวอนขอความสาเร็จในกิ จการ
ข้าแต่นกั บุญโยเซฟ ผูม้ บี ุญบารมีเหนือพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
และดวงหทัยของพระแม่มารีย์ ผูซ้ ่งึ ได้รบั พระคุณตลอดกาล ลูกขอด้วย
ความมันใจว่
่ า ท่านนักบุญจะช่วยวิงวอนให้ได้สาเร็จในเร็ววันด้วยเถิด
(เงียบเพื่อวอนขอสิง่ ทีต่ อ้ งการ...)
ข้าแต่นักบุญโยเซฟ ได้โปรดวิงวอนให้ลูกได้รบั ตามคาวอนขอ เพื่อ
พระสิริม งคลของพระเจ้า และความรอดของลูก หากสิ่งที่วอนขอนี้ ไม่
เป็ นไปตามจุดประสงค์ ได้โปรดภาวนาให้ลูกยอมรับและทาตามน้าพระทัย
ของพระเจ้า เพื่อความสุขในโลกนี้ และความรอดชัวนิ
่ รนั ดรในโลกหน้า
อาแมน
เยซู มารีย์ โยเซฟ ข้าพเจ้าขอถวายดวงใจ สติปัญญา และชีวติ แด่ท่าน
เยซู มารีย์ โยเซฟ โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าเมือ่ ใกล้จะตาย
เยซู มารีย์ โยเซฟ โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้สน้ิ ใจอย่างราบรื่นในศีลในพร
ของท่านด้วยเทอญ
เตรียมราพึง.........................
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วารที่เจ็ด “โยเซฟ บริสทุ ธ์ ิ อย่างยิ่ง”

บทนา
ท่านนักบุญโยเซฟ เป็ นทีเ่ คารพนับถือในฐานะผูเ้ ป็ นภัสดาของพระนางพรหมจารีม ารีย์ และเป็ น บิด าเลี้ย งของพระเยซู เจ้า เป็ น หัว หน้ า
ครอบครัวศัก ดิสิ์ ทธิ ์ ท่านเป็ นผู้ช่วยเหลือ ปกป้ อ ง และเป็ นพยานยืนยัน
ความเป็ นพรหมจารีของพระนางมารีย์ และเป็ นผูป้ ลอบโยนในหน้ าที่อนั
ยากลาบากทีพ่ ระนางได้รบั พระเจ้าทรงขจัดความสงสัยต่าง ๆ ทีอ่ ยู่ ในใจ
ของท่านนักบุญโยเซฟ ให้ท่านเป็ นอิสระจากความวิตกกังวล และประทาน
รางวัลให้ท่านเป็ นทีเ่ คารพนับถือ
ความศักดิ ์สิทธิของนั
กบุญโยเซฟนัน้ ยิง่ ใหญ่ ทาให้ท่านเหมาะที่จะ
์
รับหน้าทีผ่ ปู้ กป้ องพระนางมารีย์และพระเยซูเจ้า ความรักทีท่ ่านมีต่อพระ
นางมารีย์นั น้ เป็ น ความรัก ที่ บ ริสุ ท ธิแ์ ละศัก ดิส์ ิท ธิ ์ เป็ น ความรัก เหนื อ
ธรรมชาติท่พี ระเจ้าทรงประทานให้ท่าน เป็ นความรักทีล่ กึ ซึ้งและทรงพลัง
มากกว่าความรักตามธรรมชาติทม่ี นุษย์สามารถมีได้
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ขอท่านนักบุญโยเซฟโปรดช่วยให้เรารักษาความบริสุทธิ ์ทังกายและ
้
ใจ เช่นเดียวกับท่ าน เพื่อพร้อมที่จะกระทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้า
ตลอดชีวติ ของเรา
เพลง สดุดีนักบุญโยเซฟ (ก 297)
1. ลูกกราบกรานองค์ท่านศรีนกั บุญ โปรดการุญจุนเจือลูกทัง้ หลาย
ช่วยประคองวิญญาณพร้อมทัง้ กาย ช่วยคลีค่ ลายความมืดในมรรคา
(รับ) นักบุญโยแซฟ ขอโปรดช่วยเสนอ โอ้ทา้ วเธอวอนแทนวานแทนที
เถิด เพือ่ คริสตังค์วดั เรามีธรรมล้ าเลิศ ต่างบังเกิดศรัทธาทัวทุ
่ กคน
2. โปรดเอ็นดูปรานีมเี มตตา
ต่อเหล่าข้าว้าเหว่หา่ งเคหา
ต้องทนทุกข์ลาบากยากนานา
กรุณาพยุงให้พน้ ภัย
3. เมื่อคราวตายวายชีพรีบมาช่วย
โปรดอานวยอวยส่งทีอ่ าศัย
อันแสนสุขพ้นทุกข์อนั ตราย
แสนสบายตลอดนิรนั ดร์เทอญ
บทสร้อย ด้ว ยความอุป ถัม ภ์ ข องพระเจ้า ท่ านจึงเป็ น ผู้บ ริสุ ท ธิ์แ ละ
ศักดิส์ ทิ ธิย์ งิ ่
เพลงสรรเสริ ญ
ขอเชิญชวนเทพเทวัญ
มวลมนุษย์พร้อมกัน
คารวะแด่ท่านบิดา
ผูส้ บื เผ่าพงศ์วงศา
ดาวิดกษัตรา
เกียรติยศปรากฏเชิดชู
สันตติวงศ์ลงมาสู่
องค์พระสยัมภู
พระเยซูไอศวรรย์
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โยเซฟนามท่านชอบธรรม์
บาเพ็ญพรหมจรรย์
ใฝ่ ฝันเทิดเกียรติพระเจ้า
หลังหมัน้ ท่านทรงหมองเศร้า
แต่องค์เหนือเกล้า
ให้ฝันเห็นเทพแจ้งว่า
ท่านจงรับมารีย์
ไว้เป็ นภรรยา
บุตรของเธอนัน้ ยิง่ ใหญ่
นี่แหละคือน้ าพระทัย
ท่านพลีกายใจ
พร้อมเพื่อรับใช้ภูมนิ ทร์
กอปรกิจช่างไม้อาจิณ
ทุ่มเทชีวนิ
มอบให้พระบุตรสุดรัก
แม้ทุกข์จนยากเหนื่อยหนัก
มิขาดความรัก
พิทกั ษ์ดว้ ยใจดุษฎี
ครอบครัวเปี่ ยมรักศักดิศรี
โอบอ้อมอารี
์
กอปรด้วยบารมีมากล้น
ขอทรงเหลียวดูผคู้ น
ทัวทั
่ ง้ สกล
มอบตนวางใจในท่าน
บิดาพิสุทธิ ์แห่งสวรรค์
ขอทรงคุม้ กัน
ครอบครัวรักมันดั
่ งท่านเทอญ
บทสร้อย ด้ว ยความอุป ถัม ภ์ ข องพระเจ้า ท่ านจึงเป็ น ผู้บ ริสุ ท ธิ์แ ละ
ศักดิส์ ทิ ธิย์ งิ ่
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พระวาจาของพระเจ้า (1 ธส 5:23-24)
ขอองค์พ ระเจ้า ผู้ป ระทานสัน ติ บัน ดาลให้ ท่ า นทัง้ หลายเป็ น ผู้
ศักดิส์ ทิ ธิ ์อย่างสมบูรณ์ ขอพระองค์ทรงคุ้มครองท่านให้พ้นคาตาหนิทงั ้
ด้านจิตใจ วิญญาณ และร่างกาย เมื่อพระเยซูคริสต์ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของ
เราเสด็จ มา พระองค์ผู้ท รงเรีย กท่ านนัน้ ทรงซื่ อ สัต ย์ พระองค์จ ะทรง
กระทาให้สาเร็จ
(ราพึงสักครู่)

บทก่อรับ
- ความรักทีเ่ ราพอใจถวายแด่พระคริสตเจ้าโดยเฉพาะ เป็ นเหตุให้เรา
เลือกเอาการถือพรหมจรรย์ทถ่ี วายแล้วมาเป็ นชีวติ ของตน ความรักอัน
ทรงพลังเด็ดขาด ทีม่ อบแด่พระคริสต์โดยเฉพาะนี้เอง ทีช่ ว่ ยให้มนคง
ั่
แน่วแน่อยู่ในวิถที างทีเ่ ลือกแล้ว
(รับ) โปรดข้าซือ่ ตรงพระภูบาล ต่อลมปราณทรงต้อนรับข้า
ต่อของขวัญทีป่ ระทานมา *ซึง่ เพียงพอเพือ่ ทีจะรั
่ ก* (ซ้า*..*)
- ความรักจะบริสุทธิและมั
่ ง่ ขึน้ ด้วยการตอบรับอย่างซื่อสัตย์ต่อพระ
์ นคงยิ
หรรษทานในแต่ละวัน และทาให้พระเจ้ามีอทิ ธิพลเหนือดวงใจของเรา
ยิง่ วันยิง่ ทวีขน้ึ ข้อเรียกร้องในความรักของพระเจ้าไม่มขี อบเขต และผูท้ ่ี
รักอย่างแท้จริง แม้วา่ จะทาให้มากสักเท่าไร ก็พร้อมทีจ่ ะทาได้อกี เสมอ
(รับ) โปรดข้าซือ่ ตรงพระภูบาล ต่อลมปราณทรงต้อนรับข้า
ต่อของขวัญทีป่ ระทานมา *ซึง่ เพียงพอเพือ่ ทีจะรั
่ ก * (ซ้า*..*)
- การตอบสนองความรักของพระเจ้า ทาให้ดวงใจมนุ ษย์อมิ่ เอิบ เพราะ
ดวงใจมนุ ษย์ ถู ก สร้ า งเพื่ อ ความรัก ซึ่ ง เราก าลั ง รอคอย ท าให้
สมรรถภาพทัง้ หมดตัง้ อยู่ในสมดุล ทาให้เกิดสันติสุขและความปี ตยิ นิ ดี
(รับ)
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- พรหมจรรย์ทถ่ี วายแล้วเป็ นบ่อเกิดแห่งความสมบูรณ์ฝ่ายจิต แม้ภารกิจ
ทีไ่ ด้กระทาสาเร็จไปแล้วนัน้ จะมีผรู้ เู้ ห็นน้อยเพียงไรก็ตาม
(รับ) โปรดข้าซือ่ ตรงพระภูบาล ต่อลมปราณทรงต้อนรับข้า
ต่อของขวัญทีป่ ระทานมา *ซึง่ เพียงพอเพือ่ ทีจะรั
่ ก * (ซ้า*..*)
บทเพลงของสิ เมโอน
บทสร้อย
พระผูศ้ กั ดิส์ ทิ ธิ์ พระผูท้ รงพลานุภาพ พระผูท้ รงชีวติ ขอ
โปรดให้พระเมตตาสงสารของพระองค์ ทรงปกปั กรักษาข้าพเจ้าทัง้ หลาย
ข้าแต่พระผูท้ รงสรรพานุภาพ
- ทรงอนุ ญ าตให้ ท าสพระองค์ จ ากไปแล้ว คลาดแคล้ ว ในสัน ติต ามที่
พระองค์ทรงสัญญา
- เพราะตาข้า ฯ ได้เห็นความรอดสุกใส ซึ่งพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้
เพื่อประชาชาติทงั ้ หลาย
- เป็ น ความสว่างส่ องแสงแก่ ค นต่า งศาสนาและสิริโรจนาแด่ อิสราเอล
ประชากรของพระองค์
- สิรมิ งคลแด่พระผูท้ รงฤทธิ ์ และพระบุตรเยซูคริสต์ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
- และพระจิตผูส้ ถิตในดวงใจเราทัง้ หลาย บัดนี้และทุกเมื่อ มิวายตลอด
นิรนั ดร อาแมน
บทสร้อย
พระผูศ้ กั ดิส์ ทิ ธิ์ พระผูท้ รงพลานุภาพ พระผูท้ รงชีวติ ขอ
โปรดให้พระเมตตาสงสารของพระองค์ ทรงปกปั กรักษาข้าพเจ้าทัง้ หลาย
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บทภาวนาของประธาน
ข้าแต่พระผูท้ รงสรรพานุ ภาพ พระองค์โปรดให้ท่านนักบุญโยเซฟ
ดาเนิน ชีวติ บริสุ ท ธิ ์ อาศัย ค าเสนอวิงวอนของท่ านนัก บุ ญ ขอโปรดให้
ข้า พเจ้ า ทัง้ หลายมัน่ คง ในการปรนนิ บ ัติร ับ ใช้พ ระองค์ สามารถยึด
พระองค์เป็ นที่พ่งึ และติดตามพระองค์ตลอดไป ทัง้ นี้อาศัยพระบารมี พระ
คริสตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทัง้ ลาย อาแมน
อวยพร

ขอพระเจ้าโปรดประทานคืนอันสงบ และปลายทางอันเป็ นสุข
แก่ขา้ พเจ้าทัง้ หลาย อาแมน

เพลงแม่พระ
บ้านเรา
(รับ) บ้านเรา ขอพระมารดารับเป็นนางพญา
โปรดคุม้ ครองกรุณาบ้านเรา บ้านเรา
โปรดเป็นนางพญาเจ้าให้เราภาวนา
โปรดปรานีมเี มตตาบ้านเรา บ้านเรา
1. โปรดเกือ้ กูลและรักษา
วิญญาณ์ของลูกจงดี
ให้ห่างไกลร้ายไกลราคี
ดังทีแ่ ม่เคยการุญ
2. ชีวติ ลูกจะผ่องใส
เพราะได้แม่ชว่ ยค้าชู
ลูกตายให้พระเยซู
เอ็นดูรบั สู่พระองค์
บทภาวนาเพื่อมอบความไว้วางใจในท่านนักบุญโยเซฟ
ข้าแต่ท่านนักบุญโยเซฟทีร่ กั บิดาเลีย้ งผูซ้ ่อื สัตย์ของพระเยซูคริสตเจ้า ข้าพเจ้าอยู่ต่อหน้ารูปของท่านด้วยความเลื่อมใสศรัทธา เพื่อวอนขอ
ท่านช่วยอ้อนวอนพระเยซูคริสตเจ้า ในความจาเป็ นทีข่ า้ พเจ้าเสนอต่อ
ท่าน ข้าพเจ้าทราบและเชือ่ มันว่
่ า พระเจ้าจะทรงประทานให้ตามคาวอน
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ขอของท่าน และพระกุมารเยซูผอู้ ยูภ่ ายใต้ความดูแลของท่านในโลกนี้ ใน
สวรรค์ พระองค์คงไม่ปฏิเสธคาวอนขอของท่านเช่นกัน ท่านเป็ นผูร้ บั ใช้ท่ี
ซื่อสัตย์ ท่านนักบุญเทเรซาเองได้มปี ระสบการณ์เช่นนี้มาแล้ว และท่านได้
เปิ ดเผยว่า ไม่เคยเลยทีเ่ มื่อท่านนักบุญอ้อนวอนขอจากท่านแล้วไม่ได้รบั
ความช่วยเหลือ และในขณะเดียวกัน ก็ได้เชิญชวนให้ทุกคนพึง่ พาอาศัย
ท่าน ให้มนใจว่
ั ่ าพวกเขาจะได้รบั การปลอบโยนจากท่าน
ด้วยการสนับสนุนของคาสัญญานี้ ข้าพเจ้าจึงเข้ามาหาท่าน ข้าแต่
ท่านนักบุญโยเซฟผูศ้ กั ดิสิ์ ทธิ ์ บิดาเลีย้ งดูพระเยซูคริสตเจ้า และภัสดาผู้
บริสุทธิ ์ของพระนางพรหมจารีมารีย์ ข้าพเจ้ามาอ้อนวอนท่านด้วยความ
รักทีเ่ สียสละ ทีท่ ่านได้มตี ่อพระเยซูเจ้าและพระนางมารีย์ โปรดประทาน
ความรักและความเมตตามายังข้าพเจ้า
โปรดให้ขา้ พเจ้าได้รบั ความ
บรรเทาในความทุกข์ยากและโรคภัยทีก่ าลังประสบนี้ โดยผ่านทางพระ
เยซูเจ้าและพระนางมารีย์ เพือ่ พระเจ้าพระบิดาจะทรงประทานตามคา
อ้อนวอนนี้ โปรดนาเสนอคาวอนขอของข้าพเจ้าต่อพระองค์ดว้ ยความรัก
เพื่อข้าพเจ้าจะได้มนใจว่
ั ่ าจะได้รบั และได้รบั การบรรเทาใจในความทุกข์
ยากนี้ดว้ ยเทอญ อาแมน
เยซู มารีย์ โยเซฟ ข้าพเจ้าขอถวายดวงใจ สติปัญญา และชีวติ แด่ท่าน
เยซู มารีย์ โยเซฟ โปรดช่วยข้าพเจ้าเมื่อใกล้จะตาย
เยซู มารีย์ โยเซฟ โปรดช่วยข้าพเจ้าให้สน้ิ ใจอย่างราบรื่นในศีลในพรของท่าน

เตรียมราพึง...............
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วารที่แปด “โยเซฟ ผู้รกั ความยากจน”

บทนา
ท่ านนัก บุ ญ โยเซฟ ช่า งไม้ธ รรมดาคนหนึ่ งในหมู่ บ้ า นนาซาเร็ธ
หมู่บา้ นเล็ก ๆ ทีไ่ ม่มอี ะไรโดดเด่น และเป็ นทีด่ ูถูกของชาวยิว จนมีผกู้ ล่าว
ว่า “จะมีอะไรดีมาจากนาซาเร็ธได้” และอีกครัง้ หนึ่งเมื่อพระเยซูเจ้าไม่ได้
รับการยอมรับ เขาพูดกันว่า “คนนี้เอาปรีชาญาณและอานาจทาอัศจรรย์
มาจากทีใ่ ด เขาเป็นลูกช่างไม้มใิ ช่หรือ”
ท่านนักบุญโยเซฟดาเนินชีวติ ครอบครัวทีเ่ รียบง่าย ร่วมกับพระนาง
มารียแ์ ละพระเยซูเจ้า ตลอดระยะเวลา 30 ปี ท่านได้คมุ้ ครองดูแลพระเยซู
เจ้า องค์พระผูไ้ ถ่ ในความยากจน เรียบง่าย สอนอาชีพช่างไม้ และมอบ
ความรักความอบอุ่น จนกระทังถึ
่ งวันที่พระเยซูเจ้าทรงพร้อมที่จะกระทา
ภารกิจทีพ่ ระบิดาทรงมอบหมายให้
ในความยากจนและเรียบง่ายนี้
ท่านนักบุญ โยเซฟเปี่ ยมไปด้วยความไว้วางใจในองค์พ ระผู้เป็ นเจ้า ว่า
พระองค์จะทรงจัดเตรียมสิง่ ที่ดที ่สี ุดให้แก่ท่านและครอบครัว หน้าที่ของ
ท่านคือ เชือ่ ฟั ง และกระทาตามทีพ่ ระเจ้าตรัสไว้ทุกประการ
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เพลง
นักบุญโยเซฟ
1. วันนี้เราเปรมปรีดิ ์
สุดทีจ่ ะเอ่ยคา
ฉลององค์บดิ า
ผูเ้ ป็ นตัวอย่างแบบ
2. เราขอท่านพิทกั ษ์
ขอท่านโปรดโปรยปราย
จากฟ้ ามาสู่ดนิ
คาวอนว่ามานี้

(ท 90)

สุขสดศรียนิ ดีล้า
พร่าเสกสรรพรรณนา
พระนามท่านคือโยเซฟ
อันเลิศล้นพ้นมลทิน
โปรดช่วยรักษ์มสิ ซังไทย
ดุจดังสายสุมาลี
กังวาลสิน้ พลันยินดี
จงปรานีประทานเทอญ

บทสร้อย ท่านโยเซฟได้ตงั ้ ถิน่ ฐานอยู่ในเมืองนาซาเร็ธ ทีเป็
่ นไปดังนี้ ก็
สมจริงตามคาทานายของประกาศกเกีย่ วกับพระคริสตเจ้าว่า
“ใคร ๆ จะเรียกพระองค์วา่ ชาวนาซาเร็ธ”
เพลงสดุดีที่ 113
จงสรรเสริญเยินยอต่อพระเจ้า
บรรดาเหล่าผูร้ บั ใช้ไท้สถาน
จงเยินยอพระเกียรติยศปรากฏนาน สาธุการพระนามองค์พระทรงชัย
จงสรรเสริญพระนามไท้ในบัดนี้ สดุดตี ลอดกาลมานสดใส
ตะวันออกถึงตกวกเวียนไป
พระนามไท้เป็ นทีเ่ ทิดเชิดเกียรติคุณ
พระเจ้าทรงครอบครองผองชาติทวั ่ ทรงคุม้ ห้วโอบเอือ้ คอยเกือ้ หนุน
พระสิรสิ ูงส่งทรงค้าจุน
ธ ทรงบุญเหนือสวรรค์พมิ านแมน
ไม่มใี ครเหมือนพระเจ้าของเรานัน้ ประทับมันเบื
่ อ้ งบนไซร้ไกลสุดแสน
ทอดพระเนตรลงดูฟ้าสง่าแดน
กระทังแผ่
่ นพืน้ พิภพจบโลกา
พระองค์ทรงยกคนทีจ่ นยาก
ขึน้ มาจากธุลดี นิ ทีส่ น้ิ ค่า
ทรงยกคนขัดสนทนทรมา
ธ นาพาพ้นทุกข์ยากลาบากครัน
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ตัง้ ให้เขาเป็ นเจ้านายสบายตน ในหมู่ชนของไท้ดงั ใจมัน่
เป็ นมิตรกับพวกเจ้านายทัง้ หลายนัน้ ร่วมสัมพันธ์สามัคคีดพี ร้อมเพรียง
ทรงยกย่องหญิงหมันในบ้านนาง สุขไม่สร่างทรงสรรแน่อย่างแท้เทีย่ ง
โปรดประทานบุตรให้ได้คู่เคียง
จงเปล่งเสียงสรรเสริญไท้ถวายพร
สิรพิ งึ มีแด่พระบิดา
พระบุตราพระจิตผูเ้ รืองศรี
เหมือนดังในแรกเริม่ แต่เดิมที
ทัง้ บัดนี้และตลอดกาล อาแมน
บทสร้อย ท่านโยเซฟได้ตงั ้ ถิน่ ฐานอยู่ในเมืองนาซาเร็ธ ทีเป็
่ นไปดังนี้ ก็
สมจริงตามคาทานายของประกาศกเกีย่ วกับพระคริสตเจ้าว่า
“ใคร ๆ จะเรียกพระองค์วา่ ชาวนาซาเร็ธ”
คาภาวนา ในความทุกข์และความยิ นดี 7 ประการของนักบุญโยเซฟ
(ภาวนาซ้ายขวา สลับข้อ)

1. ข้าแต่ท่านนักบุญโยเซฟ ภัสดาผูบ้ ริสุทธิและศั
์ กดิสิ์ ทธิ ์ยิง่ ของพระ
นางมารีย์ ท่านยอมรับความยากลาบากและความทุกข์ทรมานไว้ในใจ
แต่เพียงผูเ้ ดียว ถึงกระนัน้ ท่านก็มคี วามยินดี เมื่อทูตสวรรค์แจ้งให้
ท่านทราบถึงธรรมล้าลึกแห่งการรับสภาพมนุษย์ของพระเจ้า โดย
อาศัยความทุกข์และความยินดีน้ี ข้าพเจ้าทัง้ หลายวอนขอท่าน โปรด
ช่วยให้วญ
ิ ญาณของข้าพเจ้าประสบสันติ ในการเจริญชีวติ ปั จจุบนั
อย่างดี และในวาระสุดท้ายแห่งชีวติ ขอให้ได้สน้ิ ใจอย่างศักดิ ์สิทธิ ์
ตามแบบอย่างของท่านทีไ่ ด้อยู่ในอ้อมแขนของพระเยซูเจ้า และพระนางมารีย์
2. ข้าแต่ท่านนักบุญโยเซฟ ผูด้ ูแลครอบครัวศักดิ ์สิทธิ ์ ท่านผูไ้ ด้รบั
เลือกให้เป็ นบิดาผูอ้ ุปถัมภ์เลีย้ งดูพระวจนาตถ์ทท่ี รงรับสภาพมนุษย์
ความทุกข์ทท่ี า่ นต้องเห็นพระกุมารเยซูบงั เกิดมาอย่างยากจน แต่ใน
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ทันใดนัน้ ก็กลายเป็ นความยินดี เมือ่ ท่านได้ยนิ เสียงเพลงสรรเสริญ
จากทูตสวรรค์ และได้เห็นพระสิรริ ุ่งโรจน์อนั สุกใสในคืนนัน้ โดยอาศัย
ความทุกข์และความยินดีน้ี ข้าพเจ้าทัง้ หลายวอนขอท่าน โปรดช่วย
ให้ขา้ พเจ้าให้ได้รบั พระหรรษทาน สามารถข้ามผ่านทางเดินของชีวติ
นี้เพื่อจะได้ยนิ เสียงเพลงสรรเสริญของบรรดาทูตสวรรค์ และมีความ
ชืน่ ชมยินดีในความงดงามแห่งพระสิรริ ุ่งโรจน์บนสวรรค์
3. ข้าแต่ท่านนักบุญโยเซฟ ผูน้ อบน้อมด้วยความซื่อสัตย์ต่อกฎของ
พระเจ้า หัวใจของท่านถูกแทงเช่นเดียวกับพระนางมารีย์ เมื่อได้ยนิ
คาทานายของสิเมโอน แต่พระนาม “เยซู” ทาให้ท่านมีชวี ติ ใหม่ท่ี
เปี่ ยมด้วยความยินดีอย่างเงียบ ๆ โดยอาศัยความทุกข์และความ
ยินดีน้ี ข้าพเจ้าทัง้ หลายวอนขอท่าน โปรดช่วยให้ขา้ พเจ้าได้รบั พระ
หรรษทาน เป็ นอิสระจากบาปทุกประการในชีวติ นี้ และสิน้ ใจอย่าง
สงบสุข
4. ข้าแต่ท่านนักบุญโยเซฟ นักบุญผูซ้ ่อื สัตย์ ผูม้ สี ่วนร่วมในธรรมล้าลึก
แห่งการไถ่กู้ คาทานายของสิเมโอนเรือ่ งความทรมานของพระเยซูเจ้า
และพระนางมารีย์ เป็ นเหตุให้ท่านต้องทนทุกข์ แต่ขณะเดียวกัน ท่าน
ก็ได้รบั พระพรแห่งความปี ตยิ นิ ดีในการไถ่กู้ และพระสิรริ ุ่งโรจน์ แห่ง
การกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า ซึ่งสิเมโอนทานายไว้วา่ จะ
ทาให้วญ
ิ ญาณจานวนมากได้รบั ความรอดพ้น โดยอาศัยความทุกข์
และความยินดีน้ี ข้าพเจ้าทัง้ หลายวอนขอท่าน โปรดช่วยให้ขา้ พเจ้า
ได้อยูใ่ นพระสิรริ ุ่งโรจน์แห่งการกลับคืนชีพด้วย
5. ข้าแต่ท่านนักบุญโยแซฟ ผูเ้ ฝ้ าพิทกั ษ์พระบุตรผูเ้ สด็จมารับสภาพ
มนุษย์ ท่านเดินทางด้วยความเหนื่อยยาก เมื่อต้องหนีไปอยู่ท่ี
ประเทศอียปิ ต์ แต่ขณะเดียวกัน ท่านได้รบั ความยินดีทม่ี อี งค์พระเยซู
- 52 -

เจ้าอยู่ใกล้ท่านตลอดเวลา
โดยอาศัยความทุกข์และความยินดีน้ี
ข้าพเจ้าทัง้ หลายวอนขอท่าน โปรดช่วยให้ขา้ พเจ้าได้รบั พระหรรษทาน ในการรักษาตนเองให้รอดพ้นจากไฟนรก และโปรดช่วยข้าพเจ้า
ให้อุทศิ ตนรับใช้พระเยซูเจ้าและพระนางมารีย์
เพราะในพระองค์
เท่านัน้ ทีข่ า้ พเจ้าจะมีชวี ติ และสิน้ ใจอย่างสงบสุข
6. ข้าแต่ ท่านนั กบุญ โยเซฟ ช่างน่ าพิศวงยิ่งนักที่ท่านได้เห็นกษัตริย์
แห่งสวรรค์ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ท่านได้รบั ความอบอุ่นใจในการนาพระ
เยซูเจ้าออกจากประเทศอียปิ ต์ แต่กม็ คี วามหนักใจและหวันกลั
่ วด้วย
จากการยืนยันของทูตสวรรค์ ท่านได้กลับมาอยูท่ เ่ี มืองนาซาเร็ธพร้อม
กับพระเยซูเจ้าและพระนางมารีย์ โดยอาศัยความทุกข์และความยินดี
นี้ ข้าพเจ้าทัง้ หลายวอนขอท่าน โปรดช่วยให้หวั ใจของข้าพเจ้ารอด
พ้นจากความกลัวอันตราย เพื่อจะได้มคี วามยินดีในมโนธรรมที่สงบ
สุข มีชวี ติ ทีป่ ลอดภัยกับพระเยซูเจ้าและพระนางมารีย์ และสิน้ ใจโดย
มีท่านทัง้ สองอยู่เคียงข้าง ดังทีท่ ่านเคยได้รบั ด้วยเถิด
7. ข้าแต่ท่านนักบุญโยเซฟ แบบอย่างของความศักดิ ์สิทธิ ์ เมื่อพระ
กุมารเยซูทรงหายไป แม้มใิ ช่ความผิดพลาดของท่าน ท่านเสาะหา
พระองค์ดว้ ยความทุกข์ใจตามทีต่ ่าง ๆ เป็ นเวลาสามวัน จนกระทัง่
ได้รบั ความยินดีอย่างใหญ่หลวงทีพ่ บพระองค์อกี ครัง้
ในพระวิหาร
ท่ามกลางหมูธ่ รรมาจารย์
โดยอาศัยความทุกข์และความยินดีน้ี
ข้าพเจ้าทัง้ หลายวอนขอท่าน โปรดช่วยให้ขา้ พเจ้าแสวงหาพระองค์
จนกว่าจะได้พบพระองค์ และได้รบั พระเมตตาอันหาขอบเขตมิได้ของ
พระองค์ในเวลาใกล้จะสิน้ ใจ เพือ่ เข้าสู่ความยินดีทจ่ี ะได้พบพระองค์
ในสวรรค์ และมีบุญได้อยู่ร่วมกันกับท่าน สรรเสริญพระเมตตาของ
พระเจ้าตลอดไป
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ข้าแต่พระบิ ดาของข้าพเจ้าทัง้ หลาย .. วันทามารีย์ .. สิ ริพึงมี ..
บทเพลงของสิ เมโอน
บทสร้อย พระผูศ้ กั ดิส์ ทิ ธิ์ พระผูท้ รงพลานุภาพ พระผูท้ รงชีวติ ขอโปรด
ให้พ ระเมตตาสงสารของพระองค์ท รงปกปั กรักษาข้าพเจ้า
ทัง้ หลาย
- บัดนี้พระองค์จะให้ขา้ ฯ มรณา หลุดพ้นพันธะก็แล้วแต่จะกรุณา
- เพราะตาข้า ฯ ได้ประสบบุญญาธิการของพระองค์
อันได้ทรงเตรียมไว้ให้ประชากรได้เห็น
- พระองค์ทรงเป็ นภานุมาศอันจารัสเรืองรอง
- ของนานาประชาราษฎร์
และทรงเป็ นองค์โรจนาการแห่งชาติอสิ ราเอล
- สิรพิ งึ มีแด่พระบิดา และพระบุตร และพระจิต
เหมือนในปฐมกาล บัดนี้และเมื่อตลอดนิรนั ดร อาแมน
บทสร้อย พระผูศ้ กั ดิส์ ทิ ธิ์ พระผูท้ รงพลานุภาพ พระผูท้ รงชีวติ ขอโปรด
ให้พ ระเมตตาสงสารของพระองค์ท รงปกปั กรักษาข้าพเจ้า
ทัง้ หลาย
บทภาวนาของประธาน
ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงมีพระญาณเอือ้ อาทรทีไ่ ด้ทรงเลือกสรร
ท่านนักบุญโยเซฟ ให้เป็ นภัสดาพระนางพรหมจารีพระมารีย์ ข้าพเจ้า
ทัง้ หลายวอนขอพระองค์ โปรดให้ทา่ นนักบุญโยเซฟ ผูเ้ ป็ นเสมือนผู้
ปกป้ องในโลกนี้ ได้ชว่ ยให้ขา้ พเจ้ามีจติ ใจยากจนเช่นเดียวกับท่าน และนา
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คาวอนขอของข้าพเจ้าทัง้ หลายไปสูพ่ ระองค์ ผูท้ รงดารงชีพและเสวยราชย์
ตลอดนิรนั ดร อาแมน
อวยพร

ขอพระเจ้าโปรดประทานคืนอันสงบ และปลายทางอันเป็ นสุข
แก่ขา้ พเจ้าทัง้ หลาย อาแมน

เพลงแม่พระ
มารีย์ ความรักของผูย้ ากนาน
1. มารีย์ ความรักของผูย้ ากนาน
มารีย์ ปรีชาญาณของผูอ้ ่อนแอ
มารีย์ มารดาของเรา
ช่วยวิงวอนเทอญ (ซ้า)
2. มารีย์ ความสว่างแจ่มใสเจิดจ้า
มารีย์ คาภาวนาของโลก
มารีย์ พลังของเรา
ช่วยวิงวอนเทอญ (ซ้า)
3. มารีย์ ตัวแทนของปวงประชา
มารีย์ โฉมหน้าของพระศาสนจักร
มารีย์ ราชินีของเรา
ช่วยวิงวอนเทอญ (ซ้า)
บทภาวนาวอนขอนักบุญโยเซฟ
โอ้นักบุญโยเซฟ บิดาเลีย้ งและผูค้ มุ้ ครองพระกุมารเยซู ลูกขอมอบ
ดวงใจและตัว ลู ก แด่ ท่ า น เพื่ อ วอนขอท่ า น โปรดวิง วอนพระหฤทัย
ศักดิสิ์ ทธิ ์และเปี่ ยมด้วยความเมตตาของพระเยซูเจ้า โปรดประทานพระ
หรรษทานทีจ่ าเป็ นแก่วญ
ิ ญาณและความรอดของลูก และโดยเฉพาะโปรด
ให้ลูกสิ้นใจในศีลในพร สิง่ ที่ลูกวอนขอนี้..... (เงียบ เพื่อวอนขอส่วนตัว)
ลูกมันใจว่
่ า พระเจ้าจะทรงสดับฟั ง โดยอาศัยคาเสนอวิงวอนของท่าน ผู้
พิทกั ษ์คุ้มครองพระบุตรของพระเจ้า ข้าแต่ท่านนักบุญโยเซฟ โปรดวอน
ขอเพื่อข้าพเจ้า และโปรดช่วยข้าพเจ้าให้ได้รบั ตามคาวอนขอนี้ดว้ ยเถิด
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เยซู มารีย์ โยเซฟ ข้าพเจ้าขอถวายดวงใจ สติปัญญา และชีวติ แด่ท่าน
เยซู มารีย์ โยเซฟ โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าเมือ่ ใกล้จะตาย
เยซู มารีย์ โยเซฟ โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้สน้ิ ใจอย่างราบรื่นในศีลในพร
ของท่านด้วยเทอญ
เตรียมราพึง.........................
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วารที่เก้า “องค์พิทกั ษ์พระศาสนจักร”

บทนา
เราสามารถเปรีย บเที ย บนั ก บุ ญ โยเซฟกับ พระศาสนจั ก รของ
พระองค์ นักบุญโยเซฟได้รบั เลือกเป็ นพิเศษ เพื่อเป็ นทางให้พระคริสตเจ้า
ได้เสด็จเข้ามาในโลกนี้อย่างเหมาะสมที่สุด หากพระนางมารีย์มบี ุญคุณ
อย่างใหญ่หลวงต่อพระศาสนจักร ในฐานะผูใ้ ห้กาเนิดพระผูไ้ ถ่แล้ว นักบุญ
โยเซฟก็มบี ุญคุณมากเช่นเดียวกัน เราจึงต้องขอบคุณและสรรเสริญท่าน
โดยผ่านทางท่านนักบุญโยเซฟ บรรดาประกาศก ปิ ตาจารย์ และ
นักบุญในพระศาสนจักรต่างได้รบั ความช่วยเหลือมากมายจากคาเสนอ
วิงวอนของท่าน และท่านยังคงเป็ นองค์พทิ กั ษ์พระศาสนจักรตลอดมาและ
ตลอดไป
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เพลง
ท่านโยเซฟ (ก 300)
1. เรามากราบไหว้ ท่านโยเซฟ แทบบาทา
แซ่ซ้องปรีดาผูม้ ชี ยั ในสวรรค์
ด้วยในวันนี้ พระองค์ทรงมอบรางวัล
ทาให้ท่านสุขพลันมิง่ มงคลชนยินดี มิง่ มงคลชนยินดี
2. พระเยซู และพระมารดามารีอา
อยู่ใกล้ทกุ ครา วาระท้ายมิหน่ายหนี
โอ้ท่านโยเซฟแสนสุขสันต์พนั ทวี
อาลาวจีเปรียบด้วยรักปั กฤทัย ด้วยรักปั กฤทัย
3. องค์อุปถัมภ์โปรดอานวยช่วยชาวเรา
ให้ได้เข้าเฝ้ าเป็ นศิษย์ท่านทุกกาลมา
ข้าขอวิงวอนต่อพระองค์คงเมตตา
ความมรณาโปรดรับเราเข้าเมืองแมน โปรดรับเราเข้าเมืองแมน
บทสร้อย พระเจ้าทรงแต่งตัง้ ผูจ้ งรักภักดีและฉลาดรอบคอบไว้
ให้ดูแลพระศาสนจักรของพระองค์
เพลงสรรเสริ ญ
ข้าขอสรรเสริญสดุดี
พระผูป้ รานี
ทรงรวมความดีทงั ้ มวล
มอบให้โยเซฟครบถ้วน
เป็ นผูค้ ู่ควร
ยิง่ ใหญ่เหนือบุรุษใด
เต็มล้นพระคุณอาไพ
พระเจ้าเกรียงไกร
การุญให้ไหลหลังมา
่
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เด่นเป็ นสง่าราวสุรยิ า
จรดโลกาฟ้ าสวรรค์
โอ้บดิ าผูท้ รงธรรม์
พระทรงสรรท่านคุม้ ครอง
บุตราไร้ราคีหมอง
ประชาทัง้ ผองขององค์
โยเซฟซื่อสัตย์มนคง
ั่
เดินตรงตามน้ าพระทัย
ลมปราณหยาดเหงื่อน้าใจ
ภูวไนยด้วยใจภักดี
ปกป้ องจากผองไพรี
ให้ตอ้ งพ่ายไปสิน้ ครัน
บาเหน็จท่านนัน้ มหันต์
จารึกชืน่ ชมขานไข
ท่านเป็ นผูป้ กป้ องภัย
ทุกยุคทุกสมัยสืบมา
บทเพลงนี้ต่างมาลา
โปรดเมตตาช่วยวิงวอนเทอญ

รวมแสงดารา
รับใช้ราชันย์
คราเสด็จครอบครอง
ตลอดชีพดารง
มอบแด่ทรงชัย
ทีล่ ่าชีว ี
ชาวโลกทัวกั
่ น
คริสตราชัย
ยอกรท่านนา

บทสร้อย พระเจ้าทรงแต่งตัง้ ผูจ้ งรักภักดีและฉลาดรอบคอบไว้
ให้ดูแลพระศาสนจักรของพระองค์
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บทอ่านจากจดหมายถึงชาวฮีบรู
(ฮบ 3 :1 – 6 )
พีน่ ้องผูศ้ กั ดิ ์สิทธิทั์ ง้ หลาย พระเจ้าทรงเรียกท่านทุกคนเช่นเดียวกัน
ท่านจึงต้องมีความคิดแน่ วแน่ ถงึ องค์พระเยซูเจ้า ที่พระเจ้าทรงส่งมาเป็ น
มหาสมณะแห่ งความเชื่อ ที่เราประกาศยืน ยัน พระองค์ท รงซื่อ สัต ย์ต่ อ
พระเจ้าผูท้ รงแต่งตัง้ พระองค์ท่าน เช่นเดียวกับทีโ่ มเสสเคยซื่อสัตย์ต่อพระ
เจ้าในบ้านทัง้ หมดของพระองค์ แต่พระเยซูเจ้าทรงสมควรจะได้รบั เกียรติ
สูงกว่าโมเสส เช่นเดียวกับที่ผู้สร้างบ้านย่อมได้รบั เกียรติมากกว่าบ้านที่
เขาสร้าง เพราะบ้านแต่ละหลังย่อมมีผสู้ ร้าง แต่ผทู้ ส่ี ร้างทุกสิง่ คือพระเจ้า
โมเสสเป็ นผูซ้ ่ือสัตย์ในฐานะผู้รบั ใช้ทุกคนในบ้านของพระเจ้า เพื่อ
เป็ นพยานถึงความจริงที่พระเจ้าจะตรัสในภายหน้า แต่พระคริสตเจ้าทรง
ซื่อสัตย์ในฐานะทีท่ รงเป็ นพระบุตรทรงอานาจเหนือทุกคนในบ้านของพระ
เจ้า และบ้านของพระองค์คอื เรานันเอง
่
(ราพึงสักครู่)

บทภาวนาโมทนาคุณ (ภาวนาสลับซ้ายขวา)
 ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าขอโมทนาพระคุณและถวายพระพรแด่พระองค์
ทีท่ รงประทานนักบุญโยเซฟ ผูม้ คี วามเชือ่ ยิง่ ใหญ่ในพระหรรษทาน
ของพระองค์ ด้วยความรักและด้วยพลังจากแบบอย่างของท่าน โปรด
ประทานให้ขา้ พเจ้าวางใจในพระหรรษทานของพระองค์เสมอ
 ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าขอโมทนาพระคุณ และถวายพระพรแด่
พระองค์ ทีท่ รงประทานนักบุญโยเซฟ ผูม้ คี วามเชือ่ ยิง่ ใหญ่ต่อชีวติ
ภายใน ด้วยความรักและด้วยพลังจากแบบอย่างของท่าน โปรด
ประทานให้ขา้ พเจ้าได้เป็ นผูม้ คี วามเชือ่ ในชีวติ ภายในตลอดไป
 ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าขอโมทนาพระคุณ และถวายพระพรแด่
พระองค์ ทีท่ รงประทานนักบุญโยเซฟ ผูม้ คี วามรักยิง่ ใหญ่ต่อพระนาง
- 60 -

มารีย์ ด้วยความรักและด้วยพลังจากแบบอย่างของท่าน โปรด
ประทานให้ขา้ พเจ้าได้รกั พระนางพรหมจารีมารียอ์ ย่างแท้จริง
 ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าขอโมทนาพระคุณ และถวายพระพรแด่
พระองค์ ทีท่ รงประทานนักบุญโยเซฟ ผูม้ คี วามรักยิง่ ใหญ่ต่อพระเยซู
เจ้า ด้วยความรักและด้วยพลังจากแบบอย่างของท่าน โปรดประทาน
ให้ขา้ พเจ้าได้รกั พระเยซูกุมารอย่างแท้จริง

บทเพลงของสิ เมโอน
บทสร้อย พระผูศ้ กั ดิส์ ทิ ธิ์ พระผูท้ รงพลานุภาพ พระผูท้ รงชีวติ ขอโปรด
ให้พ ระเมตตาสงสารของพระองค์ท รงปกปั กรักษาข้าพเจ้า
ทัง้ หลาย
ขอข้าบาทได้เยีย่ มกราย
สู่สนั ติหมาย
ตามพระวาจาพระองค์
เพราะดวงตาข้ามองตรง
เห็นดังจานง
ความรอดทีพ่ ระประทาน
ความรอดซึ่งพระจัดการ
ทรงเตรียมไว้นาน
เพื่อมอบแก่ประชากร
เป็ นสิรโิ รจน์อนั ขจร
สมดังพระพร
แห่งอิสราเอลชาวชน
สิรขิ อบันดาลดล
พระบิดาแห่งสากล
ผูซ้ ่งึ ตรัสเรียกข้ามา
สิรอิ นั รุ่งโรจนา
แด่พระบุตรา
ผูเ้ ป็ นประทีปส่องทาง
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สิรมิ ริ เู้ ลือนราง
แด่พระจิตผูว้ าง
รังสีรุ่งโรจน์สู่ใจ อาแมน
บทสร้อย พระผูศ้ กั ดิส์ ทิ ธิ์ พระผูท้ รงพลานุภาพ พระผูท้ รงชีวติ ขอโปรด
ให้พ ระเมตตาสงสารของพระองค์ท รงปกปั กรักษาข้าพเจ้า
ทัง้ หลาย
บทภาวนาของประธาน
ข้าแต่พระเจ้า พระองค์โปรดประทานให้ท่านนักบุญโยเซฟเป็ นองค์
อุป ถัมภ์ พ ระศาสนจัก รสากล โปรดพิท ัก ษ์ พ ระศาสนจักรของพระองค์
เหมือนดังที่ท่านนักบุญโยเซฟได้เฝ้ าพิทกั ษ์พระเยซูคริสตเจ้า และโปรด
คุม้ ครองปกปั กรักษา และชีท้ างให้พระศาสนจักรตลอดไปด้วยเทอญ ทัง้ นี้
อาศัยพระบารมีพระคริสตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทัง้ หลาย อาแมน
อวยพร

ขอพระเจ้าโปรดประทานคืนอันสงบ และปลายทางอันเป็ นสุข
แก่ขา้ พเจ้าทัง้ หลาย อาแมน

เพลงแม่พระ
วันทามารีอา
1. ถวายทุกสิง่ ทีล่ ูกมี
ฝั นโสภีทป่ี รารถนา
ให้พระมารดา รับเป็ นบรรณา
แด่พระบุตรานิรนั ดร์
(รับ) วันทามารีอา เปีย่ มด้วยหรรษทาน พระสวามีสถิตกับท่าน
ผูม้ บี ุญกว่าหญิงใดใด
2. ยามคุกเข่าเบือ้ งหน้าแม่
ได้เล็งแลรอยยิม้ แจ่มใส
ความคิดข้อใด ถ้อยคาพร่าไป
ฝากไว้ออ้ มแขนมารดา
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บทภาวนาวอนขอนักบุญโยเซฟ เพื่อพระศาสนจักร
ข้าแต่ท่านนักบุญโยเซฟผูป้ ระเสริฐ ท่านได้รบั การเลือกจากพระเจ้า
ให้เป็ นบิดาเลีย้ งดูพระเยซูเจ้า เป็ นภัสดาผูบ้ ริสุทธิ ์ของพระนางพรหมจารี
มารีย์ และเป็ นหัวหน้าครอบครัวศักดิสิ์ ทธิ ์ สมเด็จพระสันตะปาปาได้ทรง
ประกาศให้ท่านเป็ นองค์อุปถัมภ์ และผูป้ กป้ องพระศาสนจักรที่พระเยซู
เจ้าทรงตัง้ ขึ้น ข้าพเจ้าวอนขอท่านด้วยความไว้วางใจ โปรดช่วยเหลือ
พระศาสนจักรทีต่ อ้ งสูร้ บกับความชัวร้
่ ายในโลก ขอท่ า นโปรดปกป้ อง
คุม้ ครองด้วยความรักฉันบิดาเป็ นพิเศษ แด่สมเด็จพระสันตะปาปา บรรดา
พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช และบรรดาคริสตชน โปรดปกป้ องทุกคนที่
พากเพียรทางานท่ามกลางความยากลาบาก เพื่อความรอดของวิญญาณ
และเพื่อประชากรทุกคนในโลก ขอโปรดให้ทุกท่านอุทิศตนด้วยจิตใจที่
อ่อนน้อมต่อพระศาสนจักร ซึ่งเป็ นนาวาแห่งการช่วยให้รอดพ้นของมนุษย์
ทุกคน
ข้าแต่ท่านนักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์และผูน้ าทางแห่งความรอด
พ้น โปรดให้ขา้ พเจ้ามีหวั ใจบริสุทธิ ์ และภาวนาด้วยความร้อนรน โปรด
ช่วยข้าพเจ้าให้สามารถกระทาตามแบบอย่างของท่าน
เพื่อให้กจิ การ
ต่าง ๆ ของข้าพเจ้ามุ่งไปยังพระสิรมิ งคลของพระเจ้า ในความเป็ นหนึ่ง
เดียวกับดวงพระหฤทัยอันศักดิสิ์ ทธิของพระเยซู
เจ้า
และดวงหทัยอัน
์
นิรมลของพระนางมารีย์ ทีส่ ดุ ขอท่านโปรดภาวนาเพื่อข้าพเจ้าจะได้มสี ่วน
ในสันติและความยินดี เช่นเดียวกับทีท่ ่านได้รบั ในวาระสุดท้ายด้วยเทอญ
เยซู มารีย์ โยเซฟ ข้าพเจ้าขอถวายดวงใจ สติปัญญา และชีวติ แด่ท่าน
เยซู มารีย์ โยเซฟ โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าเมื่อใกล้จะตาย
เยซู มารีย์ โยเซฟ โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้สน้ิ ใจอย่างราบรื่นในศีลในพรของท่าน
ด้วยเทอญ
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วจนพิธีกรรม
นพวาร เตรียมสมโภชนักบุญโยเซฟ
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