ตรีวาร เตรียมสมโภชแม่พระปฏิสนธินิรมล

O Mary, conceived without sin,
pray for us who have recourse to thee,

วารที่ 1
บทนา
เมื่อแบร์นาแด็ตถามชื่อของสตรีงามที่ปรากฏ ณ ถ้ามั
สซาเบียลใกล้เมืองลูร์ดนัน้ สตรีงามผูน้ นั ้ ยิ้มให้เธอ และเมื่อเธอถามซ้ า
อีกครัง้ สตรีผนู้ นั ้ จึงตอบเธอว่า “ฉันคือการปฏิสนธินิรมล” เป็ นคาตอบที่
น่าทึง่ และน่ าพิศวง เพราะแบร์นาแด็ตไม่ทราบความหมายของคาตอบ
ดังนัน้ แบร์นาแด๊ตจึงรีบวิง่ ไปหาคุณพ่อเจ้าวัดทีล่ ูรด์ และบอกคาตอบที่
ได้รบั แก่คุณพ่อ เมื่อคุณพ่อทราบคาตอบก็เข้าใจทันที และรูส้ กึ แปลกใจ
มากเพราะแบร์นาแด๊ตไม่ได้เรียนหนังสือ ย่อมไม่รู้จกั คานี้ คุณพ่อจึง
แน่ใจว่า “สตรีงาม” ผูน้ นั ้ คือพระนางพรหมจารีมารียน์ นเอง
ั่
เนื่องจากมีแต่พระนางเท่านัน้ ที่ได้รบั นามว่า “ผูป้ ฏิสนธินิรมล”
ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาในอดีต พระศาสนจักรตระหนักและเชื่อ
ในความศักดิ ์สิทธิ ์ และพระหรรษทานพิเศษของพระนางมารีย์
ในปี ค.ศ.1854 สมเด็จพระสันตะปาปาปี โอที่ 9 ทรงประกาศ
ข้อความเชื่อเรื่องการปฏิสนธินิรมลของแม่พระ ซึ่งทาให้คริสตชนรู้สกึ
ปลาบปลื้มใจอย่างยิง่ การประกาศข้อความเชือ่ สัน้ ๆ นี้เป็ นการยืนยัน
ว่า พระนางมารียไ์ ด้รบั การยกเว้นจากบาปกาเนิดตัง้ แต่วนิ าทีแรกของ
การปฏิสนธิในชีวติ ของพระนาง เหตุผลทีพ่ ระนางมารียไ์ ด้รบั สิทธิพเิ ศษ
เช่นนี้ ก็เพราะพระเจ้าได้ทรงเลือกพระนางเป็ นพระมารดาของพระบุตร
ของพระองค์ เพื่อที่พระเยซู เจ้าจะได้มีท่พี กั พิงในพระครรภ์อย่างสม
พระเกียรติ ดังนัน้ แม่พระจึง “ได้รบั ความรอดพ้นล่วงหน้า ” ด้วยเดชะ
พระเยซู เจ้าพระองค์เอง เพื่อ พระนางจะได้เป็ นพระมารดาที่บริสุทธิ ์
อย่างแท้จริง
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พระนางมารียไ์ ม่เพียงแต่ไม่มรี อยมลทินของบาปใด ๆ เท่านัน้
แต่ตลอดชีวติ พระนางก็ไม่เคยทาบาปเลยด้วย คริสตชนทางตะวันออก
เรียกพระนางมารีย์ว่า “แม่พ ระผู้ศกั ดิส์ ิทธิแ์ ละบริสุท ธิอ์ ย่า งแท้จริง ”
และเป็ นผูท้ ่ี “เปี่ ยมด้วยพระหรรษทาน” คือทุกอณูของพระนางมารีย์
เปิ ดรับพระเจ้าและความรักของพระองค์

วารที่ 2
บทนา
พี่ น้ อ งที่ ร ัก วัน นี้ เ รามารวมกัน เพื่ อ สวดภาวนา
สรรเสริญเทิดพระเกียรติพระนางมารีย์ ผูซ้ ่งึ พระเจ้าทรงเลือกสรรไว้
เป็ นพิเศษ นับตัง้ แต่พระนางได้บงั เกิดมาปฏิศนธินิรมล พระเจ้าทรง
โปรดให้พระนางเต็มเปี่ ยมด้วยพระหรรษทานอย่างล้นเหลือ และทรง
เลือกสรรให้เ ป็ นที่ประทับขององค์พ ระวจนาตถ์ท่ีทรงรับเอากายมา
บังเกิดเป็ นมนุษย์ เพื่อนามนุษย์คนบาป ให้ได้รบั ความรอด
การสวดสายประคา เป็ น รู ปแบบหนึ่ งของการแสดงออกถึง
ความศรัทธาต่อพระนางมารีย์ และเป็ นสิง่ ที่สาคัญมากในชีวติ คริสตชน
เพราะว่าในแต่ละข้อราพึงนัน้ เราราพึงถึงเหตุการณ์สาคัญที่ได้เกิดขึน้
ในชีวติ พระคริสตเจ้า ระหว่างที่พระนางมารีย์ยงั มีชวี ติ อยู่ การสวด
สายประคาเป็ นการนาเราไปหาพระเยซูเจ้า โดยผ่านทางพระแม่มารีย์
ดังนัน้ จึงเป็ นการสมควรอย่างยิง่ ที่เราจะร่วมจิตใจกันภาวนา
พร้อมกับพระแม่ เลียนแบบชีวติ ของพระแม่ ด้วยการรับฟั งพระวาจา
นาไปปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจาวัน อีกทัง้ น้อมรับน้ าพระทัยของพระเจ้าใน
ทุกเหตุการณ์ ด้วยความสุภาพถ่อมตน ด้วยความเชื่อ ความไว้ใจ
และความรักอันไม่มที ส่ี น้ิ สุด
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วารที่ 3
บทนา
วันฉลองแม่พระผูป้ ฏิสนธินิรมล เตือนใจเราว่า เราต้อง
เข้าใจถึงความจาเป็ นที่จะต้องมีความศรัทธาต่อแม่พระ ผูน้ าเราไปสู่
ความรอดพ้น เมื่อมนุ ษย์ต้องพินาศไปเพราะบาปของอาดัมและเอวา
พระเจ้าก็ทรงมีแผนการช่วยไถ่กู้มนุษย์ โดยทรงส่งพระบุตรมาบังเกิด
จากพระนางมารีย์ ผูป้ ฏิสนธินิรมล ด้วยพระอานุภาพของพระจิต ดังนัน้
แม่พระจึงเป็ นสะพานเชือ่ มโยงพระเจ้ากับมนุษย์
วันฉลองแม่พระผูป้ ฏิสนธินิรมลนี้ เตือนให้เราระลึกถึงพระเยซู
เจ้า ผู้ท รงน าชัยชนะใหญ่ ห ลวงมาสู่ โ ลก โดยอาศัย การบัง เกิด เป็ น
มนุษย์เพื่อช่วยเราให้รอด พระเป็ นเจ้าทรงทะนุถนอมและทรงสงวนพระ
แม่ มารียไ์ ว้มใิ ห้แปดเปื้ อนด้วยมลทินบาปกาเนิดและบาปใด ๆ ทัง้ สิน้
แม้แต่ความเอนเอียงไปในทางบาป ดังนัน้ แม่พระเท่านัน้ ที่ไม่เคยเป็ น
ทาสของบาปเลย
ภาวนาพร้อมกัน
ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงโปรดให้แม่พระเป็ นผูป้ ฏิสนธินิรมล
เพื่อเตรียมสถานทีพ่ านักให้คู่ควรกับพระบุตรของพระองค์ พระองค์ยงั
ทรงทะนุ ถนอมพระแม่ไว้ให้ปลอดพ้นมลทินใด ๆ ทัง้ สิน้ โดยอาศัยการ
ไถ่บาปของพระบุตร ข้าพเจ้าทัง้ หลายขอพึ่งพระแม่เป็ นผูเ้ สนอวิงวอน
ขอโปรดให้ขา้ พเจ้าทัง้ หลายมีจติ ใจสะอาดบริสุทธิ ์ เพื่อสมจะได้รบั ความ
รอดพ้นไปสวรรค์ดว้ ยเถิด
ก่อ
รับ

โอ้พระนางมารีย์ ผูป้ ฏิสนธินิรมล
ขอช่วยวิงวอนเพื่อเรา ผูเ้ ข้ามาขอพึง่ ด้วยเทอญ
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ข้อราพึงที่ 1
ผู้ก่ อ
ขอพระเจ้ า โปรดประทานพระพรแด่ อ งค์ ส มเด็ จ พระ
สันตะปาปาฟรังซิส บรรดาพระสังฆราช และผูน้ าในพระศาสนจักรทัวโลก
่
ขอให้ทุกท่านเปี่ ยมด้วยพระคุณของพระจิตและ
พระปรีชาญาณในการปฏิบตั ภิ ารกิจต่าง ๆ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ ์
ตามน้ าพระทัยของพระองค์เสมอ
ข้อราพึงที่ 2
ผูก้ ่อ เพื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขอพระแม่มารียโ์ ปรดเสนอวิงวอนพระเจ้า องค์แห่งความรัก
และเมตตา โปรดทรงคุ้มครองพิทกั ษ์รกั ษาพระองค์ท่าน ให้
ทรงเปี่ ยมด้วยทศพิธราชธรรม และปลอดพ้นจากภยันตรายทัง้
ปวง
ข้อราพึงที่ 3
ผูก้ ่อ อาศัยคาเสนอวิงวอนของพระนางมารีย์ ขอโปรดให้ผนู้ าคณะ
รัฐบาลและผูน้ าทุกฝ่ ายในประเทศไทย ได้รบั พระคุณแห่งความ
ดีแ ละความสว่า งจากองค์พระจิตเจ้า ในการคิด และร่ วมกัน
ตัดสินแก้ไขปั ญหาต่ าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในประเทศ ให้ส าเร็จไป
ด้วยดี ขอให้ทุกฝ่ ายปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์ ยุตธิ รรม
มุ่งทีจ่ ะนาความสงบสุขมาสู่ประเทศชาติ
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ข้อราพึงที่ 4
ผูก้ ่อ เพื่อผูท้ ก่ี าลังประสบความทุกข์ยากลาบากในชีวติ ทัง้ ฝ่ ายกาย
และจิตใจ โดยเฉพาะผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ภัย
สงครามและการก่อร้าย ขอให้ความทุกข์ยากที่เกิดขึน้ ผ่านพ้น
ไปโดยเร็ว ขอให้ผปู้ ระสบภัยทุกคนได้รบั ความช่วยเหลือ ให้มี
ชีวติ ความเป็ นอยู่ทด่ี ขี น้ึ โดยเร็ววัน และมีกาลังใจทีด่ าเนินชีวติ
ต่อไป
ข้อราพึงที่ 5
ผูก้ ่อ เพื่ อ สรรเสริ ญ เทิ ด พระเกี ย รติ พ ระแม่ ผู้ ท รงเป็ น คนกลาง
แจกจ่ายพระหรรษทานและเสนอวิงวอนเพื่อเรา
ให้เราเงียบสักครู่ เพือ่ วอนขอพระพรเป็นการส่วนตัว....
ประธาน
ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า ผูเ้ ป็ นคนกลางระหว่างเรากับ
พระบิดาเจ้า ผู้ได้ทรงแต่งตัง้ พระมารดาพรหมจารี พระมารดาของ
พระองค์ ให้เป็ นมารดาของเรา และคนกลางระหว่างเรากับพระองค์
ด้วย ของโปรดกรุณาให้ทุกคนทีม่ าวอนขอพระองค์ ได้ช่นื ชมยินดีใน
การได้รบั ทุกสิง่ ทางพระมารดานี้ ทัง้ นี้ อาศัยพระองค์ผทู้ รงจาเริญและ
ครองราชย์พร้อมกับพระบิดาและพระจิต ตลอดนิรนั ดร
ทุกคน
อาแมน
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วันทาพระราชิ นี
วันทาพระราชินี พระแม่ผทู้ รงเมตตากรุณา ทรงเป็ นชีวติ ความ
อ่อนโยนและความหวังของลูกทุกคน ลูกผูเ้ ป็ นลูกหลานที่ถูกเนรเทศ
ของเอวา ขอวันทาร้องหาพระแม่ ถอนใจคร่าครวญร่าไห้ในเหวน้ าตานี้
โปรดเถิดพระแม่ผทู้ รงช่วยเหลือเกือ้ กูลลูก โปรดทอดพระเนตรเมตตา
มายังลูก และเมื่อชีวติ เนรเทศนี้ผ่านพ้นไปแล้ว โปรดแสดงให้ลูกเห็น
พระเยซู พ ระบุ ต รผู้ท รงได้ ร ับ พระพร ข้า แต่ พ ระแม่ ผู้เ มตตากรุ ณ า
พระแม่ผโู้ อบอ้อมอารี มารียพ์ รหมจารีผมู้ พี ระทัยอ่อนโยน
โปรดระลึกเถิ ด
โปรดระลึกเถิด มารีย์พรหมจารีผู้โอบอ้อมอารี แต่ไหนแต่ไร
มายังไม่เคยได้ยินเลยว่า ผู้ท่มี าพึ่งพาขอความช่วยเหลือ และความ
คุ้มครองจากพระแม่ จะถูกพระแม่ทอดทิ้ง ลูกมันใจดั
่ งนี้ จึงรีบมาเฝ้ า
พระมารดา พรหมจารีแห่งพรหมจารีทงั ้ หลาย ลูกเป็ น คนบาป มาคร่ า
ครวญอยู่ เ ฉพาะพระพัก ตร์ข องพระแม่ ข้า แต่ พ ระมารดาแห่ ง พระ
วจนาตถ์ โปรดอย่ าเมินเฉยต่อวาจาของลูก แต่โปรดฟั งและประทาน
ตามทีล่ ูกวอนขอด้วยเทอญ อาแมน
พระชนนี พระเจ้า
พระชนนีพระเจ้า ลูกทัง้ หลายหลบลี้หนีภยั มาพึง่ พระแม่ โปรด
อย่าเมินเฉยต่ อคาวอนขอในยามทุกข์ร้อนของลูก แต่โปรดช่วยลูก ให้
พ้นภัยทัง้ สิน้ เสมอเถิด พระมารดาพรหมจารีผทู้ รงได้รบั พระพร
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บทภาวนาถวายประเทศไทยแด่แม่พระ
ข้า แต่ พ ระแม่ ม ารีย์ ผู้เ ป็ น บุ ตรที่ร ัก ยิ่ง ของพระบิด านิ รนั ดร
เป็ น พระมารดาที่น่ า รัก ยิ่ง ของพระบุ ต ร เป็ น ผู้ร่ ว มทุก ข์ร่ ว มสุ ข กับ
พระองค์เสมอ เป็ นวิหารทีเ่ ปี่ ยมด้วยพระสิรมิ งคลของพระจิตเจ้า
วันนี้ ลูกขอถวายประเทศไทย อันเป็ นแผ่นดินถิน่ เกิดของลูกไว้
ในพระหัตถ์ของพระแม่ ลูกวอนขอพระแม่ได้โปรดปกป้ องคุ้มครอง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ให้ทรงเป็ น
ร่มโพธิร่์ มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ลูกวอนขอพระแม่ได้โปรด
ช่วยชาวไทยทุกคน ให้รกั และหวงแหนความเป็ นไทของตน มีความ
สมานสามัค คีก ลมเกลีย วกัน ช่ ว ยกัน รัก ษาไว้ซ่ึ ง ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี และยึดมันในศี
่
ลธรรมอันดีงาม ซึ่งเป็ น มรดกอัน ล้าค่าของ
ชาวไทยทุกคน
โปรดอานวยพระพรแก่พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชชายหญิง ให้ทุกท่านเป็ นผู้มี
จิตใจเสียสละในการรับใช้ประชากรของพระเป็ นเจ้า โปรดประทาน
พระพรแด่กจิ การต่าง ๆ ของพระศาสนจักร ในด้านการศึกษา ด้าน
พัฒนาและสงเคราะห์ เพื่อเป็ นสักขีพยานถึงความรักแบบคริสตชน
อย่างแท้จริง
ขอโปรดให้เยาวชนคาทอลิกตอบสนองพระกระแสเรียก ด้วย
ใจเสียสละมากยิง่ ขึน้ และทีส่ ุด เพื่อข้าพเจ้าทัง้ หลายทีม่ าพร้อมหน้ากัน
อยู่ ณ ที่น้ี จะได้ดาเนินชีวติ ในความเชื่อ ยึดมันในคุ
่
ณธรรมความดี
เลียนแบบอย่างชีวติ ของพระแม่ มีความเข้มแข็ง ในการติดตามพระ
คริสตเจ้า และขอโปรดช่วยข้าพเจ้าทัง้ หลายให้พ้นจากความชัวร้
่ าย
และภัยอันตรายต่าง ๆ ด้วยเทอญ
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