บทนำ.......
เพลง คริสตชนจงยินดี (สรรเสริ ญแม่พระ 29.1-2)
1. คริ สตชนทั้งหลายจงยินดี
ร่ วมเปรมปรี ด์ ิแซ่ ซอ้ งให้เกริ กไกร
ถวายพรสตรี ผยู ้ งิ่ ใหญ่ ถวายชัยพระมารดา
** วันนี้พวกลูกทั้งหลาย ต่างร่ วมถวาย
เทิดพระเกียรติองค์มารดามารี อา
ฉลองแซ่ ซอ้ งก้องฟ้า พร้อมเทพเทวา
จะรักศรัทธาพึ่งพาพระมารดา.
2. มวลบุปผาที่นามาประดับ เรี ยงสลับที่ประทับของแม่
ดังจิตใจพวกลูกถวายแด่
องค์พระแม่มารี อา (**)
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ข้ ำพเจ้ ำเชื่ อถึงพระเป็ นเจ้ ำ
ข้ ำแต่ พระบิดำ..... วันทำมำรีอำ...... สิ ริพงึ มี.....
ภำคมหำมงคลรุ่งเรื อง
ข้ อรำพึงที่ 1 พระเยซูเจ้ ำทรงกลับคืนชีพ
ผู้ก่อ........
ข้าแต่พระบิดา.... วันทามารี อา 10 บท.... สิ ริพึงมี...
เพลง เชิญสรรเสริญพระแม่ มำรีย์
วันนี้เราแสนยินดี ฤดีเปรมปรี ด์ ิสุขใจ
ฤทัยร่ าเริ งแจ่มใสเบิกบาน
ดวงมานเริ งรื่ นสราญ แซ่ซอ้ งร้องขับขาน
ประสานเสี ยงเพลงสรรเสริ ญมารี อา
เชิญชาวเราร้องบรรเลง ด้วยเพลงสดุดี
สรรเสริ ญแม่มารี พรหมจารี สุภาพ
ซาบซึ้ งในพระการุ ญ ขอเทิดทูนก้มกราบ
ตลอดชีวิตตราบนิรันดร์
ข้ อรำพึงที่ 2 พระเยซูเจ้ ำเสด็จขึน้ สวรรค์
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ผู้ก่อ.....
ข้าแต่พระบิดา.... วันทามารี อา 10 บท.... สิ ริพึงมี...
เพลง รำชินีแห่ งสำยประคำ
ราชินีแห่ งสายประคาศักดิ์สิทธิ์
องค์พระจิตอยูช่ ิดในดวงวิญญาณ
ทรงเปี่ ยมล้นด้วยหรรษทาน มารดาแห่ งพระเจ้า
พรหมจารี ที่รักและทรงเมตตา
ที่พ่ ึงพาหลบภัยของเราคนบาป
ทรงสัง่ สอนให้สวดค่าเช้า สายประคานาชีวา
วันทามารี อา วันทามารี อา วันทา...มารี อา
ข้ อรำพึงที่ 3 พระจิตเจ้ ำเสด็จมำ
ผู้ก่อ.....
ข้าแต่พระบิดา.... วันทามารี อา 10 บท.... สิ ริพึงมี...
เพลง ถวำยวันทำมำรีย์ (สรรเสริญแม่ พระ 82.1,2)
1.
ถวาย วันทามารี
ชนนีผทู ้ รงสวรรค์
ตั้งจิตนอบน้อมพร้อมกัน สนัน่ แซ่ ซอ้ งก้องคุณ
(รับ) พร้ อมเถิดพวกเราชาวไทย มาไหว้ พระแม่ มารี
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2.

สรรเสริ ญพระคุณชนนี
สรรเสริ ญพระคุณชนนี
พระเกียรติพระคุณบุญงาม
ป้องกันมารร้ายไพรี

ชีวีวิญญาณ์ ฟ้าดิน
ชีวีวิญญาณ์ ฟ้าดิน
พระนามเฟื่ องฟ้าอ่าศรี
ปรานีอานวยอวยชัย

ข้ อรำพึงที่ 4 พระมำรดำได้ รับเกียรติยกขึน้ สวรรค์
ผู้ก่อ.....
ข้าแต่พระบิดา.... วันทามารี อา 10 บท.... สิ ริพึงมี...
เพลง ขอพระแม่ โปรดช่ วยนำหน้ ำ
1.
ขอพระแม่โปรดช่วยนาหน้า ไม่หลงเมื่อทรงอยูเ่ คียงข้าง
ข้าฯปลอดภัยถ้าเดินไม่ห่าง รักพระแม่ไม่รู้จืดจาง
(รั บ) โปรดจูง โปรดนา อย่ าให้ ข้าฯเดินหลงจากทางไป
ขอทรงนาตลอดเวลา ขอพระแม่ โปรดช่ วยนาหน้ า
2.
เมื่อความทุกข์ลาบากมาใกล้ ข้าฯก็อยูใ่ นที่ปลอดภัย
ที่นนั่ พ้นจากอันตราย ในพระแม่ขา้ พึ่งอาศัย (รับ)
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ข้ อรำพึงที่ 5 พระมำรดำได้ รับมงกุฎเป็ นรำชินีสวรรค์
ผู้ก่อ.....
ข้าแต่พระบิดา.... วันทามารี อา 10 บท.... สิริพึงมี...

เพลง มำรี ควำมรักของผู้ยำกนำน (สรรเสริ ญแม่พระ 153)
(แทนบทเร้าวิงวอน)
1. มารี ความรักของผูย้ ากนาน มารี ปรี ชาญาณของผูอ้ ่อนแอ
มารี มารดาของเราช่วยวิงวอนเทอญ (ซ้ า)
2. มารี ความสว่างแจ่มใสเจิดจ้า มารี คาภาวนาของโลก
มารี พลังของเราช่วยวิงวอนเทอญ (ซ้ า)
3. มารี สัญญาให้ไว้แก่มนุษย์ มารี พุน้ าสุ ดใสไหลเย็น
มารี พลังของเราช่วยวิงวอนเทอญ (ซ้ า)
4. มารี ตวั แทนของปวงประชา มารี โฉมหน้าของพระศาสนจักร
มารี ราชินีของเราช่วยวิงวอนเทอญ (ซ้ า)
5. มารี คาสดุดีวนั ฉลองใหญ่ มารี เงียบใบ้ของผูต้ ่าต้อย
มารี หนทางของเรา ช่วยวิงวอนเทอญ (ซ้ า)
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พระสงฆ์ ถวำยกำยำนแด่ แม่ พระ....... บทวันทำพระรำชินี.......
บทภำวนำสรรเสริญและถวำยประเทศไทยแด่ แม่ พระ
พร้ อมกัน :

ข้าแต่พระแม่มารี ย ์ ผูเ้ ป็นบุตรที่รักยิง่ ของพระบิดา
นิรันดร เป็นพระมารดาที่น่ารักยิ่งของพระบุตร เป็นผูร้ ่ วม
ทุกข์ร่วมสุขกับพระองค์เสมอ เป็นวิหารที่เปี่ ยมด้วยพระ
สิ ริมงคลของพระจิตเจ้า
วันนี้ลูกขอถวายประเทศไทย อันเป็นแผ่นดินถิ่น
เกิดของลูกไว้ในพระหัตถ์ของพระแม่ ลูกวอนขอพระแม่
ได้โปรดปกป้องคุม้ ครองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรม
วงศานุ วงศ์ทุกพระองค์ ให้ทรงเป็นร่ มโพธิ์ ร่ มไทรของ
ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ลูกวอนขอพระแม่ได้ช่วยชาวไทยทุกคน ให้รักและ
หวงแหนความเป็ นไทของตน มีความสามานสามัคคีกลม
เกลียวกัน ช่วยกันรักษาไว้ซ่ ึงขนบธรรมเนี ยมประเพณี
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และยึดมัน่ ในศีลธรรมอันดีงาม ซึ่งเป็นมรดกอันล้ าค่าของ
ชาวไทยทุกคน
โปรดอานวยพระพรแก่พระศาสนจักรคาทอลิกใน
ประเทศไทย บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชชายหญิง ให้ทกุ ท่านเป็นผูม้ ีจิตใจเสี ยสละในการรับใช้
ประชากรของ พระเป็ นเจ้า โปรดประทานพระพรแด่กิจการต่าง
ๆของพระศาสนจักร ในด้านการศึกษา ด้านพัฒนาและ
สงเคราะห์ เพื่อเป็ นสักขีพยานถึงความรักแบบคริ สตชน
อย่างแท้จริ ง
ขอโปรดให้เยาวชนคาทอลิกตอบสนองพระกระแส
เรี ยก ด้วยใจเสี ยสละมากยิง่ ขึ้น และที่สุด เพื่อข้าพเจ้า
ทั้งหลายที่มาพร้อมหน้ากันอยู่ ณ ที่น้ ี จะได้ดาเนินชี วิตใน
ความเชื่ อ ยึดมัน่ ในคุณธรรมความดี เลียนแบบอย่างชี วิต
ของพระแม่ มีความเข้มแข็ง ในการติดตามพระคริ สตเจ้า
และขอโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พน้ จากความชัว่ ร้ าย
และภัยอันตรายต่าง ๆ ด้วยเทอญ
7

ประธำน : ข้ ำแต่ พระเยซูคริสตเจ้ ำ ผู้เป็ นคนกลำงระหว่ ำง
เรำกับพระบิดำเจ้ ำ ผู้ได้ ทรงแต่ งตั้งพระมำรดำพรหมจำรี พระ
มำรดำของพระองค์ ให้ เป็ นมำรดำของเรำ และคนกลำงระหว่ ำง
เรำกับพระองค์ ด้วย ของโปรดกรุณำให้ ทุกคนทีม่ ำวอนขอ
พระองค์ ได้ ชื่นชมยินดีในกำรได้ รับทุกสิ่ งทำงพระมำรดำนี้
ทั้งนี้ อำศัยพระองค์ ผ้ ทู รงจำเริญและครองรำชย์ พร้ อมกับพระ
บิดำและพระจิต ตลอดนิรันดร
ทุกคน :
อาแมน.
ถวำยช่ อดอกไม้ แด่ แม่ พระ.....
เพลงถวำยช่ อดอกไม้ (ป. 221)
1. มาพวกเราคริ สตังให้พร้อมหน้า แต่งมาลาช่อดอกไม้ให้
หลากสี น้อมถวายแม่มารี เลิศสตรี วิไล
2. ช่อดอกไม่หลายสี ปะปนกัน เป็ นของขวัญลูกเอามาถวายแม่
ไม่งามไม่สมแท้ขอแม่รับเอาเทอญ (รับ)
3. ช่อดอกไม้หลายสี ก็ดีอยู่ แต่ยงั สู ้หวั ใจงามนั้นไม่ได้
เราจงนาถวายให้มารดามารี อา (รับ)
4. แม่บอกว่าถ้าเป็ นลูกแม่จริ ง ให้ละทิง้ สิ่ งทางชัว่ บาปมัวหมอง
ตั้งใจรักษาครองคริ สตังแท้ให้แน่นอน (รับ)
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5. ช่อดอกไม้นาถวายหมายความรัก
ลูกสมัครรักพระแม่แน่เต็มใจ
แต่ยงั ขอแม่ได้ช่วยเพิ่มให้ทุกวันคืน (รับ)
6. ขอแม่ช่วยอวยพรเป็ นประจา
ช่วยชูค้ ากาลังลูกทุกวันคืน
ลูกจึงจะได้ข้ ึนสู่ สวรรค์นิรันดร
(รับ) โอ้พระมารดา แม่รักมารี ขอแม่ยนิ ดีรับช่อดอกไม้
ลูกน้อมถวายด้วยใจชื่นบาน
เพลงถวำยวันทำมำรี (สส. 214)
1. ถวายวันทามารี ชนนีผทู ้ รงสวรรค์ ตั้งจิตนอบนอ้มพร้อมกัน
สนัน่ แซ่ ซอ้ งก้องคุณ (รับ)
2. วิญญาณที่ผดิ ติดโทษ ขอโปรดเอื้อเฟื้ อเกื้อหนุน สิ้ นโทษสู่
ธรรมจารู ญ ข้องขุ่นสู ญหายกลายดี (รับ)
3. พระเกียรติพระคุณบุญงาม พระนามเฟื่ องฟ้าอ่าศรี ป้องกัน
มารร้ายไพรี ปรานีอานวยอวยชัย (รับ)
4. พระแม่วสิ ุ ทธิ์ผดุ ผ่อง แม่ของพระผูเ้ ป็ นใหญ่ ทรงสิ ทธิ์ฤทธิ์
ล้ าอาไพ เป็ นที่อาศัยพึ่งพา (รับ)
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5. ลูกขอพระเดชพระคุณ เจือจุนพิทกั ษ์รักษา โปรดลูกเมื่อ
มรณา สู่ ฟ้าตลอดนิรันดร์ (รับ)
(รับ) พร้อมเถิดพวกเราชาวไทย มาไหว้พระแม่มารี สรรเสริ ญ
พระคุณชนนี ชีวีวิญญาณ์ฟ้าดิน
เพลงนักบุญและเทวำ (ป. 225)
1. นักบุญและเทวา ชวนกันมาขับดนตรี
สรรเสริ ญแม่มารี ราชินีแห่ งวิญญาณ์ (รับ)
(รับ) อาเว อาเว อาเวมารี อา อาเว อาเว อาเวมารี อา
2. โอ้พรหมจารี แม่ผมู ้ ีใจอ่อนหวาน ลูกรื่ นชื่นวิญญาณ
ขับเพลงการกราบบาทา (รับ)
3. เมื่อครั้งโบราณกาล พรหมถือสารขานดนตรี
สรรเสริ ญแม่มารี สดุดีวนั ทนา (รับ)
4. วันนี้เป็ นยามเย็นลูกทาเช่นถือสาร แซ่ ซอ้ งร้องขับขาน
สาธุการพระมารดา (รับ)
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เพลงสุ ขในพระแม่ (สส. 241A)
1. อิ่มใจในรักมารดา สุ ขอุรากว่าร้อยรักใด
ด้วยรักจากแม่ซ้ ึ งใจ ร้อยรสมาลัยหาใดเทียบเลย
2. สุ ขไหนให้เหมือนพระนาง อยูใ่ จกลางดวงใจลูกน้อย
แม่น้ ีเป็ นที่พกั คอย ยามเหงาเศร้าสร้อย หวังคอยเตือนใจ
3. สุ ขในองค์พระชนนี ยอดสตรี แม่ศรี ลูกยา
ลูกรักแม่ที่เมตตา ร้องร่ าวาจาว่ารักแม่จริ ง
(รับ)
มารี มารดาของลูก หัวใจพันผูกดวงใจลูกไว้
ข้าน้อยยังพลอยดีใจ ส่ วนหนึ่งของใจ แม่มีลูกอยู่
อยำกพบประสบแม่ (สส. 242)
1. อยากพบประสบแม่ จงฟังแต่คาแม่สอน
เมตตาประชากรมานะเอื้อเกื้อการุ ญ
หมู่มิตรและอมิตร ก็จงคิดช่วยเจือจุน
พระองค์คงเกื้อหนุนให้ลูกพบกับมารดา
2. อยากพบประสบแม่ก็อย่าแพ้แก่ตณ
ั หา
โลภหลงและโกรธา ปี ศาจร้อยใจทมิฬ
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เมื่อมันกระชั้นเรี ยกอย่าสาเหนียกสาเนียงยิน
พักตร์ลูกก็คงผินไปเห็นหน้ามาตุรงค์
3. อยากพบประสบแม่ ก็ให้แผ่น้ าจิตจง
รักต่อพระผูท้ รง สุ จริ ตด้วยเต็มใจ
คุณท่านหมัน่ สรรเสริ ญ บ่มีเมินเสมอไป
ดัง่ นี้ก็คงได้ ประสบแม่ นฤมลทิน
วันทำมำรีอำ
วันทามารี อา เปี่ ยมด้วยพระหรรษทาน องค์พระเจ้าสถิตกับท่าน
องค์พระเจ้าสถิตกับท่าน (ซ้ า)
ท่านเป็ นผูม้ ีบุญกว่าหญิงใดใด
และองค์พระเยซู โอรสของท่านทรงบุญยิง่ กว่าสารพัด
สันตะมารี อา มารดาองค์พระเจ้า
สันตะมารี อา มารดาองค์พระเจ้า
ภาวนาเพื่อเราผูเ้ ป็ นคนบาป
บัดนี้ ทุกเมื่อตราบจนชีพมลาย อาแมน
สันตะมารี อา มารดาองค์พระเจ้า
สันตะมารี อา มารดาองค์พระเจ้า
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เพลง เชิญแม่ ร้องเพลง (สรรเสริ ญแม่พระ 136.1-2)
(รั บ) เชิญแม่ร้องเพลงกับลูกเถิด แม่เลิศล้นด้วยหรรษทาน
เชิญมาร้องเพลงให้กอ้ งกังวาน พระภูบาลสถิตกับเรา
1. เพื่อให้โลกชื่นชมยินดี
เชิญชี้นาให้ลูกเดินทุกวัน
เพื่อให้โลกได้พบความสุ ขสันต์
ให้เรามัน่ ในรักพระองค์ (รับ)
2. เราจะขับเพลงแสงสว่าง
ให้พราวพร่ างตลอดทางชีวี
ลูกเชื่อใจในรักของแม่น้ ี
จูงลูกลี้ภยั พาลทั้งมวล (รับ)
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