3.
4.
5.
6.
พิธีกร
พระสงฆ์
ทุกคน
พระสงฆ์
ทุกคน

ท่านผูผ้ ดุ ผ่องไม่หมองมัว
ทาตามพระทัยทุกประการ
ความเชื่อฟังของท่านเหลือล้น
หนักเบาเช้าค่าทางาน
ท่านคือสานักพักดวงใจ
ตัวอย่างอดทนแก่คนงาน
วันใดพระองค์ทรงโกรธ
ดับความขมขื่นให้ชื่นบาน

ยอมตัวพลัดที่ถิ่นฐาน
ขอท่าน........
ยากจนไม่เคยกล่าวขาน
ขอท่าน........
ผูเ้ จ็บไข้เรี ยกขาน
ขอท่าน.........
ขอโปรดเมตตาสงสาร
ขอท่าน........

(เชิญทุกคนพนมมือ ก้มศีรษะเพื่อรับพร)
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
ขอพระผูท้ รงสรรพานุภาพ พระบิดา และพระบุตร และพระจิตประทาน
พระพรแก่ท่าน
อาแมน

เพลง ฉลองนักบุญโยเซฟ (ท.90)
1. วันนี้เราเปรมปรี ด์ ิสุขสดศรี ยินดีล้ า
ฉลององค์บิดา
ผูเ้ ป็ นตัวอย่างแบบ
2. เราขอท่านพิทกั ษ์ โปรดช่วยรักษ์เราทุกคน
จากฟ้ามาสู่ดิน กังวนสิ้ นพลันยินดี
พิธีกร

สุดที่จะเอ่ยคาพร่ าเสกสรรพรรณนา
พระนามาท่านคือโยเซฟ
อันเลิศล้นพ้นมลทิน
ขอท่านโปรดโปรยปราย ดุจดังสายสุมาลี
คาวอนว่ามานี้ จงปรานีประทานเทอญ

ขอเชิญคุณครู คาทอลิกและนักเรี ยนคาทอลิก เข้าหอประชุม เพื่อร่ วมพิธีบูชา
มิสซาขอบพระคุณ
*****************************************
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บทนำ

บทเร้ ำวิงวอนนักบุญโยเซฟ

นักบุญโยเซฟมีอาชีพช่างไม้ในเมืองเล็ก ๆ แห่งหนึ่งชื่อเมืองนาซาเร็ธ ด้วย
ความที่เป็ นผูท้ ี่ดาเนินชีวติ ในความชอบธรรม สุภาพถ่อมตน ขยันขันแข็ง และดารงตน
อยูใ่ นความซื่อสัตย์เสมอเฉพาะพระพักตร์พระเป็ นเจ้า พระบิดาเจ้าสวรรค์จึงได้ทรง
เลือกสรรท่านให้เป็ นบิดาเลี้ยงของพระเยซูคริ สตเจ้า และเป็ นภัสดาของพระนางมารี ย ์
พรหมจารี ย ์ พระเป็ นเจ้าได้ทรงเรี ยกนักบุญโยเซฟ ให้เป็ นแบบอย่างของการมีดวงใจ
แห่งความรัก ความอ่อนโยน และความเสียสละ ทุกย่างก้าวของชีวติ ของท่าน มีแต่
ความเรี ยบง่ายและอ่อนโยน ท่านพากเพียรในการเฝ้ารักษาพระบุตรของพระเจ้า ซึ่ง
พระเจ้าได้มอบฝากไว้กบั ท่าน
คณะเซอร์ คณะครู และนักเรี ยนที่รัก ในวันนี้ เราพร้อมใจกันมาเทิดเกียรติ
ท่านนักบุญโยเซฟ ซึ่งเป็ นองค์อุปถัมภ์โรงเรี ยนของเรา และด้วยความเชื่อของเราแต่ละ
คน ทาให้เราทุกคนต่างมัน่ ใจว่า ท่านกาลังเสนอวิงวอนเพือ่ เราแต่ละคน ดังนั้นให้เรา
ร่ วมใจกันภาวนาต่อพระเป็ นเจ้า โดยผ่านทางนักบุญโยเซฟ เพือ่ ประทานพระพรมายัง
ประเทศชาติ ครอบครัวของเราแต่ละคน ผูม้ ีพระคุณต่อเราทุกคน ตลอดจนทุกคนทีอ่ ยู่
ในโรงเรี ยนและเกี่ยวข้องกับโรงเรี ยนของเรา
ดังนั้น ขอให้เราร่ วมใจเป็ นหนึ่งเดียวกันขับร้องเพลงสรรเสริ ญนักบุญโยเซฟ
และวิงวอนขอท่านด้วยความตั้งใจและด้วยความศรัทธาพร้อมกัน

พิธีกร
พิธีกร
พิธีกร
พิธีกร
พิธีกร
พิธีกร
พิธีกร
พิธีกร
พิธีกร
พิธีกร
พิธีกร
พิธีกร
พิธีกร
พิธีกร
พิธีกร
เพลง
1.
รับ
2.
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ข้าแต่พระเป็ นเจ้าทรงเมตตาเทอญ ทุกคน ข้าแต่พระเป็ นเจ้าทรงเมตตาเทอญ
ข้าแต่พระคริ สตเจ้าทรงเมตตาเทอญ ทุกคน ข้าแต่พระคริ สตเจ้าทรงเมตตาเทอญ
ข้าแต่พระเป็ นเจ้าทรงเมตตาเทอญ ทุกคน ข้าแต่พระเป็ นเจ้าทรงเมตตาเทอญ
พระบิดาเจ้าสวรรค์พระเจ้าข้า
ทุกคน ทรงเมตตาเทอญ
พระบุตรผูไ้ ถ่โลกพระเจ้าข้า
ทุกคน ทรงเมตตาเทอญ
พระจิตศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าข้า
ทุกคน ทรงเมตตาเทอญ
พระตรี เอกภาพพระเจ้าเดียวเจ้าข้า ทุกคน ทรงเมตตาเทอญ
สันตะมารี อา
ทุกคน ช่วยวิงวอนเทอญ
นักบุญโยเซฟ
ทุกคน ช่วยวิงวอนเทอญ
โยเซฟยุติธรรมอย่างยิง่
ทุกคน ช่วยวิงวอนเทอญ
โยเซฟบริ สุทธิ์อย่างยิ่ง
ทุกคน ช่วยวิงวอนเทอญ
โยเซฟรอบคอบอย่างยิง่
ทุกคน ช่วยวิงวอนเทอญ
โยเซฟเข้มแข็งอย่างยิ่ง
ทุกคน ช่วยวิงวอนเทอญ
โยเซฟอ่อนน้อมอย่างยิ่ง
ทุกคน ช่วยวิงวอนเทอญ
โยเซฟสัตย์ซื่ออย่างยิง่
ทุกคน ช่วยวิงวอนเทอญ
นักบุญโยเซฟ (ค.147)
โอ้ท่านนักบุญโยเซฟ
ลูกขอไหว้สุดสิ้ นวิญญาณ
ขอท่านขอท่านคุม้ ครองชาวเรา
ขอท่านขอท่านคุม้ ครองชาวเรา
เมื่อพระบุตรเสด็จลงมา
ป้องกันอันตรายภัยพาล

ผูม้ ีใจอารี อ่อนหวาน
ขอท่านคุม้ ครองชาวเรา
ขอท่านขอท่านคุม้ ครองชาวเรา
ท่านเป็ นบิดากล้าหาญ
ขอท่าน.......
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บทถวำยโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์แด่ ท่ำนนักบุญโยเซฟ
ภำวนำพร้ อมกัน
ข้าแต่นกั บุญโยเซฟ วันนี้เป็ นวันแห่ งความชื่นชมยินดี ที่พวกลูกทั้งหลายได้มีโอกาส
มาร่ วมฉลองท่าน ตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่โรงเรี ยนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้กาเนิดมา ท่านได้
ให้ความคุม้ ครองปกปักรักษาโรงเรี ยนมาโดยตลอด ท่านได้ให้ความรักและความเมตตาแก่บุคลากร
ทุกคน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั และต่อไปในอนาคตอีกด้วย ท่านได้ช่วยเหลือทั้งด้านการสอน
ของครู และด้านการเรี ยนของนักเรี ยนเสมอมา จนทุกคนสามารถเจริ ญชีวิตอย่างผูม้ ีความรู ้ มี
ศักดิ์ศรี อยูใ่ นสังคม และมีความสุ ขในชีวิต
ด้วยเหตุน้ ี พวกลูกทั้งหลายจึงขอกราบขอบพระคุณท่านนักบุญโยเซฟ พร้อมทั้งขอถวาย
โรงเรี ยนและกิจการทั้งหมด พร้อมทั้งบุคลากรทุกผูท้ ุกนามของโรงเรี ยนแด่ท่านนักบุญ ขอถวาย
ผลงานต่าง ๆ ให้อยูใ่ นความช่วยเหลือของท่าน
โอ้ท่านนักบุญโยเซฟผูใ้ จปรานี พวกลูกขอมอบความรักและความไว้ใจทั้งสิ้ นไว้กบั ท่าน
ขอท่านได้โปรดอารักขา และช่วยเหลือคณะผูบ้ ริ หาร คณะครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง ศิษย์เก่า และ
พนักงานทุกคน ให้พน้ ภยันตรายทั้งกายและจิต ให้เป็ นลูกที่ซื่อสัตย์ของท่านนักบุญเสมอ เพื่อสัก
วันหนึ่ง พวกลูกจะได้สรรเสริ ญพระเป็ นเจ้า พร้อมกับท่านตลอดนิรันดร อาแมน

พิธีกร : ลำดับต่อไป ขอเชิญคุณพ่อ มำแมร์ ฟรังซัวส์ อธิกำรวำเลนติน คณะเซอร์
ตัวแทนคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ศิษย์ เก่ ำ ผู้ร่วมงำน รถโรงเรียน ถวำย
ช่ อดอกไม้แด่ ท่ำนนักบุญโยเซฟ
เพลง
1.
รับ
2.

สดุดีนกั บุญโยเซฟ (ก.297)
ลูกกราบกรานองค์ท่านศรี นกั บุญ
ช่วยประคองวิญญาณพร้อมทั้งกาย
นักบุญโยเซฟขอโปรดช่วยเสนอ
เพื่อชาวเราทุกคนมีธรรมล้ าเลิศ
โปรดเอ็นดูปราณี มีเมตตา
ต้องทนทุกข์ลาบากยากนานา

โปรดการุ ญจุนเจือลูกทั้งหลาย
ช่วยคลี่คลายความมืดในมรรคา
โอ้ทา้ วเธอวอนแทนวานแทนทีเถิด
ต่างบังเกิดศรัทธาทัว่ ทุกคน
ต่อเหล่าข้าว้าเหว่ห่างเคหา
กรุ ณาพยุงให้พน้ ภัย
-5-

เพลง บุตรแห่ งดำวิด (ช.68)
รับ บุตรแห่งดาวิดมิ่งมิตรแม่มารี
พระคริ สต์กุมาร
1. บุรุษผูไ้ ว้ใจ
ยามเมื่อถึงกาลเวลา
2. บุรุษผูเ้ งียบงัน
ให้ได้ยนิ เสี ยงออดอ้อน
3. บุรุษผูช้ อบธรรม
องค์ความจริ งแหงนพักตร์มอง
4. อ่อนโยนและผ่องผุด
เสด็จมาอยูก่ บั ท่าน

พระเจ้าทรงศรี เลือกสรรท่านประทาน
ให้มอบชีวไี ว้ในมือท่านเทอญ
ในพระสัญญาประทานมา
ที่ตอ้ นรับพระเมสซิยาห์
พระเลือกสรรประทานพระพร
จากพระวจนาตถ์กุมาร
ชอบธรรมเหนือมนุษย์ท้งั ผอง
ท่านด้วยสายตาผูแ้ รกเกิด
บริ สุทธิ์องค์ความรักโปรดปราน
ส่งหัตถ์ให้จูงออกเดินทาง

(พระสงฆ์ถวำยกำยำน)

พิธีกร
ประธำน
ทุกคน
ประธำน

เชิญนักเรี ยนพนมมือเพือ่ รับฟังพระวาจาของพระเจ้า
พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
บทอ่ ำนจำกพระวรสำรตำมคำเล่ ำของนักบุญมัทธิว (มธ 1:18-25)

เรื่ องราวการประสูติของพระเยซูคริ สตเจ้าเป็ นดังนี้ พระนางมารี ย ์ พระมารดา
ของพระองค์หมั้นกับโยเซฟ แต่ก่อนที่ท่านทั้งสองจะครองชีวิตร่ วมกัน ปรากฎว่าพระนาง
ตั้งครรภ์แล้วเดชะพระจิตเจ้า โยเซฟคู่หมั้นของพระนางเป็ นผูช้ อบธรรมไม่ตอ้ งการฟ้องหย่า
พระนางอย่างเปิ ดเผย จึงคิดถอนหมั้นอย่างเงียบ ๆ ขณะที่โยเซฟกาลังคิดถึงเรื่ องนี้อยู่ ทูต
สวรรค์ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าก็มาเข้าฝัน กล่าวว่า “โยเซฟ โอรสกษัตริ ยด์ าวิด อย่ากลัวที่จะ
รับมารี ยม์ าเป็ นภรรยาของท่านเลย เพราะเด็กที่ปฏิสนธิในครรภ์ของนางนั้นมาจากพระจิตเจ้า
นางจะให้กาเนิดบุตรชาย ท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่า เยซู เพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาให้
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รอดพ้นจากบาป
เหตุการณ์น้ ีเกิดขึ้นเพือ่ พระดารัสขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าที่ตรัสผ่าน
ประกาศจะเป็ นความจริ งว่า “หญิงพรหมจารี จะตั้งครรภ์ และจะคลอดบุตรชาย ซึ่งจะ
ได้รับนามว่า “อิมมานูเอล” แปลว่า พระเจ้าสถิตกับเรา” เมื่อโยเซฟตื่นขึ้น เขาก็ทาตามที่
ทูตสวรรค์ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าสัง่ ไว้ คือรับมารี ยม์ าอยูด่ ว้ ย แต่เขามิได้มีเพศสัมพันธ์กบั
นาง ต่อมานางให้กาเนิดบุตรชาย โยเซฟตั้งชื่อกุมารนั้นว่า “เยซู” (เงียบสักครู่ )
................ประธำนให้ โอวำท.................
บทภำวนำเพื่อมวลชน
ประธำน ให้เราร่ วมใจกันภาวนาต่อพระเป็ นเจ้าพระบิดาของเรา
ผูซ้ ่ ึ งพระบุตรของ
พระองค์ ได้ทรงทาให้คาภาวนาของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีคุณค่าในสายพระเนตร
ของพระองค์ โดยอาศัยคาเสนอวิงวอนของท่านนักบุญโยเซฟ
1. นักบุญโยเซฟผูพ้ ิทกั ษ์พระศาสนจักร ขอเสนอวิงวอนเพื่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกติ์ที่ 16 พระคาร์ ดินลั ไมเกิ้ล มีชยั กิจบุญชู บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์
นักบวชชาย-หญิง และผูแ้ พร่ ธรรมทุกท่าน เพื่อท่านจะได้เต็มเปี่ ยมไปด้วยพลังจาก
สวรรค์ในการขยายพระอาณาจักรของพระองค์บนโลกนี้ให้กว้างออกไป (ให้เราภาวนา)
รับ โปรดฟังเทอญพระเจ้ำข้ ำ
2. เพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรม
วงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ให้มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ทรงพระเกษมสาราญ มี
พระชนมายุยิ่งยืนนาน และเป็ นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป (ให้เราภาวนา)
รับ โปรดฟังเทอญพระเจ้ำข้ ำ
3. เพื่อคณะเซอร์ คณะครู ผูม้ ีพระคุณ ศิษย์เก่า ผูป้ กครอง ผูร้ ่ วมงานทุกคนในโรงเรี ยน
และชุมชนรอบ ๆ โรงเรี ยน ขอพระเป็ นเจ้าโปรดประทานพระพรอย่างอุดมมายังพวก
ท่าน ให้ทุกท่านเปี่ ยมด้วยความสุขสันติ และมีความเจริ ญก้าวหน้าในชีวิต (ให้เราภาวนา)
รับ โปรดฟังเทอญพระเจ้ำข้ ำ
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4. เพื่อนักเรี ยนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ทุกคน โดยอาศัยคาเสนอวิงวอนของท่านนักบุญโย
เซฟองค์อุปถัมภ์ของโรงเรี ยน ขอพระเป็ นเจ้าโปรดให้มีสุขภาพแข็งแรง มีสติปัญญา
เฉลียวฉลาดพร้อมที่จะรับการศึกษาอบรม สามารถกระทาหน้าที่ของตนอย่างดี มีความ
มุ่งมัน่ พยายามเลียนแบบคุณธรรมของนักบุญโยเซฟในความสัตย์ซื่อ ขยันขันแข็ง และ
ดารงตนในความชอบธรรมเสมอ
(ให้เราภาวนา)
รับ โปรดฟังเทอญพระเจ้ำข้ ำ
5. เพื่อผูย้ ากจนขัดสน ผูม้ ีปัญหา และผูท้ ี่ถูกเบียดเบียนกดขี่ข่มเหง ขอให้ได้รับความ
ยุติธรรมในสังคม และได้รับความบรรเทาใจจากพระเป็ นเจ้า ให้มีกาลังใจต่อสูป้ ัญหา
ต่าง ๆ เพื่อจะได้มีสภาพชีวิตที่ดีข้ ึนตามน้ าพระทัยของพระองค์
(ให้เราภาวนา)
รับ โปรดฟังเทอญพระเจ้ำข้ ำ
6. เพื่อประเทศที่อยูใ่ นภาวะสงคราม และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ขอพระเป็ น
เจ้าได้โปรดยุติความขัดแย้ง และให้อภัยกัน เพื่อประชากรของพระองค์จะได้มีชีวิต
ร่ วมกันในสันติสุข ดารงชีวิตอยูอ่ ย่างสงบ และร่ วมกันเสริ มสร้างความดีงามให้แก่
สังคมโลก
(ให้เราภาวนา)
รับ โปรดฟังเทอญพระเจ้ำข้ ำ
7. ให้ทุกคนเงียบสักครู่ เพื่อวอนขอพระพรที่เราต้องการเป็ นพิเศษ
(ให้เราภาวนา)
ประธำน

ทุกคน

ขอพระเป็ นเจ้า โปรดสดับฟังคาภาวนาของข้าพเจ้าทั้งหลาย โดยอาศัยคุณ
ความดีของท่านนักบุญโยเซฟองค์อุปถัมภ์ของเรา
เพื่อเราจะสามารถเลียน
ตามแบบอย่างชีวิตของท่าน ทั้งนี้ อาศัยพระบารมีพระคริ สตเจ้า พระ
เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
อาแมน
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