บทถวายตัวแด่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
ข้าแต่พระหฤทัยอันศักดิสิ์ ทธิของพระเยซู
เจ้า
์
ลูกทุกคนขอถวายตัวลูกทัง้ ครบแด่พระองค์
ลูกขอถวายชีวติ กิจการงาน ความยากลาบาก
ความยินดี และความรักของลูก แด่พระองค์แต่ผเู้ ดียว
ขอพระองค์โปรดคุม้ ครองชีวติ ของลูก
ให้ได้รบั ความรอดตลอดนิรนั ดร
โปรดทรงเป็ นพละกาลังแก่ลูก ในยามอ่อนแอและถูกประจญ
โปรดทรงยกโทษบาปและความผิดพลาดของลูกทัง้ มวล
เพื่อให้ลกู บริสุทธิต่์ อพระพักตร์พระองค์เสมอ
พระเจ้าข้า โปรดจารึกความรักของพระองค์ลงในดวงใจของลูก
เพื่อให้ลกู มีความรักอันร้อนรนต่อพระองค์และต่อพีน่ ้องทุ กคน
เหมือนกับดวงพระหฤทัยของพระองค์
ข้าแต่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
ขอโปรดให้ลูกได้ดาเนินชีวติ เป็ นคริสตชนทีด่ ี
และพร้อมทีจ่ ะรับใช้พระองค์ตลอดไป
อาแมน
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วารที่ 1
หทัยพระเยซู เปี่ ยมด้วยคุณงามและความรัก

บทนา
เช่นเดียวกับความศรัทธาแบบอื่น ๆ ในการดาเนินชีวติ จิตของ
คริสตชน ความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า มีพน้ื ฐาน
และศูนย์กลางในธรรมล้าลึกของพระคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้า ผู้
ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดพ้น อย่างไรก็ตาม ความ
เลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า เน้นการเพ่งพินิจธรรม
ล้าลึกแห่งความรักของพระองค์ต่อพระบิดาเจ้าและต่อมนุษย์เรา
นักบุญมาร์การิตามารีอา กล่าวว่า “พระเยซูเจ้าทรงปรารถนา
อย่างทีส่ ุด ทีจ่ ะให้มนุษย์รจู้ กั รักและนับถือพระหฤทัยให้สมกับทีม่ นุษย์
ได้เป็ นเหตุให้พระองค์ตอ้ งทนความขมขืน่
และถูกสบประมาท
มากมาย” เมื่อเราทราบพระประสงค์ของพระองค์เช่นนี้แล้ว เราจึงควร
ตอบสนองความรักและความปรารถนาของพระองค์
โดยทีเ่ ราเอง
พยายามเพิม่ ความรักศรัทธาต่อพระหฤทัยในแต่ละวัน และนาผูอ้ ่นื
ให้มารูจ้ กั รักและนับถือพระหฤทัยมากขึน้ ด้วย
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เพลง
ใหญ่ยิ่งเหลือล้น
(รับ) ใหญ่ยงิ่ เหลือล้น งามเลิศล้นพ้น พระเจ้าแห่งเรา
พระผูแ้ สนประเสริฐ พระผูแ้ สนล้าเลิศ
พระเจ้าของเรา พระบิดาของเรา
1. ช่างสดใสรักจากดวงพระทัย ดังพุน้าพิไลลมหายใจชีว ี
ทอดเนตรมองมนุษย์น้ี
ทีท่ รงสร้างขึน้ มา
และทรงหรรษา
ในปรีดาทีแ่ บ่งปั น
2. วิเศษนักรักจากดวงพระทัย อานาจเกรียงไกรแข็งดังศิลา
ทรงโปรดปรานเขาผูเ้ ล็กน้อย ต่าต้อยในโลกา
ยิง่ กว่าบรรดา
คนทีม่ มี ากมาย
บทสร้อย
ข้าแต่พระเยซูเจ้า พระองค์ได้เสด็จมาในโลกนี้ เพือ่
แสดงให้เราเห็นความรักของพระเจ้า ขอโปรดช่วยข้าพเจ้าให้ดาเนิน
ชีวติ ตามพระวรสารด้วยความรัก
บทเพลงสรรเสริญพระหฤทัย
องค์พระคริสต์พระผูส้ ร้าง
ทุกอย่างพระองค์ทรงทา
มนุษย์เราช่างมีโชคล้า
ได้นาความรอดสบสันต์
ให้มชี วี ติ นิรนั ดร์
บ่วงมารรานรุกรอบกาย

ปวงสิง่ ต่างต่าง
เพราะพระทรงธรรม
ปลอดพ้นภัยพาล
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อ้าองค์สมเด็จฤาสาย
พระทัยช่างเปี่ ยมเมตตา
พระทัยทีต่ อ้ งเปิ ดอ้า
เผยว่ารักมากเพียงใด
เปิ ดธารพรผ่านรุ่งไสว
เพริศพรายแสงรักพระองค์
บรรดาปวงข้าประสงค์
มันคงถวายใจบู
่
ชา
มอบให้ดว้ ยใจหรรษา
เจ้าฟ้ าเสวยสวรรค์สากล อาแมน

พระคุณยิง่ ใหญ่
เสมือนเอ่ยวาจา
หรรษทานกาจาย
สนองตอบพระองค์
แด่พระราชา

บทสร้อย
ข้าแต่พระเยซูเจ้า
แสดงให้เราเห็นความรักของพระเจ้า
ชีวติ ตามพระวรสารด้วยความรัก

พระองค์ได้เสด็จมาในโลกนี้เพือ่
ขอโปรดช่วยข้าพเจ้าให้ดาเนิน

พระวาจาของพระเจ้า จากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรม
(รม.5:8-9)

พระเป็ นเจ้าทรงพิสูจน์ความรักของพระองค์ตอ่ เรา เพราะว่า
ขณะทีเ่ รายังเป็ นคนบาปอยู่
พระคริสตเจ้าได้สน้ิ พระชนม์เพือ่ เรา
เพราะฉะนัน้ บัดนี้เมือ่ เราได้เป็ นคนชอบธรรม
โดยพระโลหิตของ
พระองค์แล้ว เราก็จะรอดพ้นจากพระพิโรธของพระเป็ นเจ้า โดยทาง
พระองค์ยงิ่ ขึน้
(ราพึงสักครู่)
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นักบุญยอห์น คริสโซสโตม (+407) “เมื่อพระคริสตเจ้า
สิน้ พระชนม์บนไม้กางเขนแล้ว ทหารคนหนึ่ง… น้ านัน้ เป็ นสัญลักษณ์
หมายถึง ศีลล้างบาป และพระโลหิตเป็ นสัญลักษณ์ของศีลมหาสนิท…
ดังนัน้ พระคริสตเจ้าทรงปั น้ พระศาสนจักรจากด้านข้างพระวรกายของ
พระองค์
ดังทีน่ างเอวาถูกสร้างขึน้ มาจากซี่โครงด้านข้างของอาดัม
พระคริสตเจ้าประทานพระโลหิตและน้ าทีไ่ หลออกมาจากด้านข้างพระ
วรกายของพระองค์ แก่เราเพื่อสร้างพระศาสนจักร…อย่าเดินผ่านธรรม
ล้าลึกนี้ไปเฉยๆ”
เพลง
หทัยเปี่ ยมรัก
(ม.21)
1. หทัยทีเ่ ปี่ ยมด้วยความรักเหลือล้น หทัยยอมทน ยอมขัดสนเพือ่
เป็ นหนทาง หทัยรักจริงยิง่ ใหญ่ไม่จดื จาง หทัยสรรสร้างสันติสขุ แห่ง
ดวงใจ
(รับ) โอ้หทัยเปี่ ยมรักสูงศักดิมาจากสวรรค์
ลดองค์มามีชวี นั มนุษย์ (โอ
์
...)
โอ้หทัยรักจริงรักยิง่ ใหญ่บริสุทธิ ์ คือหทัยพระบุตรพระเจ้า
2. หทัยทีเ่ ปี่ ยมด้วยความกรุณา หทัยราชาประสูตมิ ารักษาชาวชน
หทัย
สูงศักดิ ์ ด้วยรักเรามากล้น หทัยทุกข์ทนสิน้ พระชนม์บนกางเขน
3. หทัยทีเ่ ปี่ ยมด้วยความรักอ่อนหวาน หทัยบันดาลความชืน่ บาน
ชุบชู
ชีวนั
หทัยเพิม่ พูนพระคุณมากอนันต์ หทัยทรงธรรม์ เป็ น
ประกัน
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แห่งความรอด
บทภาวนา พระหฤทัยรักนิ รนั ดร
ซ้าย ข้าแต่พระเยซูเจ้า
พระองค์ทรงเป็ นจุดหมายปลายทาง
แห่งการเดินทางแสวงบุญของข้าพเจ้าในโลกนี้
ขวา ขอพระองค์โปรดทาให้ขา้ พเจ้าสนิทกับพระองค์ ด้วยสิน้ สุดใจ
ซ้าย ขอโปรดให้ขา้ พเจ้าเข้าสู่พระหฤทัยของพระองค์อย่างลึกซึง้
ขวา ขอพระองค์โปรดให้ขา้ พเจ้าดาเนินชีวติ โดยอาศัยความรักต่อ
พระองค์ทุกลมหายใจ
ซ้าย ขอพระองค์โปรดให้ขา้ พเจ้าทางาน
โดยไม่หวันกลั
่ วความ
ยากลาบาก และความเหน็ดเหนื่อย
ขวา ขอพระองค์โปรดให้ขา้ พเจ้าพักผ่อนอย่างสงบสุข ด้วยความ
ไว้วางใจในพระองค์ และในมิตรภาพ
ซ้าย ขอพระองค์โปรดให้ขา้ พเจ้านาความใจดีท่นี ่ารัก ไปเผยแพร่
ด้วยใจร้อนรน
ขวา ขอพระองค์โปรดให้ขา้ พเจ้ามันคงในความรั
่
กของพระองค์ และ
อยู่ในพระองค์ตลอดนิรนั ดร
(เงียบสักครู)่
เพลงซีเมโอน
บทสร้อย
พระเจ้าข้า พระองค์ชา่ งยิง่ ใหญ่สกั เพียงใด พระองค์
ทรงสร้างทีพ่ กั พิงของพระองค์ในหัวใจของผูส้ ุภาพตา่ ต้อย
เป็น
พระองค์เองทีท่ รงพยุงผูท้ ถี ่ กู เหยียบยา่ ให้ลุกขึน้
พระองค์ทรงเป็น
ความสง่าผ่าเผยของพวกเขา (Confessions 11.31)
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- บัดนี้พระองค์จะให้ขา้ ฯมรณะ หลุดพ้นพันธะก็แล้วแต่จะกรุณา
- เพราะตาข้าฯได้ประสบบุญญาธิการของพระองค์ อันได้ทรงเตรียม
ไว้ให้ประชากรได้เห็น
- พระองค์ทรงเป็ นภาณุมาศ อันจารัสเรืองรอง
ของนานาประชาราษฎร์ และทรงเป็ นองค์โรจนาการแห่งชาติ
อิสราเอล
- สิรพิ งึ มีแด่พระบิดา และพระบุตร และพระจิต
- เหมือนในปฐมกาล บัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรนั ดร อาแมน
บทสร้อย พระเจ้าข้า พระองค์ชา่ งยิง่ ใหญ่สกั เพียงใด พระองค์ทรง
สร้างทีพ่ กั พิงของพระองค์ในหัวใจของผูส้ ุภาพตา่ ต้อย เป็นพระองค์เอง
ทีท่ รงพยุงผูท้ ถี ่ กู เหยียบยา่ ให้ลุกขึน้ พระองค์ทรงเป็นความสง่าผ่าเผย
ของพวกเขา (Confessions 11.31)
ภาวนาของประธาน
ข้าแต่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
พระองค์ทรงเป็ นความรักทีไ่ ม่มี
ขอบเขต ทรงเป็ นความสุขครบครัน และสูงสุดของข้าพเจ้าทังหลาย
้
ขอโปรดรับดวงใจของข้าพเจ้าทัง้ หลาย เพื่อจะได้ปรารถนาพระองค์ผู้
เดียวเท่านัน้ เพราะพระองค์ทรงเป็ นจุดมุ่งหมายนิรนั ดร์ ขอทรงรับ
ข้าพเจ้าทัง้ หลายเข้าส่วนในความดี ความอ่อนโยน สู่ความรักของ
พระองค์ ขอพระองค์ทรงรับให้เข้าสนิทเป็ นหนึ่งเดียวกับพระองค์เสมอ
ไปเทอญ อาแมน
ขอพระเป็ นเจ้า โปรดประทานคืนอันสงบและปลายทางอัน
เป็ นสุขแก่ขา้ พเจ้าทัง้ หลาย อาแมน
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เพลงแม่พระ
เตรียมราพึง

……………
………….…
วารที่ 2
หทัยพระเยซู ธารชีวติ และความศักดิสิ์ ทธิ ์

พิธกี ร พระเยซูเจ้าทรงสัญญาแก่ผทู้ ป่ี รนนิบตั พิ ระหฤทัยว่า “เราจะให้
ผูท้ ม่ี คี วามศรัทธาแล้ว มีมากขึน้ และมันคงยิ
่ ง่ ขึน้ ”
มนุษย์เกิดมาก็
เพื่อรูจ้ กั รักและปรนนิบตั พิ ระเป็ นเจ้าตลอดชีวติ
และยังจะได้สนิท
เป็ นหนึ่งเดียวกับพระเป็ นเจ้าในโลกหน้าอีกด้วย
จึงควรให้ชวี ติ มี
ความรักร้อนรนอยู่เสมอ
แต่สรรพสิง่ ในโลกรวมทัง้ ตัวมนุษย์ดว้ ย
กลับมีอานาจดึงดูดวิญญาณให้หลงลืมพระ มัวแต่ใฝ่ ใจด้วยสิง่ ของของ
โลกนี้ จนทาให้หลายคนเสียโอกาสทีเ่ กิดมาเป็ นมนุษย์
แต่ศรัทธา
ต่อพระหฤทัยจะช่วยเราเสมอ
ภาวนาพร้อมกัน ข้าแต่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ข้าพเจ้าอ่อนแอ
เต็มที แต่ปรารถนาทีจ่ ะสนิทกับพระองค์ทงั ้ ในโลกนี้ และโลกหน้าซึง่
เป็นพระประสงค์ของพระองค์ทที ่ รงสร้างข้าพเจ้ามาเพือให้
่ รจู้ กั รักและ
ปรนนิบตั พิ ระองค์ ดังนัน้ ข้าพเจ้าขอยึดพระหฤทัย เป็นทีพ่ งึ ่ อันมันคง
่
อาแมน
เพลง
(ป.145)

ธารชีวติ
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1. เชิญมาตักตวงความรักจากธารชีวติ
ลาธารศักดิ ์สิทธิ ์มีอทิ ธิฤทธิ ์
เหลือ
คณา ลาธารแห่งนี้มนี ้ าแห่งความเมตตา ไหลหลังลงมาพาใจชื
่
น่
ชม
2. คนใดได้ลม้ิ ชิมน้าจากธารสายนี้ บันดาลชีวใี ห้สุขสดศรีร่นื รมย์
วิญญาณผ่านความชอกช้ากล้ากลืนขืน่ ขม
ได้ร่วมสุขสมพร้อมเจ้า
พระคุณ
3. ลาธารนี้เต็มเปี่ ยมด้วยความรัก ทุกคนประจักษ์ภกั ดีไม่มเี สื่อมสูญ
ใฝ่ ใจราลึกนึกถึงพระคุณทีท่ รงการุญเจือจุนเรื่อยมา
4. ลาธารสดใสรินไหลจากองค์ทรงฤทธิ ์ พระเยซูคริสต์ผไู้ ถ่พชิ ติ โลกา
คนใดกระหายความรักจากธารชีวา จงรีบเข้ามาพึง่ พาพระองค์
บทสร้อย ธารน้ าพุแห่งชีวติ อยู่ในพระองค์ เราดืม่ จากธารแห่งความดี
ของพระองค์
บทเพลงสรรเสริญพระหฤทัย
เชิญทุกคนทีล่ าบาก
ขัดสนจนยาก
ทุกข์หนักทับถมตรมมาน
เชิญมาเข้าเฝ้ าจอมสวรรค์
ผูส้ ร้างสารพัน
ทรงธรรม์ผพู้ ลีชวี ี
เปี่ ยมด้วยความรักล้นที่
หาถ้อยร้อยวจี
สดุดเี ทิดพระกิตติคุณ
พระทัยเปิ ดกว้างยังอุ่น
ด้วยพระการุญ
ผลบุญหรรษทานหลังมา
่
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แผลรักสลักไว้วา่
เมตตารักเราเพียงไร
รอยรักทีด่ วงพระทัย
องค์ไท้ผปู้ ระเสริฐแสน
เชิญมวลชนทุกดินแดน
โลดแล่นเร่งมานมัสการ
พระหฤทัยไพศาล
สายธารพระพรสู่เรา

พระคริสต์น้หี นา
เผยให้ซ้งึ ใน
ทัวถิ
่ น่ แว่นแคว้น
รักเกินประมาณ

บทสร้อย ธารน้ าพุแห่งชีวติ อยู่ในพระองค์ เราดืม่ จากธารแห่งความดี
ของพระองค์
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พระวาจาของพระเป็ นเจ้า
จากบทจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัส
(อฟ.5:
25 – 27) พระคริสตเจ้าทรงรักพระศาสนจักร
และทรง
พลีพระองค์เพือ่
พระศาสนจักร ทรงบันดาลให้พระศาสนจักรศักดิ ์สิทธิ ์ ทรงใช้น้า
และ
พระวาจา ชาระพระศาสนจักรให้บริสุทธิ ์ พระองค์จะได้ทรงพบว่า
พระ
ศาสนจักรนัน้ รุ่งโรจน์ ศักดิสิ์ ทธิ ์ ปราศจากมลทิน ปราศจาก
ตาหนิรว้ิ
รอยหรือสิง่ ใดๆ ในลักษณะดังกล่าว
(ราพึงสักครู่)
เพลง
ชเชนี)

น้ าจากพระทัย

น้ าจากพระทัยพราวใสกว่าเพชรล้าค่า
คือน้ าจากพระเมตตาหยาดจากฟ้ ามาดิน
น้ าจากพระทัยหลังไหลล้
่
างโทษเราสิน้
เสกความใหม่ให้ชวี นิ โบยบินตามพระองค์ไป
ดุจนกลอยล่องลมบนดังฝนพรมสดหยดใส
พฤกษ์ผลิชอ่ สล้างพร่างไพร ดอกไม้แย้มยิม้ พริม้ บาน
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(อุ

น้ าจากพระทัยคือความชืน่ ใจสุขศานต์
อมฤตอมตะพระประทานตลอดกาลชีวนั นิรนั ดร
บทตอบรับ
ซ้าย ข้าแต่พระเยซูเจ้า ความรักของพระองค์อยู่เหนือความเข้าใจ
ของ
มนุษย์ทุกคน ขอโปรดให้ขา้ พเจ้าสานึก และมองเห็นในพระ
หฤทัยของพระองค์ดว้ ยเถิด
ขวา ข้าพเจ้าอ่อนแอ ถูกประจญให้สงสัยในความรักของพระองค์
ขอพระองค์ทรงโปรดประทานดวงตาใหม่ เพื่อจะได้มองด้วย
สายตาแห่งความเชือ่
ซ้าย ขอโปรดให้แสงจากด้วยพระทัยของพระองค์ ส่องสว่างให้
ข้าพเจ้ามองรหัสธรรมของทุกสิง่ ซึ่งเกิดขึน้ เป็ นหนึ่งเดียวกัน
ด้วยความรักของพระองค์
ขวา ข้าแต่พระเยซูเจ้า ข้าพเจ้าหมดกาลังใจ ขอพระองค์ทรงนา
และเพิม่ พูนความเชือ่ ให้เห็นว่าความรักของพระองค์สามารถ
เปลีย่ นทุกสิง่ ให้กลับเป็ นสิง่ ทีด่ ี และฤทธานุภาพของพระองค์
ทรงมีอานาจเหนือสิง่ อืน่ ใด ทัง้ นี้ เพื่อให้ขา้ พเจ้าเต็มเปี่ ยมไป
ด้วยความไว้ใจ และความเชือ่ มันเพื
่ ่อรับใช้พระองค์
พร้อมกัน
ข้าพเจ้าอ่อนแอ
ขอโปรดให้ขา้ พเจ้ามันใจว่
่ า
อานาจ
ความรักของพระองค์นนั ้ ยิง่ ใหญ่
เพราะดวงพระทัยของ
พระองค์จะ
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ได้เป็นศูนย์กลางแห่งชีวติ ของข้าพเจ้า
โลก

และเป็นศูนย์กลางของ

บทเพลงซีเมโอน
บทสร้อย
พระเจ้าข้า พระองค์ชา่ งยิง่ ใหญ่สกั เพียงใด
พระองค์ทรงสร้างทีพ่ กั พิงของพระองค์ในหัวใจของผูส้ ภุ าพตา่ ต้อย
เป็นพระองค์เองทีท่ รงพยุงผูท้ ถี ่ ูกเหยียบยา่ ให้ลกุ ขึน้ พระองค์ทรงเป็น
ความสง่าผ่าเผยของพวกเขา (Confessions 11.31)
ขอข้าบาทได้เยีย่ มกราย
ตามพระวาจาพระองค์
เพราะดวงตาข้ามองตรง
ความรอดทีพ่ ระประทาน
ความรอดซึ่งพระจัดการ
เพื่อมอบแก่ประชากร
เป็ นสิรโิ รจน์อนั ขจร
แห่งอิสราเอลชาวชน
สิรขิ อบันดาลดล
ผูซ้ ่งึ ตรัสเรียกข้ามา
สิรอิ นั รุ่งโรจนา
ผูเ้ ป็ นประทีปส่องทาง
สิรมิ ริ เู้ ลือนราง

สู่สนั ติหมาย
เห็นดังจานง
ทรงเตรียมไว้นาน
สมดังพระพร
พระบิดาแห่งสกล
แด่พระบุตรา
แด่พระจิตผูว้ าง
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รังสีรุ่งโรจน์สู่ใจ
อาแมน
บทสร้อย
พระเจ้าข้า พระองค์ชา่ งยิง่ ใหญ่สกั เพียงใด
พระองค์ทรงสร้างทีพ่ กั พิงของพระองค์ในหัวใจของผูส้ ภุ าพตา่
ต้อย เป็นพระองค์เองทีท่ รงพยุงผูท้ ถี ่ กู เหยียบยา่ ให้ลุกขึน้
พระองค์ทรงเป็นความสง่าผ่าเผยของพวกเขา (Confessions
11.31)
ภาวนาของประธาน
ข้าแต่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
พระองค์ทรงเป็ นความรักทีไ่ ม่มี
ขอบเขต ทรงเป็ นความสุขครบครัน และสูงสุดของข้าพเจ้าทังหลาย
้
ขอโปรดรับดวงใจของข้าพเจ้าทัง้ หลาย เพื่อจะได้ปรารถนาพระองค์ผู้
เดียวเท่านัน้ เพราะพระองค์ทรงเป็ นจุดมุ่งหมายนิรนั ดร์ ขอทรงรับ
ข้าพเจ้าทัง้ หลายเข้าส่วนในความดี
ความอ่อนโยนสูค่ วามรักของ
พระองค์ ขอพระองค์ทรงรับให้เข้าสนิทเป็ นหนึ่งเดียวกับพระองค์เสมอ
ไปเทอญ อาแมน
ขอพระเป็ นเจ้า โปรดประทานคืนอันสงบ และปลายทางอัน
เป็ นสุขแก่ขา้ พเจ้าทัง้ หลาย อาแมน
เพลงแม่พระ

……………

เตรียมราพึง

………….…
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วารที่ 3
หทัยพระเยซู ทรงขันตีและเมตตากรุณา
พิธกี ร พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงปล่อยให้มนุษย์รกั พระองค์อย่าง
อิสระ โดยความเมตตากรุณาของพระองค์ มนุษย์ทุกคนรูส้ กึ ถึงความ
น่ารักของพระองค์ ทีใ่ ห้ความอบอุ่นใจแก่ตนเสมอ ซึ่งมุ่งทีจ่ ะรับใช้
ทุกๆคน พระองค์ทรงรักเราก่อนทีเ่ ราจะรักพระองค์ ความเมตตา
กรุณาของพระองค์ชนะจิตใจเรา และพระองค์ทรงรอคอยให้เราถวาย
ตัวแด่พระองค์ ด้วยอิสรภาพอยางสมบูรณ์
ภาวนาพร้อมกัน
ขอโปรดประทานความเมตตากรุณาของพระองค์แก่ขา้ พเจ้า
ขอทรงสอนข้าพเจ้าให้เป็นหนึง่ เดียวกับพีน่ ้องด้วยความเมตตากรุณา
และให้พบกับทุกคนด้วยความรักทีแ่ ท้จริง เพือ่ จะได้นาทุกคนมาหา
พระองค์โดยอาศัยความเมตตากรุณา ขอพระองค์ทรงถอนรากถอน
โคนสิง่ ชัวร้
่ าย การชอบตัง้ ตนเป็นนาย ความเห็นแก่ตวั ขาดความ
อดทน ความจองหอง หรือความเคร่งครัดทีไ่ ร้สาระออกจากจิตใจของ
ข้าพเจ้า ขอโปรดให้ขา้ พเจ้าปรารถนาทีจ่ ะรับใช้ทุกคน ด้วยความรัก
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จากใจจริง ด้วยความรักฉันท์พนี ่ ้อง และเป็นพยานยืนยันถึงความรัก
ทีไ่ ม่รจู้ กั เสือ่ มคลายของพระองค์
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เพลง
รักแท้
(ป.171) 1. ด้วยความรักล้นจนเปี่ ยมฤทัย พระบุตรได้ทง้ิ สุขจาก
แดนสวรรค์
ยอมสูญสิน้ ร่างกายทนทรมาน ดวงวิญญาณมอบพลีดงั สัญญา
2. สุดชีวติ นี้ลูกจะมันคง
่
รักพระองค์ยดึ มันแม้
่ มปี ั ญหา
ยามแสนเศร้าสุขใจจะไม่รา้ งรา ดวงวิญญาณจะรักภักดีมนคง
ั่
3. ความรักใดหนา จะมาเปรียบปานดังของพระองค์
มอบชีวา ดวงหทัย เพือ่ เป็ นทางความสุขแก่ลูกนิรนั ดร์
4. โอ้องค์ความรักทีส่ ุดมันคง
่ แสนซื่อตรงมิห่างดวงแดแปรผัน
ความรักลูกประทานให้แม้ชวี นั ใช้โทษทัณฑ์แทนลูกคนบาปทัง้
มวล
สร้อย พระเจ้าทรงเปีย่ มด้วยความอ่อนหวาน และเมตตาสงสาร
บทเพลงสรรเสริญ
ความรักแท้จริงแห่งพระคริสต์ สถาพรพิสฐิ โรจน์ไพศาล
หลังความยิ
่
นดีปีตมิ าน
ดลจิตชืน่ บานอภิรมย์
บันดาลทุกคนให้ลน้ รัก
ผูกมิตรคิดสมัครช่าง
เหมาะสม
ชีวติ คริสตชนผลพรพรม
ธัมมะน่าชม “รักกันจริง”
พระเยซูเจ้าทรงสังสอน
่
ดารัสสังวร “อย่าละทิง้
มวลผองน้องพีท่ พ่ี ง่ึ พิง
เอือ้ เฟื้ อทุกสิง่ ตาม
จาเป็ น

17

เพื่อนามของเราอย่าทาเฉย
หลบหลีกเมินเลยเหมือนไม่
เห็น
ผละหนีลห้ี น้าท่าชาเย็น
ปล่อยให้ลาเค็ญแต่
เดียวดาย”
พระสัญญาจะสถิตท่ามกลางเรา ขจัดบาปทรามเศร้าซึ่ง
เสียหาย
กัดกร่อนวิญญาณรานทาลาย
เกาะกินจิตทาลายไร้ดงี าม
ทรงโปรดหรรษทานผลาญความผิด ไตร่ตรองความคิดครวญทวน
ถาม
ดีไหนใดชัวไม่
่ มวั ตาม
ไม่ยอมเพลีย่ งพล้าอีกต่อไป
ขอกราบอธิษฐานจอมบดินทร์ เฝ้ าคุม้ ชีวนิ ให้ผอ่ งใส
มโนบริสุทธิ ์รุจอาไพ
สันติพราวไสวในกมล
วันทาสมเด็จอดิศร
ขอบพิตรภูธรแพร่กุศล
อาศัยบารมีพระดากล
อภิบาลธารผลแผ่เมตตา
บูชาวรสารอันศักดิสิ์ ทธิ ์
วจนะพระคริสต์รม่ เกศา
ใต้เบือ้ งบริบาลพระภูมา
ปฏิญญาศรัทธาชัวกั
่ ปกัลป์
กลิน่ ธูปควันเทียนเวียนลอยขึน้
สัตยายังยื
่ นสูส่ วรรค์
วอนพระปรเมศวร์ทพิ ย์สุวรรณ
อธิราชราชันคงปรานี
ลูกขอมอบกายถวายจิต
บริการทรงฤทธิบทศรี
์
ซ้องเกียรติสรรเสริญสดุดี
ทัวหล้
่ าธาตรีเกริก
กาจาย
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สักการไอศูรย์รตั น์สุรยี ์
ปั กใจรักองค์พระไม่คลาย
ภักดี อาแมน

ชีพพร้อมยอมพลีพระฤาสาย
เลือดหยาดสุดท้าย ยัง

สร้อย พระเจ้าทรงเปีย่ มด้วยความอ่อนหวาน และเมตตาสงสาร
พระวาจาจากพระวรสารโดยนักบุญมัทธิว
(มธ.11: 28-30 )
“ท่านทัง้ หลายทีเ่ หน็ดเหนื่อย และแบกภาระหนักจงมาหาเรา
เถิด เราจะให้ท่านได้พกั ผ่อน จงรับแอกของเราแบกไว้ และมาเป็ น
ศิษย์ของเรา เพราะเรามีใจสุภาพอ่อนโยนและถ่อมตน จิตใจของ
ท่านจะได้รบั การพักผ่อน เพราะว่าแอกของเราอ่อนนุ่มและภาระทีเ่ รา
ให้ท่านแบกก็เบา”
(ราพึงสักครู)่
ภาวนา (นักบุญเอากุสติน)
ซ้าย พระเจ้าข้าโปรดทรงระลึกถึงข้าพเจ้ามิใช่ตามพระพิโรธของ
พระ
องค์ ซึ่งข้าพเจ้าสมควรจะได้รบั แต่วา่ ตามพระเมตตากรุณา
ของพระองค์ นี่เป็ นสิง่ ทีเ่ หมาะสมกับพระองค์ พระเจ้าข้า
มิใช่เพราะข้าพเจ้ามีความดีความชอบแต่ประการใด แต่เป็ น
เพราะพระเมตตากรุณาของพระองค์ตา่ งหาก
ขวา โอ้พระเยซูผพู้ ระทัยดี ขอให้ขา้ พเจ้าทัง้ หลายได้ฟังพระองค์
และเข้ามาหาพระองค์ ขอให้ได้เรียนรูจ้ ากพระองค์ทจ่ี ะเป็ นคน
อ่อนโยนและสุภาพ เนื่องจากว่าข้าพเจ้าทังหลายต้
้
องการพระ
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เมตตากรุณาของพระองค์ และความจริงของพระองค์เพื่อจะ
ได้มชี วี ติ เพือ่ พระองค์มใิ ช่เพื่อตัวเอง
ซ้าย พระเจ้าข้า ขอให้ขา้ พเจ้าได้เดินตามทางแห่งความสูงส่งของ
พระองค์ดว้ ยเท้าแห่งความสุภาพถ่อมตน
ขวา ข้าพเจ้าได้รอ้ งเรียกหาพระองค์
โอ้ขา้ แต่พระเป็ นเจ้าของ
ข้าพเจ้า ข้าแต่องค์พระเมตตากรุณาของข้าพเจ้า ข้าแต่พระ
ผูส้ ร้างของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ลมื พระองค์ไป แต่วา่ พระองค์
ก็มไิ ด้ทรงละสายตาไปจากข้าพเจ้าเลย
พร้อมกัน
พระสวามีเจ้าและพระเป็นเจ้าของข้าพเจ้า ขอให้ดวง
วิญญาณของข้าพเจ้าได้สรรเสริญพระองค์
เพือ่ จะได้รกั
พระองค์ ขอให้ขา้ พเจ้าได้เล่าขานพระเมตตาของพระองค์ ให้
พระองค์ฟัง
เพือ่ ดวงวิญญาณของข้าพเจ้าจะได้สรรเสริญ
พระองค์สาหรับพระเมตตาเหล่านัน้
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เพลง
สารรัก
(ช.42) (รับ) พระทรงโปรดประทานสารรักหวานซึ้งดวงใจ
ให้ลูกซึมซาบในความลึกล้าของชีวา
ลูกมีเพียงหัวใจไหลรินรินน้ าตา
มีเพียงท้องนภาสีเทาทาตรอมตรม
เพียงมือสองพนมหาพระองค์ผเู้ ดียว
1. โปรดประทับในดวงใจลูกให้ซาบซึ้ง
โปรดทรงคนึงปราศรัยทักทายลูกยา
พระวรสารประทานวาจา ทรงสนทนาเปิ ดเผยพระทัย (รับ)
ภาวนาพร้อมกัน
พระเจ้าข้า พระองค์ทรงโอบอุม้ โลกด้วยพระหัตถ์อนั อบอุ่น
ของพระองค์ แม้ขา้ พเจ้าเป็ นเพียงส่วนประกอบเล็กๆของโลก แต่ใน
สายพระเนตรของพระองค์ พระองค์กย็ งั ทรงเห็นคุณค่าของข้าพเจ้า
ข้าแต่พระเจ้า โปรดโอบอุม้ ข้าพเจ้า และนาข้าพเจ้าให้ใกล้ชดิ
กับพระหฤทัยของพระองค์ ทีเ่ ปี่ ยมไปด้วยความรัก ความใจดี และ
ความเมตตาสงสารด้วยเทอญ

บทเพลงของสิเมโอน

(ช.246)
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บทสร้อย
ยามเราตืน่ ขอพระองค์โปรดทรงช่วยรอดปลอดภัย
ปกปั กรักษาเราไว้ ยามเราหลับสนิทนิทรา ให้เราได้เฝ้ าพระคริสต์
พักผ่อนจิตให้สขุ สันต์ สบสันติทกุ คืนวัน มันในพระคริ
่
สต์
- ข้าแต่พระเจ้าผูท้ รงสรรพานุภาพ ทรงอนุญาตให้ทาสพระองค์
จาก
ไปแล้ว คลาดแคล้วไปในสันติ ตามทีพ่ ระองค์ทรงสัญญา
- เพราะตาข้าพระองค์ได้เห็นความรอดสุกใส ซึ่งพระองค์ได้ทรง
จัดเตรียมไว้เพื่อประชาชาติทงั ้ หลาย
- เป็ นความสว่างส่องแสงแก่คนต่างศาสนา และสิรโิ รจนาแด่
อิสราเอลประชากรของพระองค์
- สิรมิ งคลแด่พระบิดาผูท้ รงฤทธิ ์ และพระบุตรเยซูคริสต์องค์พระผู้
เป็ นเจ้า
- และพระจิตผูส้ ถิตในดวงใจเราทัง้ หลาย บัดนี้และทุกเมือ่ มิวาย
ตลอดนิรนั ดร อาแมน
บทสร้อย
ยามเราตืน่ ขอพระองค์โปรดทรงช่วยรอดปลอดภัย
ปกปั กรักษาเราไว้ ยามเราหลับสนิทนิทรา ให้เราได้เฝ้ าพระคริสต์
พักผ่อนจิตให้สขุ สันต์ สบสันติทกุ คืนวัน มันในพระคริ
่
สต์
ภาวนาของประธาน
ข้าแต่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
พระองค์ทรงเป็ นความรักทีไ่ ม่มี
ขอบเขต ทรงเป็ นความสุขครบครัน และสูงสุดของข้าพเจ้าทังหลาย
้
ขอโปรดรับดวงใจของข้าพเจ้าทัง้ หลาย เพื่อจะได้ปรารถนาพระองค์ผู้
เดียวเท่านัน้ เพราะพระองค์ทรงเป็ นจุดมุ่งหมายนิรนั ดร์ ขอทรงรับ
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ข้าพเจ้าทัง้ หลายเข้าส่วนในความดี
ความอ่อนโยนสูค่ วามรักของ
พระองค์ ขอพระองค์ทรงรับให้เข้าสนิทเป็ นหนึ่งเดียวกับพระองค์เสมอ
ไปเทอญ อาแมน
ขอพระเป็ นเจ้าประทานคืนอันสงบและปลายทางอันเป็ นสุขแก่
ข้าพเจ้าทัง้ หลาย อาแมน
เพลงแม่พระ

……………

เตรียมราพึง

………….…

วารที่ 4
หทัยพระเยซู ทีส่ บพระทัยแห่งพระบิดา
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เพลงตัง้ ศีล ……..
พิธกี ร ถ้อยคาทีพ่ ระเยซูเจ้าตรัสในพระวรสารนักบุญยอห์นว่า “แต่
โลกจะต้องรูว้ า่ เรารักพระบิดา และรูว้ า่ พระบิดาทรงบัญชาให้เราทา
อย่างไร เราก็ทาอย่างนัน้ ” เป็ นการแสดงออกถึงความนอบน้อมเชือ่
ฟั งของพระเยซูเจ้าฉันบุตรต่อพระบิดา เป็ นความนอบน้อมซึ่งบาเพ็ญ
อยู่ในชีวติ ในความรักอันไม่มที ส่ี น้ิ สุดของพระบิดา ความนอบน้อม
ของพระคริสต์นนั ้ ศรัทธาร้อนรนและอิสระ
พระเยซูเจ้าทรงมอบ
พระองค์ไว้กบั พระบิดาด้วยความไว้วางใจโดยสิน้ เชิง ความนอบน้อม
ของพระองค์ เป็ นการแสดงออกซึ่งความรักของพระองค์ และเป็ น
เครื่องพิสูจน์ความรักนัน้ พระองค์ถงึ กับตรัสว่า “อาหารของเราก็คอื
การทาตามน้ าพระทัยของพระองค์ผทู้ รงใช้เรามา” (ยน.4: 34) พระ
เยซูเจ้าทรงมอบพระองค์แด่พระบิดา และพระบิดาก็ทรงต้อนรับพระ
บุตร เนื่องจากว่าผูท้ ท่ี รงถ่อมพระองค์ลงจนมรณาบนไม้กางเขนนัน้
พระเจ้าได้ทรงยกย่องเชิดชู โดยทรงโปรดให้ฟ้ื นคืนชีพ ……“พระ
บิดาเจ้าข้า เวลามาถึงแล้ว ขอทรงโปรดให้พระบุตรของพระองค์ได้รบั
เกียรติมงคล
เพื่อพระบุตรจะได้ถวายสิรโิ รจนาแด่พระองค์”
(ยน.17:1) (เส้นทางปาสกา บทที่ 5)
(เงียบสักครู)่
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เพลง
(ท. 88)

พระทัยแก้ว

1. โอ้พระทัยแก้วอันยินดีของชาวสวรรค์
ทัง้ เป็ นมงคลแห่งพระบิดาของท่าน
เพราะความสังเวช ท่านได้ยอมรับเอาเนื้อหนัง
เพื่อเป็ นบูชาไถ่บาปเราทัง้ หลาย
(รับ) โอ้พระหทัยผูท้ รงรักต่อเรา
โปรดเผาใจเราด้วยไฟรักของท่านด้วยเทอญ
โปรดเผาใจเราด้วยไฟรักของท่านด้วยเทอญ
2. พระทัยอ่อนหวานและทัง้ สุภาพทุกประการ
ขอกระทาใจเราให้กลับเป็ นเหมือนท่าน
สมเป็ นพลับพลาเพือ่ ท่านสถิตอยู่เนืองนิจ
จะได้ปลุกไฟให้เรายิง่ วันยิง่ ร้อน
หัวข้อราพึงส่วนตัวจากหนังสือเส้นทางปาสกาหน้า 116
คงจะเป็ นการดีทเ่ี ราจะตัง้ ปั ญหาถามตัวเราเองว่า
* “ทุกวันนี้เราใช้ชวี ติ ในด้านการเชือ่ ฟั งคาสังของผู
่
ใ้ หญ่ทบ่ี ญ
ั ชามายัง
เราอย่างไรบ้าง?
* ในจิตตารมณ์แบบใด ?
* ด้วยความตัง้ ใจจริงเพียงไร ทีจ่ ะร่วมเป็ นหนึ่งเดียวกับน้ าพระทัย
ของพระเป็ นเจ้าทีท่ รงมีต่อเรา ?
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* เรามีสานึกหรือไม่วา่ สิทธิทจ่ี ะจัดการกับชีวติ ของเราอย่างเป็ น
เอกเทศนัน้ เราได้มอบถวายพระเป็ นเจ้าไปแล้ว ?
ข้อพิจารณาเหล่านี้
จะช่วยเราให้เข้าสู่ธรรมล้าลึกแห่งการ
บาเพ็ญตนให้เป็ นแบบเดียวกับพระคริสต์ ผูซ้ ่งึ เราได้รบั เรียกให้เข้าไป
หาได้อย่างลึกซึ้งยิง่ ขึน้
ให้เราวิงวอนขอพระมารดาแห่ง “การรับสาร” ได้โปรดสอน
เราให้ยนิ ยอมรับพระบัญชาจากพระบิดาด้วยความรัก “เพื่อว่าจะได้
เสมือนมีการรับเอากายของพระวจนาตถ์เกิดขึน้ ใหม่ในตัวเรา”
บทเพลงสรรเสริญ
พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มา
ตามแผนการนัน้ ธ ประสงค์
ทรงรักเราก่อนถือกาเนิด
หรรษทานเลิศล้าชุม่ ฉ่ าใจ
ดิน
พระเจ้าวางใจในมนุษย์
เจริญชีพชนม์พน้ มลทิน
แต่บาปคุกคามเข้าครอบครอง
มนุษย์ตกเป็ นทาสบาปแทรกซ้อน
ราคี
ความหวังอาไพของพระเจ้า
ทอดเนตรดูมนุษย์ทาอัปรีย์
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ตามรูปฉายาของพระองค์
มอบสิทธิ ์ดารงร่วมราชัย
โปรดพรประเสริฐพิสุทธิ ์ให้
อิสระสดใสในแดน
จานงสูงสุดทรงถวิล
จนกว่าลุถนิ่ นิรนั ดร
แผลงฤทธิผยองส่
งพิษร้อน
์
ล้มลุกคลุกนอนบน
กลับขืน่ ขมเศร้าสิน้ ศักดิศรี
์
ล้างแค้นราวีพน่ี ้องกัน

ด้วยแสนเวทนาพระทรงปลอบ
โดยส่งพระบุตรอวตาร
พระเยซูเจ้าทรงนอบนบ
แม้ถงึ พระชนม์ตอ้ งวางวาย
เพื่อให้มวลชนพ้นบาปบ่วง
ทรงโปรดหรรษทานเจือจานมา
ให้ทุกทุกคนมีอสิ ระ
ติดตามยุคบาทพระภูธร
ความนอบน้อมยิง่ แห่งพระคริสต์
ว่าเสรีแท้คอื ดวงใจ

ว่าจะทรงมอบสิทธิ ์พิมาน
มาไถ่โทษทัณฑ์ให้มลาย
สุดรักเคารพองค์ฤาสาย
ก็ยอมพลีถวายพระบิดา
เล่หเ์ หลีย่ มหลอกลวงริษยา
แต่ละวิญญาณ์เปี่ ยมล้นพร
ทีจ่ ะเลิกละสิง่ หลอกหลอน
ธัมมะบวรกระจ่างใจ
ปลุกมโนให้คดิ จิตไสว
สนองน้าพระทัยด้วยยินดี

พระวาจาของพระเป็ นเจ้า
จากพระวรสารโดยนักบุญยอห์น
(ยน.15:7-10)
ถ้าท่านทัง้ หลายดารงอยู่ในเราและวาจาของเราดารงอยูใ่ นท่าน
ท่านอยากได้สงิ่ ใด ก็จงขอเถิด และท่านจะได้รบั พระบิดาของเราจะ
ทรงรับพระสิรริ ุ่งโรจน์ เมื่อท่านเกิดผลมาก และกลายเป็ นศิษย์ของเรา
พระบิดาของเราทรงรักเราอย่างไร เราก็รกั ท่านทัง้ หลายอย่างนัน้ จง
ดารงอยูใ่ นความรักของเราเถิด ถ้าท่านปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตขิ องเรา
ท่านก็จะดารงอยู่ในความรักของเรา
เหมือนกับทีเ่ ราปฏิบตั ติ าม
บทบัญญัตขิ องพระบิดาของเรา และดารงอยู่ในความรักของพระองค์
(ราพึงสักครู่)
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เพลง
โอ้พระเยซู
(ท.189)
1. โอ้พระเยซูผเู้ ป็ นชีว ี
ขาดไปลูกนี้จกั ต้อง
วางวาย
ทรงเป็ นอาหารเลีย้ งวิญญาณกาย
แห่งลูกทัง้ หลายให้พบ
พระองค์
2. ทรงเป็ นความเชือ่ รักเรือ้ ผูกพัน
ไว้ใจมหันต์ในบทยุคล
ทรงเป็ นแสงทองสาดส่องกุศล
ศักดิสิ์ ทธิล้์ นพ้นพระผูเ้ รือง
ชัย
3. โอ้พระเยซูโอ้พระผูไ้ ถ่
ขาดพระองค์ไปลูกไม่รอด
พ้น
โปรดเลีย้ งลูกไว้อย่าให้อบั จน
มอดม้วยช่วยดลให้ลูกพบ
พาน
บทภาวนาต่อพระหฤทัย
ข้าแต่พระเยซูเจ้า สายพระเนตรของพระองค์สะท้อนให้เห็นถึง
ดวงพระทัยของพระองค์ ทีเ่ ข้าใจถึงความเป็ นอยู่สุดลึกของข้าพเจ้า
ทัง้ หลาย สายพระเนตรของพระองค์เป็ นสายพระเนตรแห่งความรัก
ไว้วางใจ น่ารัก เห็นใจ และไม่เคยตัดสินลงโทษแม้คนบาปที่
อ่อนแอ สายพระเนตรของพระองค์คมุ้ ครองป้ องกันข้าพเจ้าทัง้ หลาย
ให้พน้ จากการตัดสินเยาะเย้ยของคนอืน่
ขอพระองค์โปรดอย่าให้
ข้าพเจ้าทัง้ หลายมองและตัดสินลงโทษคนอื่น ให้มจี ติ ใจเมตตากรุณา
ต่อผูท้ ไ่ี ด้ทาผิด ให้ขา้ พเจ้าทัง้ หลายปฏิบตั ติ ่อเขาด้วยความรัก ช่วย
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ให้ขา้ พเจ้าทัง้ หลายมีจติ ใจสุภาพอ่อนโยน
ทัง้ หมด

ให้อภัยและลืมความผิด

เพลง
น้ าพระทัยดี
(ช.406) (รับ) ตลอดชีวาข้าฯนี้ จะเฝ้ าบอกน้องพี่ ว่าน้ าพระทัย
นัน้ สุดแสนดี
ตลอดชีวาข้าฯนี้ จะเฝ้ าบอกน้องพี่ ว่าน้ าพระทัยสุดดี
1. ขอโปรดให้ใจข้า เต้นตามจังหวะปรีดา แห่งพระองค์ใน
ดวงใจ
ขอความชืน่ บานข้าฯ เต้นตามจังหวะพระทัยแห่งพระองค์

2. ขอโปรดให้เพลงข้าฯ เต้นตามจังหวะชีวา แห่งพระองค์พระยอด
มิตร
ขอประทานให้ชวี ติ
เริงร่าประดุจเพลงเกีย่ วในไร่
นา
(ราพึงสักครู่)
ภาวนาของประธาน
ข้าแต่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
พระองค์ทรงเป็ นความรักทีไ่ ม่มี
ขอบเขต ทรงเป็ นความสุขครบครัน และสูงสุดของข้าพเจ้าทังหลาย
้
ขอโปรดรับดวงใจของข้าพเจ้าทัง้ หลาย เพื่อจะได้ปรารถนาพระองค์ผู้
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เดียวเท่านัน้ เพราะพระองค์ทรงเป็ นจุดมุ่งหมายนิรนั ดร์ ขอทรงรับ
ข้าพเจ้าทัง้ หลายเข้าส่วนในความดี
ความอ่อนโยนสูค่ วามรักของ
พระองค์ ขอพระองค์ทรงรับให้เข้าสนิทเป็ นหนึ่งเดียวกับพระองค์เสมอ
ไปเทอญ อาแมน
ขอพระเป็ นเจ้าประทานคืนอันสงบและปลายทางอันเป็ นสุขแก่
ข้าพเจ้าทัง้ หลาย อาแมน

เพลงอวยพรศีล

……………

เพลงเชิญศีล

………….…

วารที่ 5
หทัยพระเยซู สันติภาพและการคืนดีของเรา
พิธกี ร พระหฤทัยเป็ นแบบอย่างสอนให้เราเลื่อมใสและร้อนรนในการ
ช่วยวิญญาณมนุษย์ให้รอด พระองค์ตรัสว่า “เรานาไฟมาในโลกนี้
ถ้าไม่ใช่สาหรับเผาผลาญก็จะอะไรเสียอีกเล่า ?” เราผูเ้ ป็ นสานุศษิ ย์
ของพระองค์กเ็ ช่นกัน ต้องนาเอาความรัก
ทาลายความบาป
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ความผิดของเพื่อนมนุษย์ผอู้ ยู่รอบข้างให้สน้ิ ไป
โดยวิธกี ารต่างๆ
เท่าทีส่ ามารถ เฉพาะอย่างยิง่ การภาวนาอุทศิ ให้
ภาวนาพร้อมกัน ข้าแต่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า โปรดชาระจิตใจ
ของข้าพเจ้าให้บริสุทธิอ์ ยู่ในความรักของพระองค์ เพือ่ รักพระองค์และ
เพือ่ ช่วยเพือ่ นมนุษย์ให้เอาวิญญาณรอด
โดยเลือ่ มใสศรัทธาต่อ
พระองค์มากขึน้
พระประสงค์ในการช่วยมนุษย์ให้พน้ บาปคือ ให้
มนุษย์ชว่ ยเหลือกันและกัน แต่น้ีไป ข้าพเจ้าจะพยายามปลุกจิตใจให้
ศรัทธามากขึน้ เพือ่ พระอาณาจักรของพระองค์จะมาถึง อาแมน
เพลง

กว้างใหญ่กว่ามหาสมุทร

(ช.115)
1. กว้างใหญ่กว่ามหาสมุทรไกล
ลึกซึ้งใสกว่าท้อง
ทะเลหลวง
คือความรักพระคริสต์ไม่มลี วง
ช่วยเราล่วงได้รอดนิรนั ดร์
2. แต่บาปเรามีมากเกินประมาณ
หรรษทานฤาลึก
กว้างไกล
แต่ใช่แล้วพระโปรดให้อภัย
ให้เราได้ซาบซึ้งพระคุณ
3. จะโปรดให้ได้พน้ กระหายฤา ?
พระจิตหรือจะให้พลัง
ธารชีวติ ยังโปรดให้พรูพรัง่
พวยพุ่งยังดวงใจเราเอง
สร้อย เมือ่ จิตใจข้าพเจ้าอ่อนแอลงพระองค์ทรงชุบชูขา้ พเจ้าขึน้ ใหม่
สดุดที ่ี 61 คาอธิษฐานภาวนาของผูถ้ ูกเนรเทศ
ข้าแต่พระเจ้าเนาสวรรค์
โปรดเอียงพระกรรณ
ฟั งเสียงข้าไห้วงิ วอน
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ยามข้าสิน้ หวังสังหรณ์
ไกลบ้านเมืองนอน
เรียกหาพระองค์ทรงธรรม์
โปรดพาข้าแคล้วภัยมหันต์
พระผูค้ มุ้ กัน
ช่วยพ้นศัตรูหมู่พาล
ข้าขอพักในสถาน
กระโจมภูบาล
จนกว่าชีวาวางวาย
ขออยู่ใต้ปีกพระฤาสาย
ปลอดภยันตราย
เป้ าหมายทีห่ วังตัง้ ใจ
พระยินคาข้าขานไข
สัญญานี้ไซร้
และทรงประสาทพระพร
ขอให้กษัตริยอ์ ดิศร
เสวยราชย์ถาวร
ทรงพระชนม์ยงิ่ ยืนนาน
ทศพิธราชธรรมบริหาร
พระเจ้าโปรดปราน
ขอจงทรงพระเจริญ
ข้าจึงร้องเพลงสรรเสริญ
พร้อมทังด
้ าเนิน
อธิษฐานพระเจ้าทุกวัน
สาธุการพระบิดา
อีกพระบุตรา
พระจิตรุ่งโรจน์เรืองศรี
เหมือนดังแรกเริม่ เดิมที
กระเดื่องพระตรี
บัดนี้และชัวกาลเทอญ
่
อาแมน
สร้อย เมือ่ จิตใจข้าพเจ้าอ่อนแอลงพระองค์ทรงชุบชูขา้ พเจ้าขึน้ ใหม่
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พระวาจาของพระเป็ นเจ้า
จากพระวรสารโดยนักบุญยอห์น
(ยน.20:26-28)
พระเยซูเจ้าเสด็จมาท่ามกลางบรรดาศิษย์ และตรัสว่า “สันติ
สุขจงดารงอยู่กบั ท่านทัง้ หลายเถิด” แล้วพระองค์ตรัสกับโทมัสว่า “จง
ยื่นนิ้วมาทีน่ ่ี และดูมอื ของเรา” จงยื่นมือออกคลาทีส่ ขี า้ งของเรา
“อย่าขาดความเชือ่ เลย จงเชือ่ เถิด” โทมัสทูลพระองค์วา่ “องค์พระผู้
เป็ นเจ้าของข้าพระองค์ และพระเจ้าของข้าพระองค์”
(ราพึงสักครู่)
เพลง
เราให้สนั ติสุข
(ช.96, 2)
(รับ) เราให้สนั ติสุขไว้เพื่อมอบให้ทา่ นทัวกั
่ น
แต่วธิ ใี ห้ของเรานัน้ ไม่เหมือนกันกับทีโ่ ลกให้มาเลย
ชุมพาเมตตาช่วยให้รอดเพราะรูเ้ ราทุกข์โศกนักหนา ประทานสันติ
เทอญ
ภาวนา (สันติสขุ ของเรา)
ซ้าย ข้าแต่พระเยซูเจ้า ขอทรงโปรดประทานสันติสขุ แห่งพระ
หฤทัย
ของพระองค์ให้แก่ขา้ พเจ้า เพือ่ ทาให้ใจของข้าพเจ้ามีสนั ติ
สุขอย่างครบถ้วน
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ขวา

ซ้าย
น้อม
ขวา

ซ้าย

ขวา
ซ้าย
ของ

ขอทรงนาสันติสุขมาสู่สติปัญญาของข้าพเจ้า โดยอาศัยความ
สว่างของพระองค์ และขอทรงทาให้สติปัญญาของข้าพเจ้า
แข็งแรงโดยอาศัยความจงรักภักดี และอยู่เฉพาะพระพักตร์
ของพระองค์เสมอ
ขอโปรดประทานสันติสุขแก่ขา้ พเจ้า เพื่อจะสามารถนอบ
ตามน้ าพระทัยของพระองค์อย่างครบครัน
ขอโปรดประทานสันติสุขโดยทางความเชือ่ ความไว้ใจด้วย
ความช่วยเหลือของพระองค์ ขอโปรดประทานสันติสุขโดย
ทรงให้อภัยแก่ขา้ พเจ้าเมือ่ ข้าพเจ้าหลงผิด ขอทรงประทาน
สันติสุขแห่งความรักของพระองค์ซ่งึ ประกันความมันคงแก่
่
ข้าพเจ้าเสมอไป
ขอโปรดประทานสันติสุขแห่งการเป็ นหนึ่งเดียวกัน
โดยที่
พระองค์ทรงประทับอยู่ทา่ มกลางข้าพเจ้า
และทาให้เกิด
ความสามัคคีและการคืนดีกนั
ขอโปรดประทานสันติสุขแห่งการเป็ นมิตร และสันติสุขแห่ง
พระวาจา และการสงบเงียบของพระองค์
ขอโปรดประทานสันติสุขแก่ขา้ พเจ้า ด้วยว่า ข้าพเจ้าเป็ น
พระองค์ ขอโปรดประทานสันติสขุ ในการดารงชีวติ และตายใน
พระองค์
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ขวา

ขอโปรดประทานสันติสุขในการดิน้ รนรบสูข้ องข้าพเจ้าในโลกนี้
และโปรดประทานการพักผ่อนตลอดนิรนั ดรในสวรรค์แก่
ข้าพเจ้า
พร้อมกัน
ข้าแต่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงพระ
เมตตา หาทีส่ ุดมิได้ ข้าพเจ้าขอถวายดวงใจให้เป็นสิทธิข์ าด
แด่พระองค์ เพราะพระองค์ทรงรักข้าพเจ้าถึงกับสิ้นพระชนม์
และตัง้ ศีลมหาสนิท ข้าพเจ้าขอรักตอบแทนพระองค์ หาก
ข้าพเจ้ลมื ตัว ตกในบาป ขอพระองค์ได้ทรงพระเมตตาเรียก
ข้าพเจ้ากลับมาหาพระองค์โดยเร็วด้วยเถิด อาแมน
บทเพลงของสิเมโอน

หน้า 11

ภาวนาของประธาน
ข้าแต่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
พระองค์ทรงเป็ นความรักทีไ่ ม่มี
ขอบเขต ทรงเป็ นความสุขครบครัน และสูงสุดของข้าพเจ้าทังหลาย
้
ขอโปรดรับดวงใจของข้าพเจ้าทัง้ หลาย เพื่อจะได้ปรารถนาพระองค์ผู้
เดียวเท่านัน้ เพราะพระองค์ทรงเป็ นจุดมุ่งหมายนิรนั ดร์ ขอทรงรับ
ข้าพเจ้าทัง้ หลายเข้าส่วนในความดี
ความอ่อนโยนสูค่ วามรักของ
พระองค์ ขอพระองค์ทรงรับให้เข้าสนิทเป็ นหนึ่งเดียวกับพระองค์เสมอ
ไปเทอญ อาแมน
ขอพระเป็ นเจ้าโปรดประทานคืนอันสงบและปลายทางอันเป็ น
สุขแก่ขา้ พเจ้าทัง้ หลาย อาแมน
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เพลงแม่พระ

……………

เตรียมราพึง

……………

วารที่ 6
หทัยพระเยซู ทีเ่ ราได้รบั ทานจากความบริบูรณ์ของพระองค์
พิธกี ร พระเยซูเจ้าทรงสัญญาว่า
“เราจะบรรเทาทุกข์ผเู้ ลื่อมใสต่อ
ดวงใจของเรามิให้ทุกข์รอ้ นใจ” ความทุกข์ยอ่ มมีประจาตัวมนุษย์จน
ตลอดชีวติ เราไม่ควรคิดว่าจะพ้นความทุกข์ได้ง่ายๆ แต่ความทุกข์
ยากแห่งโลกนี้
ถ้าเราเต็มใจรับก็ย่อมเป็ นหนทางนาเราไปสู่สวรรค์
อย่างแน่นอน ฉะนัน้ เราจึงต้องอดทนความลาบากด้วยความเพียร
เพื่อเป็ นการถวายเกียรติแด่พระหฤทัย บางครัง้ ความทุกข์แทนทีจ่ ะ
ช่วยให้เราคิดถึงสวรรค์ กลับเป็ นต้นเหตุให้เราลืมพระองค์
ภาวนาพร้อมกัน
ข้าแต่พระเยซูเจ้า พระองค์มไิ ด้สญ
ั ญาว่า ให้ผทู้ เี ่ ลือ่ มใสต่อ
พระหฤทัยพ้นทุกข์รอ้ น เพราะความทุกข์เป็นสิง่ ทีม่ นุษย์ตอ้ งรับทน
เพือ่ ความสุขทีแ่ ท้จริงในชีวติ หนัา แต่พระองค์ทรงสัญญาว่าจะบรรเทา
ทุกข์นนั ้ โปรดประทับอยู่กบั ข้าพเจ้าทัง้ หลายเสมอ เพือ่ ความทุกข์จะ
กลับเป็นความสุข อาแมน
เพลง
(ม.220)

สดุดี 65
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ไม่มวี นั น้ าพระทัยแห้งเหือดหาย พืชขยายผลงามตลอดฤดู
ประชากรของพระองค์คงเชิดชู
ต่อพระผูศ้ กั ดิสิ์ ทธิ ์ฤทธิไกร
ทรงประทานสายฝนล้นหลังรื
่ ่น โปรดให้ชน่ื ชุม่ ฉ่ ายามคราด
ไถ
ทัวทุ
่ ่งนาดินดอนอ่อนลงไป
พืชผลให้งอกงามยามฝนปราย
พระเจ้าของเราช่างแสนดี
ให้ขา้ มีพชื ผลล้น
เหลือหลาย
พระเสด็จทีใ่ ดจิตใจสบาย
ต่างถวายบูชาเพือ่ พระองค์
บทสร้อย ที่ 67 ความรักมันคงของพระองค์
่
ดารงนิจนิรนั ดร์
เพลงสดุดที ่ี 111 คาสรรเสริญพระราชกิจของพระยาห์เวห์
- ข้าพเจ้าจะขอบพระคุณพระยาห์เวห์ดว้ ยสุดจิตใจ
พร้อมกับผูช้ อบธรรมในทีช่ มุ ชน
- พระราชกิจของพระยาห์เวห์ยงิ่ ใหญ่
ควรแก่การพิจารณาจากทุกคนทีช่ น่ื ชอบพระราชกิจนัน้
- พระราชกิจของพระองค์เปี่ ยมด้วยความสง่างามและความรุ่งเรือง
ความเทีย่ งธรรมของพระองค์ดารงอยู่เป็ นนิตย์
- พระองค์ทรงทาให้พระราชกิจน่าพิศวงของพระองค์เป็ นทีจ่ ดจา
พระยาห์เวห์โปรดปรานและทรงเมตตากรุณา
- พระองค์ประทานอาหารแก่ผทู้ ย่ี าเกรงพระองค์
ทรงระลึกถึงพันธสัญญาของพระองค์อยู่เสมอ
- พระองค์ทรงสาแดงพระอานุภาพแห่งพระราชกิจแก่ประชากรของ
พระองค์ ประทานนานาชาติให้เป็ นมรดกแก่เขา
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- พระราชกิจจากพระหัตถ์ของพระองค์เป็ นความสัตย์จริง และ
ความยุตธิ รรม ข้อบังคับของพระองค์ทุกข้อน่าเชือ่ ถือ
- ตัง้ มันอยู
่ ่ตลอดไปเป็ นนิตย์ สมควรปฏิบตั ติ ามอย่างซื่อสัตย์และ
เทีย่ งธรรม
- พระองค์ทรงปลดปล่อยประชากรของพระองค์ ทรงสถาปนาพันธ
สัญญาของพระองค์ไว้ตลอดไป พระนามของพระองค์นนั ้
ศักดิสิ์ ทธิ ์และน่าสะพรึงกลัว
- ความยาเกรงพระยาห์เวห์เป็ นจุดเริม่ ต้นของปรีชาญาณ ผูป้ ฏิบตั ิ
ตามบทบัญญัตยิ ่อมมีปัญญา การสรรเสริญพระยาห์เวห์ดารงอยู่
ตลอดไป
- สิรแิ ด่พระเจ้า
พระบุตร พระจิตปกเกล้า
ตราบชัวนิ
่ รนั ดร์ กาลเทอญ
อาแมน
บทสร้อย ที่ 67 ความรักมันคงของพระองค์
่
ดารงนิจนิรนั ดร์
พระวาจาของพระเป็ นเจ้า
จากพระวรสารโดยนักบุญยอห์น
:11-15)

(ยน.10

เราเป็ นผูเ้ ลีย้ งแกะทีด่ ี ผูเ้ ลีย้ งแกะย่อมสละชีวติ เพื่อแกะของ
ตน ลูกจ้างทีไ่ ม่ใช่ผเู้ ลีย้ งแกะ และไม่เป็ นเจ้าของแกะ เมือ่ เห็นสุนขั
ป่ าเข้ามา ก็ละทิง้ บรรดาแกะและหนีไป สุนขั ป่ าแย่งชิงแกะ และฝูง
แกะก็กระจัดกระจายไป ลูกจ้างวิง่ หนีเพราะเขาเป็ นเพียงลูกจ้าง ไม่
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มีความห่วงใยฝูงแกะเลย เราเป็ นผูเ้ ลีย้ งแกะทีด่ ี เรารูจ้ กั แกะของเรา
และแกะของเราก็รจู้ กั เรา และแกะของเราก็รจู้ กั เรา พระบิดาทรง
รูจ้ กั เราฉันใด เราก็รจู้ กั พระบิดาฉันนัน้ เรายอมสละชีวติ เพื่อแกะของ
เรา
(ราพึงสักครู่)

เพลง
(ท.102)
1.
บาล

พระชุมพาบาล

แกะอยูด่ สี ุขชืน่ ยืนยง

เพราะพระองค์เป็ นชุมพา

บากบันพาไปหาอาหาร
่
ริมท้องธารอิม่ เอม
เปรมปรีดิ ์ น่ารื่นรมย์อุดมหญ้าน้า
แสนสุขล้า
น้ าพระทัยช่างดี
(รับ) ด้วยพระชุมพาบาลปรานี
ลูกจึงมีแต่สขุ สาราญ
2.
ลูกเปรียบปานแกะน้อยทัง้ หลาย มอบใจกายเป็ นบริวาร
ลูกอุ่นใจเพราะทรงสงสาร
คอยต้านทานหมาป่ าราวี
พาลูกข้ามหุบเหวมืดล้า
ไม่เพลีย่ งพล้าน้ า
พระทัยช่างดี
3.
พระองค์ทรงพิทกั ษ์รกั ษา
ฝูงชุมพานี้จนชัวกาล
่
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ทรงเก็บไว้ในพระวิหาร
ปวงภัยพาลไม่กล้าราวี
ทรงเชิดชูเอ็นดูยงิ่ แล้ว
งามเพริศแพร้วน้ า
พระทัยช่างดี
ภาวนา
ซ้าย ข้าแต่พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงรูจ้ กั แกะของพระองค์ และทรง
เรียกชือ่ ทุกตัว
ขวา พระองค์ทรงรูจ้ กั ข้าพเจ้าเป็ นส่วนตัว ไม่เพียงแต่ดว้ ยความรู้
ของ
พระองค์ทท่ี รงหยังรู
่ ท้ ุกสิง่ นัน้ แต่พระองค์ทรงเข้าพระทัยทุก
สิง่ ทุกอย่างด้วยความเห็นอกเห็นใจ
ซ้าย พระองค์ทรงทอดพระเนตรมายังข้าพเจ้าอย่างทะลุปรุโปร่ง
และ
ยังทรงทาให้ขา้ พเจ้ามีจติ ใจอ่อนลงด้วยความรักของพระองค์
ขวา ความรักของพระองค์แทรกซึมเข้าถึงส่วนลึกของข้าพเจ้า
พระองค์ทรงเข้าใจและเห็นใจในความอ่อนแอน่าสงสารและ
ความผิดของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าว่างเปล่าไม่มสี งิ่ ใดเลย
ข้าพเจ้าปรารถนาจะรักพระองค์ แม้วา่ ข้าพเจ้าจะไม่มสี งิ่ ใดดี
เลย พระองค์กย็ งั ทรงทอดพระเนตรข้าพเจ้า ด้วยสายตาของ
ชุมพาบาลทีด่ ี
ซ้าย ข้าพเจ้าได้รบั ความบรรเทาใจทีพ่ ระองค์ทรงรูจ้ กั ข้าพเจ้า
ทรงเข้าใจและรักข้าพเจ้า
พระองค์ยงั ทรงไว้วางใจข้าพเจ้า
ต่อไป พระองค์ทรงเรียกชือ่ ข้าพเจ้าเพือ่ ให้ตดิ ตามพระองค์
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พร้อมกัน
พระเจ้าข้า พระองค์ทรงโอบอุม้ โลกด้วยพระหัตถ์อนั
อบอุ่น
ของพระองค์ แม้ขา้ พเจ้าทัง้ หลายเป็นเพียงส่วนประกอบเล็กๆ
ของโลก แต่ในสายพระเนตรของพระองค์ พระองค์กย็ งั ทรง
เห็นคุณค่าของข้าพเจ้าทัง้ หลาย ข้าแต่พระเจ้าโปรดโอบอุม้
ประชากรของพระองค์และนาให้ใกล้ชดิ กับพระหฤทัยของ
พระองค์ ทีเ่ ปีย่ มไปด้วยความรัก ความใจดี และความเมตตา
สงสารด้วยเทอญ
บทเพลงของสิเมโอน

หน้า 18

ภาวนาของประธาน
ข้าแต่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
พระองค์ทรงเป็ นความรักทีไ่ ม่มี
ขอบเขต ทรงเป็ นความสุขครบครัน และสูงสุดของข้าพเจ้าทังหลาย
้
ขอโปรดรับดวงใจของข้าพเจ้าทัง้ หลาย เพื่อจะได้ปรารถนาพระองค์ผู้
เดียวเท่านัน้ เพราะพระองค์ทรงเป็ นจุดมุ่งหมายนิรนั ดร์ ขอทรงรับ
ข้าพเจ้าทัง้ หลายเข้าส่วนในความดี
ความอ่อนโยนสูค่ วามรักของ
พระองค์ ขอพระองค์ทรงรับให้เข้าสนิทเป็ นหนึ่งเดียวกับพระองค์เสมอ
ไปเทอญ อาแมน
ขอพระเป็ นเจ้าประทานคืนอันสงบและปลายทางอันเป็ นสุขแก่
ข้าพเจ้าทัง้ หลาย อาแมน
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เพลงแม่พระ

……………

เตรียมราพึง

………….…

วารที่ 7
หทัยพระเยซู ความรอดของผูว้ างใจในพระองค์
พิธกี ร บรรดาผูท้ อ่ี ุทศิ ตนรับใช้พระเป็ นเจ้าจงวิง่ ด้วยความปรารถนา
ร้อนรน ไปยังท่อธารแห่งชีวติ และแสงสว่าง ท่านจะเป็ นใครก็ตาม
เชิญมาเถิด มาร้องหาพระองค์ ด้วยสิน้ สุดใจของท่าน “โอ ความงาม
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อันสุดพรรณนาแห่งพระเจ้าสูงสุด และรัศมีอนั บริสุทธิ ์ แห่งความสว่าง
นิรนั ดร์” ชีวติ ทีป่ ระสาทชีวติ ทัง้ หมด ความสว่างทีเ่ ป็ นท่อธารแหง
ความสว่างทัง้ หมด เป็ นประกายเจิดจ้าของความสุกใสนิรนั ดร์
ภาวนาพร้อมกัน
ข้าแต่พระเจ้า โปรดยืน่ พระหัตถ์ของพระองค์มารักษาข้าพเจ้า
โปรดสัมผัสวิญญาณข้าพเจ้าด้วยความเมตตาสงสารของพระองค์
โปรดสัมผัสหัวใจของข้าพเจ้าด้วยความรักอันยิง่ ใหญ่ของพระองค์ทมีี ่
สารหับทุกคน โปรดสัมผัสสติปัญญาของข้าพเจ้าด้วยพระปรีชาญาณ
ของพระองค์ เพือ่ ข้าพเจ้าจะประกาศสรรเสริญพระนามของพระองค์
เสมอไป
ทีส่ ุดโปรดสอนข้าเจาให้เรียกหาพระองค์ในยามทีข้่ าพเจ้า
อ่อนแอด้วยเทอญ ข้าแต่ดวงพระหฤทัยอันอ่อนโยนของพระเยซูเจ้า
โปรดให้ขา้ พเจ้ามีสุขภาพกายและจิตใจทีเ่ ข้มแข็ง เพือ่ รับใช้พระองค์
ด้วยสิ้นสุดกาลังกาย กาลังใจเสมอไป
เพลง
(ป.193)

พระเยซูผทู้ รงพระทัยดี

1. พระเยซูผทู้ รงพระทัยดี
ยอมพลีชวี ลี บล้างไถ่โทษของโลก
พระเยซูโศกเศร้าเพราะชาวเรา
ทีโ่ ง่เขลามัวเมาในทางอบาย
(รับ) ขอนมัสการพระองค์ ผูท้ รงเมตตา มีใจปรานีแก่เราชาวโลกา
ขอนมัสการพระองค์ ผูป้ ระทับอยู่กบั เราทุกคนแม้เป็ นคนบาป
2. พระเยซูผทู้ รงรักชาวเรา
ยอมอับเฉาน้อมรับความทุกข์ทงั ้ สิน้
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พระเยซูถกู ดูหมิน่ เพราะชาวเรา ทีโ่ ง่เขลามัวเมาในทางชัวช้
่ า
บทเพลงสรรเสริญ
กราบไหว้วนั ทาพระทรงฤทธิ ์ อดิศรศักดิ ์สิทธิ ์ในสวรรค์
มวลชนต่างมาอภิวนั ท์
วิงวอนทรงธรรม์จากเบือ้ งบน
เหตุวา่ พระองค์ทรงความรัก
แจ่มแจ้งประจักษ์ทกุ แห่งหน
ดารงเอกภาพสุขสากล
รวมทุกทุกคนเป็ นหนึ่งเดียว
หทัยพระองค์คงสะท้อน
หากเกิดแง่งอนไม่แลเหลียว
สัมพันธ์ตดั แยกแตกจากเกลียว
ไม่ปองข้องเกีย่ วอีกต่อไป
หากขาดไม่ตรีเป็ นพีน่ ้อง
มิตรภาพเศร้าหมองหมด
ความหมาย
พระองค์ประทับอยู่กบั ใคร
ในเมื่อพระทัยปวดร้าวราน
กราบไหว้วนั ทาพระทรงฤทธิ ์ อดิศรศักดิ ์สิทธิ ์ในสวรรค์
ขอโปรดคุม้ ครองและป้ องกัน
ธัมมะคงมันหว่
่ างดวงใจ
สันติสมั พันธ์ฉนั น้องพี่
เอ็นดูปรานีชน่ื สดใส
สิน้ รอยระแวงแฝงกินใจ
ก็โดยอาศัยแสงพระธรรม
โปรดช่วยข้าน้อยให้คล้อยผ่าน เงาบาปรังควานให้ถลา
หลงผิดยโสโอ่น้าคา
ร้อยเล่หค์ รอบงาให้งุนงง
ทรงส่องหรรษทานซ่านดวงจิต
ฉายแววความคิดใฝ่ ประสงค์
กระหายพระพรวอนจานง
อยู่ใต้บาทบงส์ชวกั
ั ่ บกัลป์
กราบไหว้วนั ทาพระทรงฤทธิ ์ อดิศรศักดิ ์สิทธิ ์ในสวรรค์
ขอให้มจี ติ คิดสัมพันธ์
ร่วมรักสมัครมันอภิ
่ รมย์
เชือ้ ชาติภาษาประเพณี
สาคัญอยู่ทร่ี ่วมผสม
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หนึ่งในพระจิตฤทธิพร่
์ างพรม
ศูนย์กลาง
อ้า องค์สมเด็จพระบพิตร
เหนือฟ้ าสาง
ขอทรงปรานีชแ้ี นวทาง
อธิษฐานสมเด็จนคเรศ
ถวายพรสมเด็จทิพย์สุรยี ์
แมน

พระคริสต์ชน่ื ชมเป็ น
บดินทร์ราชผูส้ ถิต
เจิดจ้ากระจ่างนาชีว ี
ปิ ยะปรเมษฐ์ศภุ ศรี
แซ่ซ้องสดุดตี ลอดกาล อา

พระวาจาของพระเป็ นเจ้า
จากพระวรสารโดยนักบุญมาระโก
(มก.
5:25 - 34)
ขณะนัน้ หญิงคนหนึ่งเป็ นโรคตกเลือดมา 12 ปี แล้ว ได้รบั
ความทรมานมากจากการรักษาของแพทย์หลายคน เสียทรัพย์จนหมด
สิน้ โรคก็มไิ ด้บรรเทา ตรงกันข้ามกลับทรุดหนัก นางได้ยนิ เขาพูด
กันถึงเรื่องพระเยซูเจ้า
จึงเดินปะปนกับประชาชนเข้ามาเบือ้ งหลัง
และสัมผัสฉลองพระองค์ นางคิดว่า “ถ้าฉันเพียงได้สมั ผัสฉลอง
พระองค์เท่านัน้ ฉันก็จะหายจากโรค” ทันใดนัน้ อาการตกเลือดก็
หยุด นางรูส้ กึ ว่าร่างกายหายจากโรคแล้ว ………..พระองค์ตรัสกับ
เขาว่า “ลูกเอ๋ย ความเชือ่ ของท่านช่วยท่านให้รอดพ้นแล้ว จงไปเป็ น
สุข หายจากโรคเถิด”
(ราพึงสักครู่)
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ภาวนา “พระหฤทัยทีส่ วมกอดทุกคน”
ซ้าย ข้าแต่พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงปรารถนาทีจ่ ะสวมกอดมนุษย์
ทุก
คน และทาให้ทุกคนรวมเป็ นหนึ่งเดียวกัน โดยมีพระองค์
เป็ นศูนย์กลาง
ขวา ขอพระองค์ทรงประทานหัวใจทีส่ วมกอดทุกคนแก่ขา้ พเจ้า
และขอโปรดให้หวั ใจของข้าพเจ้าเปิ ดกว้างให้ความรักนาทาง
ไปหาทุกๆคน
ซ้าย ขอพระองค์โปรดสร้างความปรารถนาทีร่ อ้ นรน ทวีขน้ึ ในตัว
ข้าพเจ้า เพื่อจะได้รวมเพือ่ นมนุษย์ทุกคนเป็ นหนึ่งเดียวกัน
ด้วยสายสัมพันธ์แห่งความรัก
ขวา ขอโปรดช่วยข้าพเจ้า ให้ทางานประสานกับคนอืน่ ทีแ่ ตกต่าง
ไป
จากข้าพเจ้า
ขอโปรดให้ขา้ พเจ้าอดทนและเห็นใจ
ต่อ
วัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างไปจากวัฒนธรรมของข้าพเจ้า
ซ้าย ขอโปรดช่วยข้าพเจ้าให้คน้ หาหนทางที่จะมีความเข้าใจกัน ขอ
โปรดคุม้ ครองข้าพเจ้าอย่าให้เป็ นคนเห็นแก่ตวั
และเห็นแก่
ชาติของตนเท่านัน้
ขอทรงทาให้ขา้ พเจ้าพร้อมเสมอทีจ่ ะ
เสียสละสิง่ ทีจ่ าเป็ น เพื่อสร้างความสามัคคีจนสาเร็จลุล่วงไป
พร้อมกัน
ขอโปรดให้ขา้ พเจ้าเป็นหนึง่ เดียวกันในพระหฤทัยของ
พระองค์ และพร้อมทีจ่ ะร่วมมือเพือ่ ผลประโยชน์ส่วนรวมของ
มนุษยชาติ
โปรดให้ขา้ พเจ้ากระตือรือร้นทีจ่ ะขจัดสิง่ ที ่
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แบ่งแยก
จิตใจ

และทาทุกสิง่ ทีน่ าไปสู่ความเป็นหนึง่ เดียวกันทาง
(เงียบสักครู)่

เพลง

ดวงฤทัย

(ป.140)
1. ดวงฤทัยทีง่ ามล้าเลิศ
สุดประเสริฐเชิดชูทวทั
ั ่ ง้ โลกา
เทวาสวรรค์และแผ่นดิน เป็ นอาจิณพากันสรรเสริญ
(รับ) ขอกราบไหว้นมัสการ
ก้มกราบกราน
ร่วมกันร้องว่า
ขอนมัสการพระองค์
นมัสการพระองค์ซ่อื ตรงมิ
คลาย
ขอนมัสการพระองค์
นมัสการพระองค์ซ่อื ตรงมิ
คลาย
2. ดวงฤทัยทีร่ กั ปวงประชา เปรียบดังว่ามารดาทีร่ กั เป็ น
ห่วง
ชีวสี ุดหวงด้วยสุดใจ
ยอมตายสูท้ นเพื่อลูกน้อย
3. ดวงฤทัยทีห่ วังของคนบาป ทีถ่ ูกสาปปราบลงเพราะใจชัว่
ยอมพันพัวด้วยหวังให้กลับคืน
เร่งสู่เรือนดินแดน
แมนสรวง
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ภาวนาพรอ้มกัน
ข้าแต่พระเจ้า โปรดยืน่ พระหัตถ์ของพระองค์มารักษาข้าพเจ้า
โปรดสัมผัสวิญญาณข้าพเจ้าด้วยความเมตตาสงสารของพระองค์
โปรดสัมผัสหัวใจของข้าพเจ้าด้วยความรักอันยิง่ ใหญ่ของพระองค์ทม่ี ี
สาหรับทุกคน โปรดสัมผัสสติปัญญาของข้าพเจ้าด้วยพระปรีชาญาณ
ของพระองค์ เพื่อข้าพเจ้าจะประกาศสรรเสริญพระนามของพระองค์
เสมอไป ทีส่ ุด
โปรดสอนข้าพเจ้าให้เรียกหาพระองค์ในยามที่
ข้าพเจ้าอ่อนแอด้วยเทอญ
ข้าแต่ดวงพระหฤทัยอันอ่อนโยนของ
พระเยซูเจ้า โปรดให้ขา้ พเจ้ามีสุขภาพกายและจิตใจทีเ่ ข็มแข็ง เพือ่
รับใช้พระองค์ดว้ ยสิน้ สุดกาลังกาย กาลังใจ เสมอไป อาแมน
บทเพลงของสิเมโอน

หน้า 5

ภาวนาของประธาน
ข้าแต่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
พระองค์ทรงเป็ นความรักทีไ่ ม่มี
ขอบเขต ทรงเป็ นความสุขครบครัน และสูงสุดของข้าพเจ้าทังหลาย
้
ขอโปรดรับดวงใจของข้าพเจ้าทัง้ หลาย เพื่อจะได้ปรารถนาพระองค์ผู้
เดียวเท่านัน้ เพราะพระองค์ทรงเป็ นจุดมุ่งหมายนิรนั ดร์ ขอทรงรับ
ข้าพเจ้าทัง้ หลายเข้าส่วนในความดี
ความอ่อนโยนสูค่ วามรักของ
พระองค์ ขอพระองค์ทรงรับให้เข้าสนิทเป็ นหนึ่งเดียวกับพระองค์เสมอ
ไปเทอญ อาแมน
ขอพระเป็ นเจ้าประทานคืนอันสงบและปลายทางอันเป็ นสุขแก่
ข้าพเจ้าทัง้ หลาย อาแมน
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เพลงแม่พระ

……………

เตรียมราพึง

………….…

วารที่ 8
หทัยพระเยซู ธารความทุเลาบรรเทา
เพลง
(ป.185)
1.

(รับ)
2.

3.

พระทัยคือทีพ่ กั

พระทัยคือทีพ่ กั
ให้ลูกรักได้อาศัย
ปกครองป้ องกันภัย
ด้วยพระทัยกรุณา
ลูกขอสดุดี
ก้มเกศีดว้ ยหรรษา
น้อมจิตโมทนา
ทุกเวลาเต็มกมล
ขอพระคริสต์หทัยดลใจชาวไทยประชา นิรทุกข์เป็ นสุขา
วันทนาคริสต์หทัย นิรทุกข์เป็ นสุขา วันทนาคริสต์หทัย
มีแต่พระองค์ท่าน
ทีป่ ระทานพระกุศล
บรรดาประชาชน
ใจหมองหม่นกลับกลายดี
มีแต่พระองค์ท่าน
เหล่าวิญญาณจึงสบศรี
เดชะพระมากมี
ความปรานีสุนทรธรรม
พระทัยคือทีซ่ ่อน
ผูเ้ ดือดร้อนมาสู่หา
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อาศัยพระเมตตา
คนดีและคนชัว่
ถึงวันสิน้ สากล

ไม่เลือกหน้าประชาชน
พระโปรดทัวทุ
่ กแห่งหน
จะแบ่งคนเป็ นสองทาง

ภาวนา มอบตัวเองให้อย่างสิน้ เชิง
ซ้าย ข้าแต่พระเยซูเจ้า
พระองค์ได้ทรงสละพระองค์เองให้แก่
ข้าพเจ้า
โดยสิน้ เชิง ด้วยความรักทีไ่ ม่มขี อบเขต ข้าพเจ้าขอถวายตัว
ความคิด อิสระ และน้ าใจทัง้ สิน้ แด่พระหฤทัยของพระองค์
ขวา ขอโปรดให้การถวายตัวนี้เป็ นการถวายอย่างสิทธิ ์ขาด เพื่อ
ข้าพเจ้า จะเป็ นกรรมสิทธิอย่
์ างสิน้ เชิง และกระทากิจการทุก
สิง่ ทีค่ วามรักของพระองค์ทรงปรารถนาเถิด
ซ้าย ข้าพเจ้าขอมอบถวายความเป็ นอยู่ทงั ้ สิน้
ถวายความคิด
ความปรารถนา และกิจการ เพื่อกิจการทีข่ า้ พเจ้ากระทา จะ
ได้เป็ นทีพ่ อพระทัยพระองค์
ขวา ข้าพเจ้าขอมอบถวายชีวติ ของข้าพเจ้า ทัง้ ในอดีต ในปั จจุบนั
และในอนาคต
ซ้าย ขอให้ทุกสิง่ ในตัวข้าพเจ้าเป็ นของพระองค์
และให้ชวี ติ ทุก
ขณะของข้าพเจ้าเป็ นของพระองค์ ทัง้ นี้สุดแต่พระองค์จะทรง
จัดการให้เป็ นไป
ขวา ตามลาพังตัวข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าไม่สามารถถวายตัวเองแก่
พระองค์อย่างสิน้ เชิง และอย่างเด็ดขาด แต่ขา้ พเจ้าไว้ใจใน
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ความรัก และความซื่อสัตย์ของพระองค์ ขอพระองค์โปรดรับ
และรักษาข้าพเจ้าให้อยู่ใกล้ชดิ พระองค์เสมอไป
พร้อมกัน
ข้าแต่พระองค์ ขอโปรดให้การถวายตัวนี้ เกิดผลใน
ตัวของข้าพเจ้า โดยอาศัยพระองค์ ขอโปรดให้ขา้ พเจ้าเต็ม
เปีย่ มไปด้วยความมีใจกว้าง
ตามแบบอย่างแห่งชีวติ ของ
พระองค์
เพลงสดุดที ่ี 119 คาสรรเสริญธรรมบัญตั ขิ องพระเจ้า
บทสร้อย พระรักเราแสนมหัศจรรย์และรักของพระองค์นนั ้ นิรนั ดร์
- ผูด้ าเนินชีวติ ไร้ตาหนิยอ่ มเป็ นสุข
เขาเดินตามธรรมบัญญัตขิ องพระยาห์เวห์
- ผูป้ ฏิบตั ติ ามกฤษฎีกาของพระองค์ย่อมเป็ นสุข
เขาแสวงหาพระองค์สุดจิตใจ
- เขาไม่กระทาผิด ดาเนินอยู่ในทางของพระองค์
- พระองค์ทรงกาหนดข้อบังคับของพระองค์ไว้
ให้ปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด
- ขอให้วถิ ชี วี ติ ของข้าพเจ้ามันคง
่
ในการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของพระองค์
- ข้าพเจ้าจะไม่ตอ้ งอับอาย
ถ้าข้าพเจ้าพิจารณาบทบัญญัตทิ ุกข้อของพระองค์
- ข้าพเจ้าจะขอบพระคุณพระองค์ดว้ ยจิตใจซื่อตรง
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เมื่อข้าพเจ้าเรียนรูพ้ ระวินิจฉัยเท่ยงธรรมของพระองค์
- ข้าพเจ้าจะปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของพระองค์
ขออย่าทรงทอดทิง้ ข้าพเจ้าไปเลย
บทสร้อย พระรักเราแสนมหัศจรรย์และรักของพระองค์นนั ้ นิรนั ดร์
พระวาจาของพระเป็ นเจ้า
จากพระวรสารโดยนักบุญยอห์น
(ยน.19:32-37)
บรรดาทหารทุบขาคนทัง้ สองคนซึ่งถูกตรึงพร้อมกับพระองค์
เมื่อทหารมาถึงพระเยซูเจ้าก็เห็นว่า พระองค์สน้ิ พระชนม์แล้ว จึงมิได้
ทุบขาของพระองค์ แต่ทหารคนหนึ่งใช้หอกแทงด้วนข้างพระวรกาย
ของพระองค์ โลหิตและน้ าก็ไหลออกมาทันที ผูท้ ไ่ี ด้เห็นก็เป็ นพยาน
คาพยานของเขาน่าเชือ่ ถือ
เขารูว้ า่ เขาพูดความจริง
เพื่อท่าน
ทัง้ หลายจะเชือ่ ด้วย เหตุการณ์ทงั ้ หมดนี้เกิดขึน้ เพื่อข้อความในพระ
คัมภีรเ์ ป็ นจริงว่า “กระดูกของเขาจะไม่หกั แม้เพียงชิน้ เดียว” และ
ข้อความอีกตอนหนึ่งว่า “เขาทัง้ หลายจะมองดูผทู้ เ่ี ขาแทง”
(ราพึงสักครู่)
เพลง
โปรดนาวิญญาณ
(ป.353)
โอ้พระองค์ผทู้ รงเมตตาเลิศล้า โปรดนาวิญญาณของลูกนี้เทอญ
เดินไปสู่เมืองแมนแดนสวรรค์ ลูกขออภิวนั ท์สรรเสริญพระคุณ
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โปรดให้ลูกอบอุน่ อยู่แทบบาทา ขอประทานพระหรรษทานความรัก
ปกปั กษ์ให้ลูกได้รกั พระองค์ รักสูงส่งดารงนิรนั ดร
ลูกร้องคาวิงวอนต่อพระหทัย โปรดดลให้พน้ ภัยด้วยเทอญ
ยามได้ชมความงามตามประสงค์ ได้พบพระองค์ลกู คงสุขสันต์
ด้วยความรักนัน้ มิผนั เปลีย่ นแปร ได้พบรักแท้ลกู กลับสุขใจ

บทภาวนา “พละกาลังในการทนทุกข์ยากลาบาก”
ข้าแต่พระเยซูเจ้า
โปรดสอนข้าพเจ้าให้รจู้ กั ความหมายที่
แท้จริงของการเสียสละทางใจ ด้วยพระฉบับแบบ พระองค์รบั ความ
อับอายบนไม้กางเขน อดทนต่อความทุกข์ยากลาบากมากมายนับไม่
ถ้วน ในความทุกข์ทรมานเหล่านัน้ พระองค์ได้ทรงถวายแด่พระบิดา
เจ้าซ้าแล้วซ้าอีก
ทรงถวายความเจ็บปวดแห่งความทุกข์ทรมาน
ภายใน ความเย็นเฉย ความเนรคุณ ความเกลียด คาโต้แย้งของ
ศัตรู คาเยาะเย้ยทีช่ วร้
ั ่ าย และทุกสิง่ ทีข่ ดั เคืองพระทัย พระองค์ได้
ทรงถวายทุกสิง่ เหล่านี้แด่พระบิดาอย่างสิน้ เชิง ข้าพเจ้ามักจะพอใจ
ทีจ่ ะรับการพลีกรรมภายนอกเพียงเล็กน้อยและถอยหลังจากการสละ
ตนเองอย่างแท้จริง ขอพระองค์โปรดประทานพละกาลัง เพื่อจะได้
ถวายความทุกข์ทรมานภายในของข้าพเจ้าแด่พระบิดา ขอโปรดอย่าง
ให้ความรักตัวเองของข้าพเจ้าสลัดทิง้ ความอับอายและความขัดใจ แต่
โปรดช่วยข้าพเจ้าให้ยนิ ดีสูญเสียทุกอย่างดังทีพ่ ระองค์ได้ทรงสูญเสีย
ทุกอย่าง และให้ขา้ พเจ้าทาเช่นนัน้ ด้วยใจกว้าง ขอโปรดให้ขา้ พเจ้า
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สามารถยินดีในการถูกทดลองทุกอย่าง
ด้วยความทุกข์ยากลาบาก
เป็ นโอกาสดีให้ขา้ พเจ้าสามารถรักพระเป็ นเจ้าด้วยใจกว้างมากยิง่ ขึน้
บทเพลงของสิเมโอน

หน้า 11

ภาวนาของประธาน
ข้าแต่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
พระองค์ทรงเป็ นความรักทีไ่ ม่มี
ขอบเขต ทรงเป็ นความสุขครบครัน และสูงสุดของข้าพเจ้าทังหลาย
้
ขอโปรดรับดวงใจของข้าพเจ้าทัง้ หลาย เพื่อจะได้ปรารถนาพระองค์ผู้
เดียวเท่านัน้ เพราะพระองค์ทรงเป็ นจุดมุ่งหมายนิรนั ดร์ ขอทรงรับ
ข้าพเจ้าทัง้ หลายเข้าส่วนในความดี
ความอ่อนโยนสูค่ วามรักของ
พระองค์ ขอพระองค์ทรงรับให้เข้าสนิทเป็ นหนึ่งเดียวกับพระองค์เสมอ
ไปเทอญ อาแมน
ขอพระเป็ นเจ้าประทานคืนอันสงบและปลายทางอันเป็ นสุขแก่
ข้าพเจ้าทัง้ หลาย อาแมน
เพลงแม่พระ

……………

เตรียมราพึง

………….…
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วารที่ 9
หทัยพระเยซู สมแก่คาสรรเสริญทุกๆประการ
เพลง
1,3,4)

1.
2.
3.
เทิดทูน

อัลเลลูยา

(ช.473.

(รับ) อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลูยา (ซ้า)
จงประกาศพระเจ้ามีพระทัยดี รักทรงศรีดารงนิรนั ดร์
จงกล่าวเถิดวงศ์อสิ ราเอลทัวกั
่ น รักทรงธรรมนัน้ นิรนั ดร
ยามปวดใจข้าฯร้องเรียกหาพระองค์ พระก็ทรงโปรดทุกสิง่ อัน
ประทับอยู่ใกล้ขา้ ฯเพื่อคอยป้ องกัน ให้ขา้ ฯนัน้ ชนะศัตรู
พระเจ้าข้าลูกนี้ขอโมทนา
พระเจ้าข้าลูกขอ
จงประกาศพระทัยดีแสนจารูญ ไม่เสือ่ มสูญรักนิรนั ดร
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บทสร้อย (ช.100) จงร้องเพลงบทใหม่ สรรเสริญพระเป็นเจ้า อัลเลลู
ยา
อัลเลลูยา อัลเลลูยา
บทเพลงสรรเสริญ
ดูราชาวเราคริสตชน
คราเมือ่ พวกทหารโรมัน
พระคริสต์เอกบุตรอวตาร
น้อยใหญ่
กระนัน้ มวลมนุษย์จญ
ั ไร
หอกคม
ดวงพระทัยคือต้นกาเนิด
ทวารแห่งบัญญัตนิ ิยม
หรรษทานแห่งศีลทัง้ เจ็ด
ออกจากธารพระหฤทัย
เดชะพระโลหิตศักดิสิ์ ทธิ ์
ชาระอาภรณ์มนุษย์น้ี
บัดนี้สบื ไปและเบือ้ งหน้า
จักหนีจากบาปสารพัน
ข้าจักจงรักและภักดี
ขอรักจนกว่าชีวาวาย
ขอถวายพรพระคริสตองค์
อีกองค์ทรงฤทธิพระบิ
์ ดา
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ดูผลแห่งบาปโหดมหันต์
พุ่งหอกเสียบพลันพระหทัยง
ไร้ซ่งึ บาปสาธารณ์
เพิม่ บาปหยาบใหญ่ให้
คริสตจักรประเสริฐสุดสม
ปวงชนอภิรมย์รอดตาย
สาเร็จหลังมามิ
่ ขาดสาย
ทาลายลบล้างมากมี
องค์พระชุมพาสฤษฎ์เรืองศรี
ให้เรื่องรุจงี ดงามพลัน
ลูกขอสัญญาเป็ นแม่นมัน่
ไม่หนั กลับหาให้น่าอาย
กตเวทีดงั ธ มุ่งหมาย
ต่อพระหฤทัยอัตรา
ซึ่งทรงประทานสุขหรรษา
พระจิตตราบฟ้ าดินสลาย

บทสร้อย (ช.100) จงร้องเพลงบทใหม่ สรรเสริญพระเป็นเจ้า อัลเลลู
ยา
อัลเลลูยา อัลเลลูยา
พระวาจาของพระเป็ นเจ้าจากหนังสือวิวรณ์
(วว.21: 1,3-4) ข้าพเจ้าเห็นฟ้ าใหม่และแผ่นดินใหม่ เพราะ
ฟ้ าใหม่และแผ่นดิน
เดิมสูญหายไป ไม่มที ะเลอีกต่อไป …ข้าพเจ้าได้ยนิ เสียงดังจากพระ
บัลลังก์วา่ “นี่คอื ทีพ่ านักของพระเจ้าในหมู่มนุษย์ พระองค์จะทรง
พานักอยู่ในหมู่เขา เขาจะเป็ นประชากรของพระองค์ และพระองค์จะ
ทรงเป็ นพระเจ้าของเขา ทรงเป็ น “พระเจ้าสถิตกับเขา” พระองค์จะ
ทรงเช็ดน้ าตาทุกหยดจากนัยน์ตาของเขา จะไม่มคี วามตายอีกต่อไป
จะไม่มกี ารคร่าครวญ การร้องไห้ และความทุกอีกต่อไป เพราะโลก
เดิมผ่านพ้นไปแล้ว”
(ราพึงสักครู)่
เพลง
หทัยพระองค์
(ม.64)
สายธารไหลรินไม่สน้ิ
หลังลงดิ
่ นจากถิน่ ฟ้ าไกล
ดังพรของดวงหทั
่
ย
หลังริ
่ นไหลล้นใจชาวชน
แสนตรมระทมขมขืน่
ใจกล้ากลืนจาสุดฝืนทน
มลทินร้อยพนหมื่นคน บาปมากล้นพ้นพรรณนา
หนามตาทิม่ ซ้าดวงแด
ดุจรอยแผลเจ็บช้าวิญญาณ์
ทิม่ แทงแสนทรมา
พระบุตราน้ าตาไหลริน
จุดไฟในดวงใจข้า
ด้วยฤทธาพาสิน้ มลทิน
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ดังไฟร้
่ อนรุ่มอาจินต์

ไม่สุดสิน้ ฤทัยพระองค์

บทภาวนา (การแสดงความรูจ้ กั บุญคุณ)
ซ้าย ข้าแต่พระเยซูเจ้า ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณทีท่ รงประทาน
ความ
รักอันเหลือล้น ข้าพเจ้าขอโมทนาพระคุณทีพ่ ระองค์ทรง
ประทานพระหฤทัยของพระองค์พร้อมกับพระคุณต่างๆแก่
ข้าพเจ้า
ขวา ข้าพเจ้าขอดมทนาพระคุณทีท่ รงประทานความรักในชีวติ และ
ในการกระทาทีแ่ สดงถึงความรักอันบริสุทธิ ์ และ
ขอขอบพระคุณทีพ่ ระองค์ได้เสียสละเยีย่ งวีรชนเพื่อความสุข
ของข้าพเจ้า
ซ้าย ข้าพเจ้าขอโมทนาพระคุณ ทีท่ รงประทานความรักอย่าง
ไพศาลแก่ขา้ พเจ้า ขอขอบพระคุณทีท่ รงประทานพระคุณ
ต่างๆ เหลือล้นแก่ขา้ พเจ้า และขอขอบพระคุณทีท่ าให้
ข้าพเจ้าเต็มเปี่ ยมไปด้วยความรักของพระองค์
ขวา
ข้าพเจ้าขอโมทนาพระคุณ ทีพ่ ระองค์ทรงซื่อสัตย์
มันคงในความรั
่
กของพระองค์ ไม่ทรงหมดกาลังใจเพราะ
ความอ่อนแอและการขาดความเชือ่ ของข้าพเจ้า แต่ทรง
พร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือข้าพเจ้าเสมอ
พร้อมกัน
ข้าพเจ้าขอโมทนาพระคุณพระองค์ ทีท่ รงจัดเตรียม
อนาคตทีร่ ุ่งเรืองไว้สาหรับข้าพเจ้า ขอขอบพระคุณทีท่ รงรัก
และประทานสวรรค์ไว้คอยข้าพเจ้า
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บทเพลงของสิเมโอน หน้า 18
ภาวนาของประธาน
ข้าแต่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
พระองค์ทรงเป็ นความรักทีไ่ ม่มี
ขอบเขต ทรงเป็ นความสุขครบครัน และสูงสุดของข้าพเจ้าทังหลาย
้
ขอโปรดรับดวงใจของข้าพเจ้าทัง้ หลาย เพื่อจะได้ปรารถนาพระองค์ผู้
เดียวเท่านัน้ เพราะพระองค์ทรงเป็ นจุดมุ่งหมายนิรนั ดร์ ขอทรงรับ
ข้าพเจ้าทัง้ หลายเข้าส่วนในความดี
ความอ่อนโยนสูค่ วามรักของ
พระองค์ ขอพระองค์ทรงรับให้เข้าสนิทเป็ นหนึ่งเดียวกับพระองค์เสมอ
ไปเทอญ อาแมน
ขอพระเป็ นเจ้าประทานคืนอันสงบและปลายทางอันเป็ นสุขแก่
ข้าพเจ้าทัง้ หลาย อาแมน
เพลงแม่พระ ……
เตรียมราพึง ….…
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