บทนำ
นักบุญโยเซฟมีอาชีพช่างไม้ในเมืองเล็ก ๆ แห่งหนึ่งชือ่ เมืองนาซาเร็ธ
ด้วยความทีเ่ ป็ นผูด้ าเนินชีวติ ในความชอบธรรม สุภาพถ่อมตน ขยันขันแข็ง และ
ดารงตนอยู่ในความซื่อสัตย์เสมอเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า พระบิดาเจ้าสวรรค์จงึ ทรง
เลือกสรรท่านให้เป็ นบิดาเลีย้ งของพระเยซูคริสตเจ้า และเป็ นพระภัสดาของพระนาง
มารียพ์ รหมจารีย์ พระเจ้าทรงเรียกนักบุญโยเซฟให้เป็ นแบบอย่างของการมีดวงใจ
แห่งความรัก ความอ่อนโยนและความเสียสละ ทุกย่างก้าวในชีวติ ของท่านมีแต่
ความเรียบง่ายและอ่อนโยน
ท่านพากเพียรในการเฝ้ ารักษาพระบุตรของพระเจ้า
ซึ่งพระองค์ได้มอบฝากไว้กบั ท่าน
ในวันนี้ เราจึงพร้อมใจกันมาเทิดเกียรติทา่ นนักบุญโยเซฟ ซึ่งเป็ นองค์
อุปถัมภ์โรงเรียนของเรา และเราทุกคนต่างมันใจว่
่ า ท่านกาลังเสนอวิงวอนพระเจ้า
เพื่อเราแต่ละคน ดังนัน้ ให้เราร่วมใจกันภาวนาต่อพระเจ้า โดยผ่านทางนักบุญโย
เซฟ เพื่อประทานพระพรมายังประเทศชาติ ครอบครัว ผูม้ พี ระคุณ ตลอดจนทุกคนที่
อยู่ในโรงเรียนและเกีย่ วข้องกับโรงเรียนของเรา
เพลง บุตรแห่งดำวิ ด
รับ บุตรแห่งดาวิดมิง่ มิตรแม่มารี
พระคริสต์กมุ าร
1. บุรุษผูไ้ ว้ใจ
ยามเมื่อถึงกาลเวลา
2. บุรุษผูเ้ งียบงัน
ให้ได้ยนิ เสียงออดอ้อน
3. บุรุษผูช้ อบธรรม
องค์ความจริงแหงนพักตร์มอง

พระเจ้าทรงศรีเลือกสรรท่านประทาน
ให้มอบชีวไี ว้ในมือท่านเทอญ
ในพระสัญญาประทานมา
ทีต่ อ้ นรับพระเมสซิยาห์
พระเลือกสรรประทานพระพร
จากพระวจนาตถ์กมุ าร
ชอบธรรมเหนือมนุษย์ทงั ้ ผอง
ท่านด้วยสายตาผูแ้ รกเกิด
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ประธำน พระเจ้าสถิตกับท่าน
ทุกคน
และสถิตกับท่านด้วย
ประธำน บทอ่านจากพระวรสารตามคาเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ 1:18-25)
ทุกคน ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าข้า
ประธำน
ทูตสวรรค์ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ามาเข้าฝั น กล่าวว่า “โยเซฟ โอรสกษัตริยด์ า
วิด อย่ากลัวทีจ่ ะรับมารียม์ าเป็ นภรรยาของท่านเลย เพราะเด็กทีป่ ฏิสนธิในครรภ์
ของนางนัน้ มาจากพระจิตเจ้า นางจะให้กาเนิดบุตรชาย ท่านจงตัง้ ชือ่ บุตรนัน้ ว่า
เยซู เพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาให้รอดพ้นจากบาป เหตุการณ์น้เี กิดขึน้ เพื่อ
พระดารัสขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทีต่ รัสผ่านประกาศจะเป็ นความจริงว่า
“หญิง
พรหมจารีจะตัง้ ครรภ์ และจะคลอดบุตรชาย ซึ่งจะได้รบั นามว่า “อิมมานูเอล”
แปลว่า พระเจ้าสถิตกับเรา” เมื่อโยเซฟตื่นขึน้ เขาก็ทาตามทีท่ ูตสวรรค์ขององค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าสังไว้
่ คือรับมารียม์ าอยูด่ ว้ ย แต่เขามิได้มเี พศสัมพันธ์ก ับนาง ต่อมา
นางให้กาเนิดบุตรชาย โยเซฟตัง้ ชือ่ กุมารนัน้ ว่า “เยซู”
(พระวาจาของพระเจ้า)
ทุกคน
ขอพระคริสตเจ้าทรงพระเจริญเทอญ
บทภำวนำเพื่อมวลชน
ประธำน ให้เราร่วมใจกันภาวนาต่อพระเป็ นเจ้าพระบิดาของเรา ผูซ้ ่งึ พระบุตร
ของพระองค์ ได้ทรงทาให้คาภาวนาของข้าพเจ้าทัง้ หลาย มีคุณค่าใน
สายพระเนตรของพระองค์ โดยอาศัยคาเสนอวิงวอนของท่านนักบุญ
โยเซฟ
1. นักบุญโยเซฟ ผูพ้ ทิ กั ษ์พระศาสนจักร ขอเสนอวิงวอนเพื่อองค์สมเด็จพระ
สันตะปาปาเบเนดิกติที์ ่ 16 บรรดา พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชชาย
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2.

3.

4.

5.

6.
รับ

หญิง และผูแ้ พร่ธรรมทุกท่าน เพื่อท่านจะได้เต็มเปี่ ยมไปด้วยพลังจากสวรรค์
ในการขยายพระอาณาจักรของพระองค์บนโลกนี้ให้กว้างออกไป
(ให้เรา
ภาวนา)
เพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และ
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ให้มพี ระพลานามัยทีส่ มบูรณ์แข็งแรง ทรง
พระเกษมสาราญ มีพระชนมายุยงิ่ ยืนนาน และเป็ นมิง่ ขวัญของปวงชนชาว
ไทยตลอดไป (ให้เราภาวนา)
เพื่อคณะเซอร์ คณะครู ผูม้ พี ระคุณ ศิษย์เก่า ผูป้ กครอง ผูร้ ่วมงานทุกคนใน
โรงเรียนและชุมชนรอบ ๆ โรงเรียน ขอพระเจ้าโปรดประทานพระพรอย่าง
อุดมมายังทุกท่าน ให้เปี่ ยมด้วยความสุขสันติ และมีความเจริญก้าวหน้าในชีวติ
(ให้เราภาวนา)
เพื่อผูย้ ากจนขัดสน ผูป้ ระสบปั ญหาในชีวติ และผูถ้ ูกกดขีข่ ม่ เหง ขอให้ได้รบั
ความยุตธิ รรมในสังคม และได้รบั ความบรรเทาใจจากพระเจ้า ให้มกี าลังใจต่อสู้
กับปั ญหาต่าง ๆ และมีสภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ตามน้าพระทัยของพระองค์
(ให้เราภาวนา)
เพื่อประเทศทีอ่ ยู่ในภาวะสงคราม และประสบภัยธรรมชาติ ขอพระเป็ นเจ้าได้
โปรดยุตคิ วามขัดแย้ง และให้อภัยกัน เพื่อประชากรของพระองค์จะได้มชี วี ติ
ร่วมกันในสันติสุข ดารงชีวติ อยูอ่ ย่างสงบ และร่วมกันเสริมสร้างความดีงาม
ให้แก่สงั คมโลก
(ให้เราภาวนา)
ให้ทุกคนเงียบสักครู่
เพื่อวอนขอพระพรทีเ่ ราต้องการเป็ นพิเศษ (ให้เรา
ภาวนา)
โปรดฟั งเทอญพระเจ้ำข้ำ

ประธำน ขอพระเป็ นเจ้า โปรดสดับฟั งคาภาวนาของข้าพเจ้าทัง้ หลาย
อาศัยคุณความดีของท่า
นักบุญโยเซฟองค์อุปถัมภ์ของเรา
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โดย

ทุกคน
พิ ธีกร
พระสงฆ์
ทุกคน
พระสงฆ์
ประทาน
ทุกคน

เพื่อเราจะสามารถเลียนตามแบบอย่างชีวติ ของท่าน
อาศัยพระบารมีพระคริสตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทัง้ หลาย
อาแมน

ทัง้ นี้

(เชิญทุกคนพนมมือ ก้มศีรษะเพือ่ รับพร)
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
ขอพระผูท้ รงสรรพานุภาพ พระบิดา และพระบุตร และพระจิต
พระพรแก่ท่าน
อาแมน
บทถวำยโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์แด่ท่ำนนักบุญโยเซฟ

ภำวนำพร้อมกัน
ข้าแต่นกั บุญโยเซฟ วันนี้เป็ นวันแห่งความชืน่ ชมยินดี ทีพ่ วกลูกทังหลาย
้
ได้มโี อกาสมาร่วมฉลองท่าน ตลอดระยะเวลาอันยาวนานทีโ่ รงเรียนเซนต์โยเซฟคอน
เวนต์ได้กาเนิดมา ท่านได้ให้ความคุม้ ครองปกปั กรักษาโรงเรียนมาโดยตลอด ท่าน
ได้ให้ความรักและความเมตตาแก่บุคลากรทุกคน ตัง้ แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั และ
ต่อไปในอนาคตอีกด้วย ท่านได้ชว่ ยเหลือทัง้ ด้านการสอนของครู และด้านการเรียน
ของนักเรียนเสมอมา จนทุกคนสามารถเจริญชีวติ อย่างผูม้ คี วามรู้ มีศกั ดิ ์ศรีอยู่ใน
สังคม และมีความสุขในชีวติ
ด้วยเหตุน้ี
พวกลูกทัง้ หลายจึงขอกราบขอบพระคุณท่านนักบุญโยเซฟ
พร้อมทัง้ ขอถวายโรงเรียนและกิจการทัง้ หมด พร้อมทัง้ บุคลากรทุกผูท้ กุ นามของ
โรงเรียนแด่ท่านนักบุญ ขอถวายผลงานต่าง ๆ ให้อยูใ่ นความช่วยเหลือของท่าน
โอ้ท่านนักบุญโยเซฟผูใ้ จปรานี พวกลูกขอมอบความรักและความไว้ใจ
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ทัง้ สิน้ ไว้กบั ท่าน ขอท่านได้โปรดอารักขา และช่วยเหลือคณะผูบ้ ริหาร คณะครู
นักเรียน ผูป้ กครอง ศิษย์เก่า และพนักงานทุกคน ให้พน้ ภยันตรายทัง้ กายและจิต
ให้เป็ นลูกทีซ่ ่อื สัตย์ของท่านนักบุญเสมอ เพือ่ สักวันหนึ่ง พวกลูกจะได้สรรเสริญ
พระเป็ นเจ้า พร้อมกับท่านตลอดนิรนั ดร อาแมน
พิ ธีกร : ลำดับต่อไป ขอเชิ ญคุณพ่อ มำแมร์ฟรังซัวส์ อธิ กำรวำเลนติ น
คณะเซอร์ ตัวแทนคณะครู ผูป้ กครอง นักเรียน ศิ ษย์เก่ำ
ผูร้ ่วมงำน รถโรงเรียนถวำยช่อดอกไม้แด่ท่ำนนักบุญโยเซฟ
เพลง
1.

สดุดนี กั บุญโยเซฟ (ก.297)
ลูกกราบกรานองค์ท่านศรีนกั บุญ
ช่วยประคองวิญญาณพร้อมทัง้ กาย
รับ นักบุญโยเซฟขอโปรดช่วยเสนอ

โปรดการุญจุนเจือลูกทัง้ หลาย
ช่วยคลีค่ ลายความมืดในมรรคา
โอ้ทา้ วเธอวอนแทนวานแทนที

เถิด
2.

เพื่อชาวเราทุกคนมีธรรมล้าเลิศ
โปรดเอ็นดูปราณีมเี มตตา
ต้องทนทุกข์ลาบากยากนานา

ต่างบังเกิดศรัทธาทัวทุ
่ กคน
ต่อเหล่าข้าว้าเหว่หา่ งเคหา
กรุณาพยุงให้พน้ ภัย

บทเร้ำวิ งวอนนักบุญโยเซฟ
พิ ธีกร
พิ ธีกร
พิ ธีกร
พิ ธีกร
พิ ธีกร

โยเซฟยุตธิ รรมอย่างยิง่
โยเซฟบริสุทธิ ์อย่างยิง่
โยเซฟรอบคอบอย่างยิง่
โยเซฟเข้มแข็งอย่างยิง่
โยเซฟอ่อนน้อมอย่างยิง่
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ทุกคน
ทุกคน
ทุกคน
ทุกคน
ทุกคน

ช่วยวิงวอนเทอญ
ช่วยวิงวอนเทอญ
ช่วยวิงวอนเทอญ
ช่วยวิงวอนเทอญ
ช่วยวิงวอนเทอญ

พิ ธีกร

โยเซฟสัตย์ซ่อื อย่างยิง่

เพลง นักบุญโยเซฟ (ค.147)
1.
โอ้ท่านนักบุญโยเซฟ
ลูกขอไหว้สุดสิน้ วิญญาณ
รับ ขอท่านขอท่านคุม้ ครองชาวเรา
ขอท่านขอท่านคุม้ ครองชาวเรา
2.
เมื่อพระบุตรเสด็จลงมา
ป้ องกันอันตรายภัยพาล
3.
ท่านผูผ้ ดุ ผ่องไม่หมองมัว
ทาตามพระทัยทุกประการ
4.
ความเชือ่ ฟั งของท่านเหลือล้น
หนักเบาเช้าค่าทางาน
5.
ท่านคือสานักพักดวงใจ
ตัวอย่างอดทนแก่คนงาน
6.
วันใดพระองค์ทรงโกรธ
ดับความขมขืน่ ให้ชน่ื บาน

ทุกคน

ช่วยวิงวอนเทอญ

ผูม้ ใี จอารีอ่อนหวาน
ขอท่านคุม้ ครองชาวเรา
ขอท่านขอท่านคุม้ ครองชาวเรา
ท่านเป็ นบิดากล้าหาญ
ขอท่าน.......
ยอมตัวพลัดทีถ่ นิ่ ฐาน
ขอท่าน........
ยากจนไม่เคยกล่าวขาน
ขอท่าน........
ผูเ้ จ็บไข้เรียกขาน
ขอท่าน.........
ขอโปรดเมตตาสงสาร
ขอท่าน........

เพลง ฉลองนักบุญโยเซฟ (ท.90)
1.วันนี้เราเปรมปรีดสุิ ์ ขสดศรียนิ ดีล้า
สุดทีจ่ ะเอ่ยคาพร่าเสกสรรพรรณนา
ฉลององค์บดิ า
พระนามาท่านคือโยเซฟ
ผูเ้ ป็ นตัวอย่างแบบ
อันเลิศล้นพ้นมลทิน
2.เราขอท่านพิทกั ษ์ โปรดช่วยรักษ์เราทุกคน ขอท่านโปรดโปรยปราย ดุจดังสายสุมาลี
จากฟ้ ามาสู่ดนิ
กังวนสิน้ พลันยินดี คาวอนว่ามานี้ จงปรานีประทาน
เทอญ
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ขอเชิญคุณครูและนักเรียนคาทอลิก เข้าหอประชุม
มิสซาขอบพระคุณ
*****************************************
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