วจนพิธีกรรม สมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล
เพลงเชิ ญศีล
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บทนา
พี่ น้ องที่ ร ั ก เราม าร่ ว ม ชุ ม นุ ม กั น ใน วัน นี้ เพื่ อ โม ท น า
ขอบพระคุณพระเจ้า เฉลิมฉลองพระหรรษทานทีโ่ ปรดประทานแก่ท่าน
นัก บุ ญ เปโตรและเปาโล เสาหลัก ของพระศาสนจัก ร เราซึ่ งมีท่ า น
นักบุญเปาโลเป็ น องค์อุปถัมภ์ จึงพร้อมใจกันเฉลิมฉลองร่วมกับพระ
ศาสนจักร และสมาชิกของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ทัวโลก
่
ขอ
ท่านนักบุญ เปาโล โปรดช่วยให้เราก้าวหน้ าในการประกาศพระนาม
ของพระเยซูเจ้า และแสวงหาเอกสภาพที่สมบูรณ์ของสมาชิกในพระ
กายทิพย์แห่งพระคริสตเจ้า ด้วยใจสุภาพเสมอเทอญ
เพลง ลูกเทิ ดพระองค์ (เซนต์ปอล 374)
(รับ) ลูกเทิดพระองค์ไว้ในห้วงลึกแห่งใจ และวิญญาณลูกแจ่มใสชืน่ บาน
พระองค์ประทับอยู่เป็ นความอบอุน่ มาน ใกล้ภูบาลลูกไม่คร้ามเกรงสิง่ ใด
1. มิใช่เรามีชวี ติ
แต่พระคริสต์ทรงชีพในเรา
หากเราผูกพันมันคงในรั
่
กพระองค์ ซื่อตรงรักษาพระวาจาไว้ในดวงใจ
2. ขอโมทนาพระคุณ
เดชะพระคริสตกายานัน้
ขอพระศาสนจักรแบ่งปั นด้วยยินดี ให้เรานี้รกั เพื่อนมนุษย์ดุจพีน่ ้องกัน
ผูอ้ ่าน ความรักที่เรามีต่อพระคริสต์ แสดงออกด้วยความปรารถนา
แรงกล้าทีจ่ ะแสวงหาพระองค์ และรูจ้ กั พระองค์ให้ดขี น้ึ ในการพิศเพ่ง
ราพึงถึงรหัสธรรมของพระองค์ ทุก ๆ วัน พระคริสต์ทรงมอบพระองค์
ให้เราพบได้ใน พระคัมภีร์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในพระวรสารและใน
จดหมายของนัก บุ ญ เปาโล การท าความเข้าใจพระคัมภีร์ให้ลึก ซึ้ง
2

โดยการอ่าน การราพึง การแบ่งปั น และพิธกี รรมในหมู่ค ณะ ทาให้
เราค้นพบพระพักตร์ของพระคริ สตเจ้า
นั ก บุ ญ เปาโล อัค รสาวก เป็ น อาจารย์ฝ่ ายจิต ของเรา บน
หนทางแห่งการทาให้จติ ตตารมณ์ท่มี พี ระคริสตเจ้าเป็ นศูนย์กลางและ
จิตตารมณ์ปาสกาของเราลึกซึ้งยิง่ ขึน้ ด้วยความมันใจในความส
่
าคัญ
ของช่วงเวลาแห่งการภาวนา ภคินีจงึ ใส่ใจเป็ นพิเศษ ในการเตรียมทา
วัตรและพิธกี รรมเฉลิมฉลองอื่น ๆ ทีท่ าร่วมกันเป็ นหมู่คณะ
การพบพระคริสต์ป ระจาวัน ในพระวาจา ในศี ล ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์
ในการภาวนา ในบุคคล และในเหตุการณ์ ต่างๆ นัน้ แปรเปลีย่ น
และกระตุน้ ชีวติ ของเราได้ แต่ละคนเรียนรูค้ ุณค่าของความเงียบภายใน
และภายนอก รวมทัง้ ความจ าเป็ น ที่ต้ อ งพากเพีย รในการภาวนา
แม้วา่ จะรูส้ กึ เหน็ดเหนื่อยและแห้งแล้งก็ตาม
(เงียบสักครู)่

บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโคริ นธ์ ฉบับที่ 1 (1คร :18-28)
พระเจ้าทรงจัดอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายให้อยู่ในที่ท่ที รงพระ
ประสงค์ ถ้าร่างกายทุกส่วนเป็ นอวัยวะเดียวแล้ว ร่างกายจะอยู่ท่ไี หน
เท่าที่เป็ นอยู่ มีอวัยวะหลายส่วน แต่มรี ่างกายเดียว ดวงตาพูดกับมือ
ไม่ได้ว่า “เราไม่ ต้องการเจ้า ” และศีรษะก็พู ดกับเท้าไม่ ได้ว่า “เราไม่
ต้องการเจ้า”
ตรงกันข้าม ส่วนที่เราคิดว่าเป็ นอวัยวะที่อ่อนแอของร่างกาย
กลับเป็ นอวัยวะทีจ่ าเป็ นมากกว่า อวัยวะส่วนทีเ่ ราคิดว่าไม่มเี กียรติใน
ร่างกาย เรากลับทะนุ ถนอมด้วยความเคารพเป็ นพิเศษ และอวัยวะที่
น่ าอับ อายของเรากลับ ได้ร ับ การตกแต่ ง ให้ งดงามมากกว่าส่ ว นอื่น
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อวัยวะที่น่าดูอยู่แล้วไม่ต้องการตกแต่งอะไรอีก พระเจ้าทรงประกอบ
ร่างกายขึน้ โดยให้เกียรติแก่อวัยวะทีไ่ ม่มเี กียรติมากกว่าอวัยวะอื่น ๆ
เพื่อร่างกายจะได้ไม่มกี ารแตกแยกใด ๆ ตรงกันข้าม อวัยวะแต่ละส่วน
จะเอาใจใส่ซ่ึงกันและกัน ถ้าอวัยวะหนึ่งเป็ นทุ กข์ อวัยวะอื่น ๆ ทุ ก
ส่วนก็ร่วมเป็ นทุกข์ด้วย ถ้าอวัยวะหนึ่งได้รบั เกียรติ อวัยวะอื่น ๆ ทุก
ส่วนก็ร่วมยินดีดว้ ยเช่นเดียวกัน
ท่านทัง้ หลายเป็ นพระกายของพระคริสตเจ้า แต่ละคนต่างก็
เป็ นอวัยวะของพระกายนัน้ พระเจ้าทรงแต่งตัง้ แต่ละคนให้ทาหน้ าที่
ต่าง ๆ ในพระศาสนจักร
(พระวาจาของพระเจ้า)
บทภาวนาตอบรับ

(พร้อมกัน)

ซ้าย
ขวา
ซ้าย
ขวา
ซ้าย

พระกายพระคริสตเจ้า
โปรดทรงบันดาลให้ลูกศักดิสิ์ ทธิ ์
ให้ลูกกลับใจ และเต็มเปี่ ยมด้วยความรักของพระองค์
ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดให้ลกู เห็นดังทีพ่ ระองค์ทรงเห็น
ได้ยนิ ดังเช่นทีพ่ ระองค์ได้ยนิ
โปรดให้ลูกสัมผัสชีวติ ดังทีพ่ ระองค์ทรงสัมผัส
ขอให้มอื ของลูก เป็ นพระหัตถ์ของพระองค์
ขอให้เท้าของลูก เป็ นพระบาทของพระองค์
ให้ตาของลูก เป็ นพระเนตรของพระองค์
ให้วาจาของลูก เป็ นพระวาจาของพระองค์
ให้ความสงสารของลูก เป็ นความสงสารของพระองค์
เหตุวา่ เมือ่ ใดทีป่ ราศจากลูกแล้ว
เมื่อนัน้ พระองค์จะทรงเป็ นทุกสิง่ สาหรับทุกคน
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พร้อมกัน

และเมื่อใดทีป่ ราศจากลูกแล้ว เมือ่ นัน้ ลูกจึงจะเห็น
ความจริงตามทีเ่ ป็ นจริง
พระกายพระคริสตเจ้า
โปรดทรงบันดาลให้ลูกศักดิสิ์ ทธิ ์
ให้ลูกกลับใจและเต็มเปี่ ยมด้วยความรักของพระองค์

บทภาวนาวอนขอความเชื่อ (จากบทจดหมายของนักบุญเปาโล)
ก่อ เราได้รบั ความชอบธรรมจากพระเจ้าด้วยความเชือ่
ทุกสิง่ ทุกอย่างขึน้ อยูก่ บั ความเชือ่ ทุกสิง่ ทุกอย่างเป็ นพระพร
รับ ข้าแต่พระเจ้า โปรดให้ขา้ พเจ้าทัง้ หลายมันคงในความเชื
่
อ่
ก่อ ความเชือ่ ทาให้เราเป็ นผูช้ อบธรรม ความชอบธรรมทีเ่ รามี
ได้รบั มาจากการมีความเชือ่ ในพระคริสตเจ้า รับ
ก่อ
ผูม้ คี วามเชือ่ เข้มข้นควรอดทนต่อผูม้ คี วามเชือ่ เปราะบาง
เราต้องใช้ความเชือ่ นาทางชีวติ มิใช่ใช้เฉพาะแต่สงิ่ ทีเ่ รารูเ้ ห็น
รับ ข้าแต่พระเจ้า โปรดให้ขา้ พเจ้าทัง้ หลายมันคงในความเชื
่
อ่
ก่อ ความเชือ่ ของเราขึน้ กับอานาจของพระเจ้า
เราดารงชีวติ เชือ่ มันในพระบุ
่
ตรของพระเจ้า รับ
ก่อ ไม่มสี งิ่ ใดสาคัญ มีแต่ความเชือ่ จากความรักเท่านัน้ ทีส่ าคัญ
เราเอาความเชือ่ เป็ นเกราะป้ องกันตัว
เราต้องยึดความเชือ่ ไว้ ปลูกฝั งไว้ให้แน่นอนมันคง
่ รับ
ก่อ ความเชือ่ มาจากการฟั ง และต้องเป็ นหลักในการดารงชีวติ
เราต้องเติบโตในความเชือ่ มากยิง่ ขึน้ อยู่เสมอ รับ
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ก่อ

รับ
ก่อ

ให้เราสวมใส่ความเชือ่ และความรักไว้เป็ นเสมือนเสือ้ เกราะ
ป้ องกันตัว พระเจ้าผูท้ รงคอยดูแลคุม้ ครองความเชือ่ จะ
ป้ องกันเราให้พน้ จากปี ศาจมารร้าย
ข้าแต่พระเจ้า โปรดให้ขา้ พเจ้าทัง้ หลายมันคงในความเชื
่
อ่
เราต้องต่อสู้ เพื่อรักษาความเชือ่ ไว้
เรามีหน้าทีเ่ ฝ้ าระวังรักษาขุมทรัพย์ความเชือ่
เราเป็ นผูร้ บั ใช้พระเจ้า ในการทาหน้าทีเ่ ผยแผ่ความเชือ่
เราได้รบั เรียกให้ไปแบ่งปั นความเชือ่ นี้แก่ผอู้ ่นื รับ

เพลง พระเรียกเรามา
(เซนต์ปอล 145)
(รับ) เราคือวรกายพระคริสต์
แต่ละคนใกล้ชดิ เป็ นอวัยวะแห่งกายนัน้
แต่ละคนได้รบั หรรษทานพระจิตจัดสรร
พระกายครบครันประโยชน์หลาย
แต่ละคนได้รบั หรรษทานพระจิตมุ่งหมาย
ประโยชน์พระกายอย่างครบครัน
1) พระเรียกเรามาทุกทุกคน ให้สูท้ นยึดมันในหวั
่
งเดียวกัน
โดยศีลล้างได้รวมพลัน
ในพระจิตเป็ นกายเดียว
พระเรียกเรามาจากทุกที่ ให้ได้มคี วามศักดิสิ์ ทธิ ์เดียวกัน
โดยศีลล้างในพระจิต
ได้รวมพลันเป็ นกายเดียว (รับ)
2) พระเรียกเรามาทุกทุกคน จากมืดมนสู่ความสว่างพร่างพรรณ
โดยศีลล้างได้รวมพลัน
ในพระจิตเป็ นกายเดียว
พระเรียกเรามาทุกวันวาร สู่ความรักและการอภัย
โดยศีลล้างในพระจิต
รวมกันไว้เป็ นกายเดียว (รับ)
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เพลงอวยพรศีล
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