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บทนา
นักเรียนที่รกั เรามาร่วมชุมนุ มกันในวันนี้ เพื่อโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า เฉลิมฉลอง
พระหรรษทานทีโ่ ปรดประทานแก่ท่านนักบุญเปโตรและเปาโล เสาหลักของพระศาสนจักร
เราซึ่งมีท่านนักบุญเปาโล เป็ นองค์อุปถัมภ์ จึงพร้อมใจกันเฉลิมฉลองร่วมกับพระศาสน
จักร และสมาชิกของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ทัวโลก
่
ในโอกาสครบรอบวันเกิด 2000 ปี
ของท่านนักบุญเปาโล
ขอท่านนักบุญเปาโล โปรดช่วยให้เราก้าวหน้าในการประกาศพระนามของพระเยซูเจ้า
และแสวงหาเอกสภาพที่สมบูรณ์ของสมาชิกในพระกายทิพ ย์แห่งพระคริสตเจ้า ด้วยใจสุภาพ
เสมอเทอญ
เพลง ลูกเทิ ดพระองค์ (ช. 34)
(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
ความรักทีเ่ รามีตอ่ พระคริสต์
แสดงออกด้วยความปรารถนาแรงกล้าทีจ่ ะแสวงหา
พระองค์ และรูจ้ กั พระองค์ให้ดขี น้ึ ในการพิศเพ่งราพึงถึงรหัสธรรมของพระองค์
ทุก ๆ วัน พระคริสต์ทรงมอบพระองค์ให้เราพบได้ใน พระคัมภีร์ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในพระวรสารและในจดหมายของนักบุญเปาโล การทาความเข้าใจพระคัมภีรใ์ ห้ลกึ ซึ้ง โดยการ
อ่าน การราพึง การแบ่ ง ปั น และพิธีกรรมในหมู่ค ณะ ท าให้เราค้นพบพระพัก ตร์ของพระ
คริ สตเจ้า
นักบุญเปาโล อัครสาวก เป็ นอาจารย์ฝ่ายจิตของเรา บนหนทางแห่งการทาให้จติ ตตา
รมณ์ทม่ี พี ระคริสตเจ้าเป็ นศูนย์กลางและจิตตารมณ์ปาสกาของเราลึกซึ้งยิง่ ขึน้
ด้วยความมันใจในความส
่
าคัญของช่วงเวลาแห่งการภาวนา ภคินีจงึ ใส่ใจเป็ นพิเศษ ใน
การเตรียมทาวัตรและพิธกี รรมเฉลิมฉลองอื่น ๆ ทีท่ าร่วมกันเป็ นหมู่คณะ

การพบพระคริสต์ประจาวัน ในพระวาจา ในศีลศักดิ์ สิ ทธิ์ ในการภาวนา ในบุคคล
และในเหตุการณ์ ต่างๆ นัน้ แปรเปลี่ยนและกระตุน้ ชีวติ ของเราได้ แต่ละคนเรียนรูค้ ุณค่าของ
ความเงียบภายในและภายนอก รวมทัง้ ความจาเป็ นที่ต้องพากเพียรในการภาวนา แม้ว่าจะ
รูส้ กึ เหน็ดเหนื่อยและแห้งแล้งก็ตาม (ข้อตกลง ในการประชุม 2001 หน้า 21-25)
(เงียบสักครู)่
บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโคริ นธ์ ฉบับที่ 1 (1คร :18-28)
พระเจ้าทรงจัดอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายให้อยู่ในทีท่ ท่ี รงพระประสงค์ ถ้าร่างกายทุกส่วน
เป็ นอวัยวะเดียวแล้ว ร่างกายจะอยู่ทไ่ี หน เท่าทีเ่ ป็ นอยู่ มีอวัยวะหลายส่วน แต่มรี ่างกายเดียว
ดวงตาพูดกับมือไม่ได้วา่ “เราไม่ตอ้ งการเจ้า” และศีรษะก็พูดกับเท้าไม่ได้วา่ “เราไม่ตอ้ งการเจ้า”
ตรงกันข้าม ส่วนที่เราคิดว่าเป็ นอวัยวะที่อ่อนแอของร่างกายกลับเป็ นอวัยวะที่จาเป็ น
มากกว่า อวัยวะส่วนทีเ่ ราคิดว่าไม่มเี กียรติในร่างกาย เรากลับทะนุถนอมด้วยความเคารพเป็ น
พิเศษ และอวัยวะทีน่ ่าอับอายของเรากลับได้รบั การตกแต่งให้งดงามมากกว่าส่วนอื่น อวัยวะที่
น่าดูอยู่แล้วไม่ตอ้ งการตกแต่งอะไรอีก พระเจ้าทรงประกอบร่างกายขึน้ โดยให้เกียรติแก่อวัยวะ
ที่ไม่ มีเกียรติมากกว่าอวัย วะอื่น ๆ เพื่อร่างกายจะได้ไม่มีการแตกแยกใด ๆ ตรงกันข้าม
อวัยวะแต่ละส่วนจะเอาใจใส่ซ่งึ กันและกัน ถ้าอวัยวะหนึ่งเป็ นทุกข์ อวัยวะอื่น ๆ ทุกส่วนก็ร่วม
เป็ นทุกข์ดว้ ย ถ้าอวัยวะหนึ่งได้รบั เกียรติ อวัยวะอื่น ๆ ทุกส่วนก็ร่วมยินดีดว้ ยเช่นเดียวกัน
ท่านทัง้ หลายเป็ นพระกายของพระคริสตเจ้า แต่ละคนต่างก็เป็ นอวัยวะของพระกายนัน้
พระเจ้าทรงแต่งตัง้ แต่ละคนให้ทาหน้าทีต่ ่าง ๆ ในพระศาสนจักร
(นี่คอื พระวาจาของพระเจ้า)
(ราพึงสักครู่)
บทภาวนาตอบรับ
(พร้อมกัน)
ซ้าย
ขวา
ซ้าย
ขวา

พระกายพระคริสตเจ้า โปรดทรงบันดาลให้ลูกศักดิ ์สิทธิ ์ ให้ลูกกลับใจ
และเต็มเปี่ ยมด้วยความรักของพระองค์
ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดให้ลกู เห็น ดังทีพ่ ระองค์ทรงเห็น
ได้ยนิ ดังเช่นทีพ่ ระองค์ได้ยนิ
โปรดให้ลูกสัมผัสชีวติ ดังทีพ่ ระองค์ทรงสัมผัส
ขอให้มอื ของลูก เป็ นพระหัตถ์ของพระองค์
ขอให้เท้าของลูก เป็ นพระบาทของพระองค์
ให้ตาของลูก เป็ นพระเนตรของพระองค์
ให้วาจาของลูก เป็ นพระวาจาของพระองค์
ให้ความสงสารของลูก เป็ นความสงสารของพระองค์

ซ้าย

พร้อมกัน

เหตุวา่ เมือ่ ใดทีป่ ราศจากลูกแล้ว
เมื่อนัน้ พระองค์จะทรงเป็ นทุกสิง่ สาหรับทุกคน
และเมื่อใดทีป่ ราศจากลูกแล้ว เมือ่ นัน้ ลูกจึงจะเห็นความจริงตามทีเ่ ป็ นจริง
พระกายพระคริสตเจ้า โปรดทรงบันดาลให้ลูกศักดิ ์สิทธิ ์
ให้ลูกกลับใจและเต็มเปี่ ยมด้วยความรักของพระองค์

เพลง พระเรียกเรามา
(รับ)

1)

2)

(ช 2 หน้า 55-57)

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

บทภาวนานักบุญเปาโล
ข้าแต่นกั บุญเปาโล อัครสาวกผูศ้ กั ดิสิ์ ทธิ ์
ท่านได้สอนชนชาติต่าง ๆ ด้วยคาสังสอนแห่
่
งความรัก และความเมตตาของท่าน
โปรดฟั งคาภาวนาของข้าพเจ้าทัง้ หลาย ผูป้ รารถนาปฏิบตั ติ ามแบบอย่างชีวติ ของท่าน
ข้าพเจ้าทัง้ หลายมีความหวังในคาภาวนาทีท่ า่ นจะทูลเสนอแด่พระอาจารย์เจ้า
และพระนางมารีย์ พระราชินีแห่งอัครสาวก
โปรดเถิด ท่านผูเ้ ป็ นปราชญ์สอนชนต่างศาสนา
โปรดให้ขา้ พเจ้าทัง้ หลายเจริญชีวติ ด้วยความเชือ่
และโปรดให้ความรักดารงอยู่ในจิตใจข้าพเจ้าทังหลายเสมอ
้
ท่านผูเ้ ป็ นภาชนะทีพ่ ระเจ้าทรงเลือกสรร
โปรดให้ขา้ พเจ้าทัง้ หลายซื่อสัตย์ตอ่ พระหรรษทานของพระเจ้า
เพื่อพระหรรษทานของพระองค์จะบังเกิดผลในตัวข้าพเจ้าทัง้ หลาย
โปรดให้ขา้ พเจ้าทัง้ หลายรูจ้ กั รัก และปฏิบตั ติ ามแบบอย่างชีวติ ของท่านมากยิง่ ขึน้

จะได้เป็ นสมาชิกทีม่ ชี วี ติ ชีวาของพระศาสนจักร
โปรดให้ทุกคนรูจ้ กั รัก และสรรเสริญพระองค์
ผูท้ รงเป็ นหนทาง ความจริง และชีวติ
และให้ขา้ พเจ้าทัง้ หลายกระตือรือร้นในงานธรรมทูตตามแบบอย่างท่านด้วยเถิด อาแมน
ข้าแต่นกั บุญเปาโล ช่วยวิงวอนเทอญ

