วจนพิธีกรรม ฉลองนักบุญเปาโล
29 มิถนุ ายน 2017

บทนา
นั ก เรีย นที่ร ัก เรามาร่ ว มชุม นุ ม กัน ในวัน นี้ เพื่ อ โมทนา
ขอบพระคุณพระเจ้า เฉลิมฉลองพระหรรษทานที่โปรดประทานแก่
ท่านนัก บุญ เปาโล ผู้ป็ น เสาหลัก ของพระศาสนจักร เราซึ่งมีท่ าน
นักบุญ เปาโล เป็ นองค์อุปถัมภ์ จึงพร้อมใจกันเฉลิมฉลองร่วมกับ
พระศาสนจักร และคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ทัวโลก
่
ขอท่ า นนั ก บุ ญ เปาโล โปรดช่ ว ยให้ เ ราก้ า วหน้ า ในการ
ใฝ่ เรียนรู้ เป็ นผูม้ คี ุณธรรม และเป็ นบุคคลเพื่อผูอ้ ่นื
เพลง ลูกเทิ ดพระองค์ (ช. 34)
(รับ) ลูกเทิดพระองค์ไว้ในห้วงลึกแห่งใจ
และวิญญาณลูกแจ่มใสชืน่ บาน
พระองค์ประทับอยู่เป็ นความอบอุน่ มาน
ใกล้ภูบาลลูกไม่คร้ามเกรงสิง่ ใด
1. มิใช่เรามีชวี ติ แต่พระคริสต์ทรงชีพในเรา หากเราผูกพันมันคง
่
ในรักพระองค์ ซื่อตรงรักษาพระวาจาไว้ในดวงใจ
2. ขอโมทนาพระคุณเดชะพระคริสตกายานัน้ ขอพระศาสนจักร
แบ่งปั นด้วยยินดี ให้เรานี้รกั เพือ่ นมนุษย์ดุจพีน่ ้องกัน
เพลงสดุดีที่ 119 (ภาวนาสลับข้าง)
- ผูด้ าเนินชีวติ ไร้ตาหนิย่อมเป็ นสุข
เขาเดินตามธรรมบัญญัตขิ องพระเจ้า

- ผูป้ ฏิบตั ติ ามกฤษฎีกาของพระองค์ย่อมเป็ นสุข
เขาแสวงหาพระองค์สุดจิตใจ
เขาไม่กระทาผิด และดาเนินอยู่ในทางของพระองค์
- ขอให้วถิ ชี วี ติ ของข้าพเจ้ามันคง
่
ในการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของพระองค์
- ข้าพเจ้าจะขอบพระคุณพระองค์ดว้ ยจิตใจซื่อตรง
เมื่อข้าพเจ้าเรียนรูพ้ ระวินิจฉัยเทีย่ งธรรมของพระองค์
- ข้าพเจ้าจะปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของพระองค์
ขออย่าทรงทอดทิง้ ข้าพเจ้าไปเลย
- เยาวชนจะรักษาวิถชี วี ติ ของตนให้บริสุทธิได้
์ อย่างไร
ก็โดยยึดมันในพระวาจาของพระองค์
่
- ข้าพเจ้าแสวงหาพระองค์สุดจิตใจ
โปรดอย่าทรงปล่อยให้ขา้ พเจ้าหลงทางออกไป
จากบทบัญญัตขิ องพระองค์
- ข้าพเจ้าเก็บรักษาพระดารัสของพระองค์ไว้ในใจ
เพื่อจะได้ไม่ทาบาปต่อพระองค์
- ข้าพเจ้าปี ตยิ นิ ดีในการปฏิบตั ติ ามพระบัญญัตขิ องพระองค์
เหมือนกับชืน่ ชมในทรัพย์สมบัตมิ ากมาย
- ข้าพเจ้าชืน่ ชมในข้อกาหนดของพระองค์
และจะไม่ลมื พระวาจาของพระองค์
- สิรแิ ด่พระเจ้า พระบุตรพระจิตปกเกล้า
ตราบชัวนิ
่ รนั ดร์กาลเทอญ อาแมน

บทอ่ า นจากจดหมายนั ก บุ ญ เปาโลถึ ง ชาวเอเฟซั ส ( อฟ
4:29-5:2)

จงอย่ า พู ด ค าเลวร้า ยใด ๆ เลย จงพู ด แต่ ค าดีง ามเพื่อ
ช่ว ยกัน เสริม สร้า งผู้อ่ืน ตามโอกาส และเพื่อ ให้เกิด ประโยชน์ แ ก่
บรรดาผู้ได้ยนิ ได้ฟัง จงอย่าทาให้พระจิตเจ้าต้องเศร้าหมอง พระ
เจ้าประทานพระองค์เป็ นตราประทับให้ท่านแล้วสาหรับวันแห่งการ
ไถ่กู้ ท่านทัง้ หลายจงขจัดความขมขืน่ ความขุน่ เคือง ความโกรธ
การขูต่ ะคอก การนินทาว่าร้าย และความไม่ดไี ม่งามทัง้ หลาย แต่
จงมีใจโอบอ้อมอารี มีเมตตาต่อกัน ให้อภัยกันดังที่พระเจ้าทรงให้
อภัยแก่ท่านในองค์พระคริสตเจ้าเถิด
ท่านทัง้ หลายจงทาตามแบบฉบับของพระเจ้า ประดุจบุตร
สุดที่รกั ของพระองค์ จงดาเนินชีวติ ในความรักดังที่พระคริสตเจ้า
ทรงรักเราและทรงมอบพระองค์เพื่อเรา เป็ นเครื่องบูชากลิ่นหอม
ถวายแด่พระเจ้า
(พระวาจาของพระเจ้า)

บทเร้าวิ งวอนนักบุญเปาโล ผูม้ ีใจอ่อนโยน
ข้าแต่พระเจ้า
ขอทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระคริสตเจ้า
ขอทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระเจ้า
ขอทรงพระกรุณาเทอญ
ข้าแต่พระคริสตเจ้า
โปรดฟั งเทอญ
พระบิดาเจ้าสวรรค์ พระเจ้าข้า ทรงเมตตาเทอญ

พระบุตรผูไ้ ถ่โลกพระเจ้าข้า
ทรงเมตตาเทอญ
พระจิตศักดิสิ์ ทธิ ์พระเจ้าข้า
ทรงเมตตาเทอญ
สันตะมารีย์
ช่วยวิงวอนเทอญ
นักบุญเปาโล ผูม้ ดี วงใจเสมือนแม่ผอู้ ่อนโยน
ช่วยวิงวอนเทอญ
นักบุญเปาโล เร่าร้อนด้วยความรักของพระคริสตเจ้า
ช่วยวิงวอนเทอญ
นักบุญเปาโล เอาใจใส่เพื่อนมนุษย์ดว้ ยความห่วงใย
ช่วยวิงวอนเทอญ
นักบุญเปาโล ปฏิบตั ติ ่อทุกคนอย่างเสมอภาค ช่วยวิงวอนเทอญ
นักบุญเปาโล มิได้โต้แย้งกับบุคคลทีม่ คี วามคิดเห็นต่างจากท่าน
ช่วยวิงวอนเทอญ
นักบุญเปาโล องค์อุปถัมภ์ของคณะ จดหมายของท่านเป็ นพืน้ ฐาน
จิตตารมณ์ของข้าพเจ้าทัง้ หลาย
โปรดวิงวอนเพื่อข้าพเจ้าทัง้ หลายเทอญ
เพื่อข้าพเจ้าทัง้ หลายจะได้ขจัดความขมขื่น ความขุ่นเคือง ความ
โกรธ การขูต่ ะคอก การนินทาว่าร้าย และความไม่ดไี ม่งามทัง้ หลาย
โปรดวิงวอนเพื่อข้าพเจ้าทัง้ หลายเทอญ
เพื่อข้าพเจ้าทัง้ หลายจะทาทุกสิง่ ทุกอย่าง โดยไม่บ่นหรือโต้เถียง
โปรดวิงวอนเพื่อข้าพเจ้าทัง้ หลายเทอญ
เพื่อข้าพเจ้าทัง้ หลายจะได้พูดแต่คาดีงาม เพื่อช่วยกันเสริมสร้าง
ผูอ้ ่นื ตามโอกาส และเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผไู้ ด้ยนิ ได้ฟัง
โปรดวิงวอนเพื่อข้าพเจ้าทัง้ หลายเทอญ

ภาวนาพร้อมกัน
ข้าแต่ ท่ า นนัก บุ ญ เปาโล องค์อุ ป ถัม ภ์ โปรดภาวนาเพื่อ
ข้าพเจ้าทัง้ หลายเถิด เพื่อให้พระวาจาของพระคริสตเจ้า สถิตอยู่ใน
ข้าพเจ้าทัง้ หลายอย่างเต็มเปี่ ยมด้วยเทอญ
บทภาวนาวิ งวอน
ประธาน
ให้ เราถวายพระสิริรุ่ ง โรจน์ การสรรเสริญ และ
โมทนาคุ ณ พระเจ้า พร้อ มกับ ท่ า นนั ก บุ ญ เปาโล โดยอธิษ ฐาน
ภาวนาต่อพระองค์วา่
รับ ข้าแต่พระเจ้า โปรดสดับคาวิงวอนของข้าพเจ้าทัง้ หลาย
1. พระคริสตเจ้า บุตรพระเจ้าผู้ทรงชีวติ พระองค์ได้ส้นิ พระชนม์
และกลับคืนพระชนมชีพ เป็ นบุ คคลแรก ขอพระองค์โปรดรับ ดวง
พระวิญญา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
เข้าสถิต ณ สรวงสวรรค์ มีความสุขนิรนั ดร์ พร้อมกับบรรดาทูต
สวรรค์และนักบุญทัง้ หลาย (ให้เราภาวนา)
2. เพื่อความสมัครสมานสามัคคี และความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน
ของประชาชนชาวไทย ทีจ่ ะร่วมกันธารงไว้ซ่งึ สถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์
(ให้เราภาวนา)
4. ขอพระเจ้าประทานสันติสุขให้บงั เกิดขึน้ แก่ทุกมุมโลก ทุกสังคม
ขอความทุกข์ร้อนใด ๆ ได้รบั ความบรรเทา ด้วยน้ าใจไมตรีและ
ด้วยการช่วยเหลือและแบ่งปั น (ให้เราภาวนา)

5. เพื่อ พวกเราทุ ก คนที่ร่ว มใจภาวนา ณ ที่น้ี จะได้มีพ ละก าลัง
เข้มแข็งทัง้ กายและใจ ในการเสริมสร้างความดี ความรัก มีใจเมตตา
ปฏิบตั ดิ ีต่อเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้าง เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่กนั และ
กันเสมอ (ให้เราภาวนา)
บทภาวนาของประธาน (2 ธส 3:3,5)
ข้าแต่พ ระบิดาเจ้า พระองค์ผู้ท รงซื่อสัตย์ ขอพระจิต ของ
พระองค์ โปรดทรงเสริมกาลังให้ข้าพเจ้าทัง้ หลายมันคง
่ และทรง
คุม้ ครองข้าพเจ้าจากมารร้าย ขอโปรดนาใจของข้าพเจ้าสู่ความรัก
ของพระเจ้า และสู่ความอดทนมันคงของพระคริ
่
สตเจ้าเถิด ข้าพเจ้า
ทัง้ หลายวอนขอทัง้ นี้ อาศัยพระบารมีพ ระคริสตเจ้า พระเจ้าของ
ข้าพเจ้าทัง้ หลาย อาแมน
เพลงแม่พระ อยากพบประสบแม่
1.
อยากพบประสบแม่ จงฟั งแต่คาแม่สอน
เมตตาประชากร
มานะเอือ้ เกือ้ การุญ
หมู่มติ รและอมิตร
ก็จงคิดช่วยเจือจุน
พระองค์ทรงเกือ้ หนุน ให้ลูกพบกับมารดา
2.
อยากพบประสบแม่ ก็ให้แผ่น้ าจิตจง
รักต่อพระผูท้ รง
สุจริตด้วยเต็มใจ
คุณท่านหมันสรรเสริ
่
ญ บ่มเิ มินเสมอไป
ดังนี
่ ้กค็ งได้
ประสบแม่นฤมลทิน

