วจนพิ ธีกรรมสวดสายประคา และแห่แม่พระ
ฉลองแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูรด์
11 กุมภาพันธ์
บทนา
พีน่ ้องทีร่ กั วันนี้เป็ นวันทีพ่ ระศาสนจักรระลึกถึงเหตุการณ์ทแ่ี ม่พระ
ทรงประจักษ์ ณ ตาบลเล็ก ๆ ทีช่ อ่ื ลูรด์ เมืองลูรด์ ประเทศฝรังเศส
่
เมื่อวันที่
11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1858 แม่พระทรงประจักษ์มาแก่แบร์นาแด๊ต ซูบรี ูส์ ใน
วันนัน้ แบร์นาแด๊ต กับน้องสาวและเพื่อน ได้ชวนกันไปเก็บฟื นมาใช้ในบ้าน
เพราะเป็ นฤดูหนาวจัด เมื่อมาถึงใกล้ถ้าทีช่ าวบ้านเรียกว่า “มัสซาเบียล”
มหัศจรรย์กไ็ ด้เริม่ ขึน้ แบร์นาแด๊ตเล่าว่า “หนูเห็นผูห้ ญิงสาวใส่ชดุ ขาว เธอก้ม
ศีรษะทักทายหนู ทีแ่ ขนขวามีลูกประคาห้อยอยู่ สตรีนนั ้ สวมเสือ้ ขาวยาวลงมา
คลุมเท้า หนูเห็นดอกกุหลาบสีเหลือง 2 ดอกบนเท้าทัง้ สองของเธอ รัดประคด
ของเสือ้ มีสฟี ้ า ห้อยต่าลงมาเลยหัวเข่า”
ในการประจักษ์ครัง้ ที่ 16 คือ วันที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 1858 แม่ พระได้
ทรงเผยพระนามของพระแม่แก่แบร์นาแด๊ตว่า “ฉันคือการปฏิ สนธิ นิรมล”

แม่พระทรงประจักษ์มาแก่แบร์นาแด็ตทัง้ สิน้ 18 ครัง้ สารสาคัญของ
แม่พระคือ ให้สวดสายประคา สวดภาวนาให้คนบาป และใช้โทษบาป
แม่พระได้ทรงบาบัดรักษาผูป้ ่ วยทัง้ ร่างกายและจิตใจจานวนมากมาย
ในค่าวันนี้ เราจึงพร้อมใจกันมาภาวนาวิงวอนขอพระพรแห่งการกลับใจ การ
บาบัดรักษาทัง้ ร่างกายและจิตใจ และเพื่อสันติภาพของโลก โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ สันติภาพในประเทศไทย
เพลงนักบุญและเทวา (ป. 225)
1. นักบุญและเทวา
ชวนกันมาขับดนตรี
สรรเสริญแม่มารี
ราชินีแห่งวิญญาณ์ (รับ)
(รับ) อาเว อาเว อาเวมารีอา อาเว อาเว อาเวมารีอา
2. โอ้พรหมจารี
แม่ผมู้ ใี จอ่อนหวาน
ลูกรื่นชืน่ วิญญาณ
ขับเพลงการกราบบาทา (รับ)
3. วันนี้เป็ นยามเย็น
ลูกทาเช่นถือสาร
แซ่ซ้องร้องขับขาน
สาธุการพระมารดา (รับ)
บัดนี้ เราจะเริม่ สวดสายประคา
พระแม่มารียใ์ ห้เป็ นมารดาของเรา

เพือ่ เป็ นการสรรเสริญพระเจ้าผูป้ ระทาน

ธรรมลา้ ลึกแห่งความปี ติ ยินดี ข้อราพึงเกึ่ยวกับการบังเกิ ดของพระเยซูเจ้า
ข้อราพึงที่ 1 ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแก่พระนางมารีย์
ผู้ ก่ อ ขอพ ระเป็ นเจ้ า โปรดประทาน พ ระพ รแด่ องค์ ส มเด็ จ พ ระ
สันตะปาปาฟรังซิส บรรดาพระสังฆราช และผู้น าในพระศาสนจักรทัวโลก
่
ขอให้ทุ กท่านเปี่ ยมด้วยพระคุ ณ ของพระจิตเจ้าและพระปรีชาญาณในการ
ปฏิบตั ภิ ารกิจต่าง ๆ ให้บรรลุผลสัมฤทธิตามน
์ ้ าพระทัยของพระองค์เสมอ
1

ข้าแต่พระบิ ดา .... วันทามารีย์ 10 บท .... พระสิ ริร่งุ โรจน์ ....
เพลง เชิ ญสรรเสริ ญพระแม่มารีย์
วันนี้เราแสนยินดี ฤดีเปรมปรีดสุิ ์ ขใจ ฤทัยร่าเริงแจ่มใสเบิกบาน ดวงมาน
เริงรื่นสราญ แซ่ซ้องร้องขับขาน ประสานเสียงเพลงสรรเสริญมารีอา
เชิญชาวเราร้องบรรเลง ด้วยเพลงสดุดี สรรเสริญแม่มารีย์ พรหมจารีสุภาพ
ซาบซึง้ ในพระการุญ ขอเทิดทูนก้มกราบ ตลอดชีวติ ตราบนิรนั ดร์
ข้อราพึงที่ 2 พระนางมารียเ์ สด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบธ
ผูก้ ่อ ขอโปรดให้คริสตชนทุกคน ดาเนินชีวติ ด้วยความศรัทธา และฟื้ นฟู
ความเชือ่ ให้มชี วี ติ ชีวาอย่างที่มอี ยู่ในหัวใจของพระแม่ เพื่อจะได้นาบุคคลอื่น
ทีย่ งั ไม่รจู้ กั พระเยซูเจ้า ให้มารูจ้ กั พระองค์มากขึ้น
ข้าแต่พระบิ ดา .... วันทามารีย์ 10 บท .... พระสิ ริร่งุ โรจน์ ....
เพลง ราชิ นีแห่งสายประคา
ราชินีแห่งสายประคาศักดิสิ์ ทธิ ์
ทรงเปี่ ยมล้นด้วยหรรษทาน
พรหมจารีทร่ี กั และทรงเมตตา
ทรงสังสอนให้
่
สวดค่าเช้า
วันทามารีอา วันทามารีอา

องค์พระจิตอยู่ชดิ ในดวงวิญญาณ
มารดาแห่งพระเจ้า
ทีพ่ ง่ึ พาหลบภัยของเราคนบาป
สายประคานาชีวา
วันทา...มารีอา

ข้อราพึงที่ 3 พระเยซูเจ้าประสูติ ณ เมืองเบธเลเฮม
ผูก้ ่อ อาศัย ค าเสนอวิง วอนของพระนางมารี ย์ ขอโปรดให้ ผู้มี ห น้ า ที่
ปกครองประเทศและผู้นาทุกฝ่ ายในประเทศไทย ได้รบั พระคุณแห่งความดี
และความสว่างจากองค์พระจิตเจ้า ในการคิดและร่วมกันตัดสินแก้ไขปั ญหา
ต่าง ๆ ให้สาเร็จไปด้วยดี
2

ข้าแต่พระบิ ดา .... วันทามารีย์ 10 บท .... พระสิ ริร่งุ โรจน์ ....
เพลง ถวายวันทามารีย์
1.
ถวายวันทามารีย์
ตัง้ จิตนอบน้อมพร้อมกัน
(รับ) พร้อมเถิดพวกเราชาวไทย
สรรเสริญพระคุณชนนี

ชนนีผทู้ รงสวรรค์
สนันแซ่
่ ซอ้ งก้องคุณ
มาไหว้พระแม่มารีย์
ชีววี ญ
ิ ญาณ์ฟ้าดิน (ซ้า)

ข้อราพึงที่ 4 พระนางมารียถ์ วายพระกุมารในพระวิ หาร
ผูก้ ่อ เพื่อผู้ท่กี าลังประสบความทุกข์ยากลาบากในชีวติ ทัง้ ฝ่ ายกายและ
จิตใจ โดยเฉพาะพี่น้ องชาวนา และชาวไทยที่ได้รบั ผลกระทบจากความ
อยุติธรรม จากภัยสงคราม และความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ขอให้ความทุกข์ยากที่เกิดขึน้ ผ่านพ้นไปโดยเร็ว และขอให้พวกเขามีความ
อดทนและมีกาลังใจทีด่ าเนินชีวติ ต่อไป
ข้าแต่พระบิ ดา .... วันทามารีย์ 10 บท .... พระสิ ริร่งุ โรจน์ ....
เพลง ขอพระแม่โปรดช่วยนาหน้ า
1.
ขอพระแม่โปรดช่วยนาหน้า
ข้าฯ ปลอดภัยถ้าเดินไม่ห่าง
(รับ) โปรดจูง โปรดนา
ขอทรงนาตลอดเวลา
2.
เมื่อความทุกข์ลาบากมาใกล้
ทีน่ นพ้
ั ่ นจากอันตราย
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ไม่หลงเมื่อทรงอยู่เคียงข้าง
รักพระแม่ไม่รจู้ ดื จาง
อย่าให้ขา้ ฯ เดินหลงจากทางไป
ขอพระแม่โปรดช่วยนาหน้า
ข้าฯ ก็อยู่ในทีป่ ลอดภัย
ในพระแม่ขา้ พึง่ อาศัย (รับ)

ข้อราพึงที่ 5 พระนางมารียพ์ บพระเยซูเจ้าในพระวิ หาร
ผูก้ ่อ เพื่อสรรเสริญเทิดพระเกียรติพระแม่ผทู้ รงเป็ นคนกลางแจกจ่ายพระ
หรรษทานและเสนอวิงวอนเพื่อเรา
ให้เราเงียบสักครู่เพือ่ สนทนากับแม่พระเป็นการส่วนตัว....
ข้าแต่พระบิ ดา .... วันทามารีย์ 10 บท .... พระสิ ริร่งุ โรจน์ ....
บัดนี้ เราจะเริ่ มแห่พระรูปแม่พระ
เพื่อวอนขอความคุ้มครองจากพระแม่ สาหรับเราแต่ละคน
เพลง
บ้านเรา
บ้านเราขอพระมารดารับเป็นนางพญา โปรดคุม้ ครองกรุณา บ้านเรา บ้านเรา
โปรดเป็นนางพญาเจ้าให้เราภาวนา
โปรดปรานีมเี มตตา บ้านเรา บ้านเรา
1. วันทาดาราสกาว
พราวพร่างส่องทางนภา
ประสบองค์พระมารดา
ก็เท่าประสบพระองค์
2. ลูกฝากคาภาวนา
มารดาโปรดช่วยนาไป
มอบแด่องค์พระทรงชัย
ด้วยใจรักสุดประมาณ
3. โปรดเกือ้ กูลและรักษา
วิญญาณ์ของลูกจงดี
ให้ห่างร้ายไกลราคี
ดังทีแ่ ม่เคยการุญ
เพลง
ยอกรประนม
(รับ) ยอกรประนมบังคมพระแม่
เคารพรักแท้สุดคาราพัน
ลูกมากราบไหว้ดว้ ยใจมุ่งมัน่
ให้แม่ประกันนาทางชีวา
1. ลูกอยู่ผเู้ ดียวจะเหลียวหาใคร ก็จนจิตใจทีจ่ กั พึง่ พา
รอบกายมองดูศตั รูวญ
ิ ญาณ์
เคียดขึง้ หึงสาต่างมาประจญ
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2.
3.

ลูกขอแม่ชว่ ยอานวยพรชัย
ถึงเหล่าศัตรูจะขูค่ ารน
ลูกขอถวายมอบกายวิญญาณ
ให้แม่รกั ษาเมตตาอวยพร

โปรดป้ องกันภัยอย่าให้ขดั สน
ก็ไม่ย่อย่นเพราะแม่ป้องกัน
ทุกข์โศกสาราญแด่พระมารดร
เมื่อลูกม้วยมรณ์สู่แหล่งนิรนั ดร์

เพลง
สุขในพระแม่
1. อิม่ ใจในรักมารดา
สุขอุรากว่าร้อยรักใด
ด้วยรักจากแม่ซ้งึ ใจ
ร้อยรสมาลัยหาใดเทียบเลย
(รับ) มารีมารดาของลูก
หัวใจพันผูกดวงใจลูกไว้
ข้าน้อยยังพลอยดีใจ
ส่วนหนึง่ ของใจแม่มลี ูกอยู่
2. สุขไหนให้เหมือนพระนาง
อยู่ใจกลางดวงใจลูกน้อย
แม่น้เี ป็ นทีพ่ กั คอย
ยามเหงาเศร้าสร้อยหวังคอยเตือนใจ
3. สุขในองค์พระชนนี
ยอดสตรีแม่ศรีลูกยา
ลูกรักแม่ทเ่ี มตตา
ร้องร่าวาจาว่ารักแม่จริง
เมื่อถึงถา้ แม่พระ
พิ ธีกร

เพื่อรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ ให้เราสวดภาวนา เพื่อพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา

ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทัง้ หลาย.......
ข้ า พเจ้ า เชื่ อ ในพระเจ้ า พระบิด าผู้ท รงสรรพานุ ภ าพ ทรงเนรมิต ฟ้ าดิน
ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้า องค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าของข้าพเจ้าทัง้ หลาย ทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้า ทรงบังเกิดจากพระนาง
มารีย์ พ รหมจารี ทรงรับ ทรมานสมัย ปอนทิ อ ัส ปิ ลาต ทรงถู ก ตรึง กางเขน
สิน้ พระชนม์ และทรงถูกฝั งไว้ เสด็จสู่แดนมรณะ วันที่สาม ทรงกลับคืน พระ5

ชนมชีพ จากบรรดาผู้ตาย เสด็จสู่สวรรค์ ประทับเบื้องขวาพระเจ้า พระบิดาผู้
ทรงสรรพานุภาพ แล้วจะเสด็จมาพิพากษาผูเ้ ป็ นและผูต้ าย
ข้าพเจ้าเชือ่ ในพระจิตเจ้า พระศาสนจักรศักดิ ์สิทธิ ์ สากล ความสัมพันธ์เป็ นหนึ่ง
เดียวของผูศ้ กั ดิ ์สิทธิ ์ การอภัยบาป การกลับคืนชีพของร่างกายและชีวติ นิรนั ดร
อาแมน

บทภาวนาถวายบ้านและครอบครัว
ข้าแต่พระนางพรหมจารีผศู้ กั ดิสิ์ ทธิ ์ยิง่ พระเป็ นเจ้าได้ทรงแต่งตัง้ พระ
แม่ ให้เป็ นที่พง่ึ ของคริสตชนทัง้ หลาย พวกลูกจึงขอยึดเอาพระแม่เป็ นมารดา
และผูพ้ ทิ กั ษ์รกั ษาโรงเรียน บ้าน และครอบครัวของพวกลูก
โดยอาศัย ความคุ้ ม ครองอัน ทรงฤทธิข์ องพระแม่ โปรดคุ้ ม ครอง
ป้ องกันโรงเรียน บ้าน และครอบครัว ของพวกลูก ให้พ้นจากอันตรายทัง้ ปวง
เช่น ไฟไหม้ น้ าท่วม ฟ้ าผ่า พายุรา้ ย แผ่นดินไหว โจรผูร้ า้ ย และเภทภัยทัง้
ปวง โปรดอวยพระพร โปรดอภิบ าลรัก ษา และป้ อ งกัน ทุ ก คนให้พ้ น จาก
อุบตั เิ หตุและเคราะห์ร้ายทัง้ มวล แต่เหนือสิง่ อื่นใด โปรดวอนขอพระหรรษทานที่จาเป็ น เพื่อพวกลูกจะได้พ้นจากบาป ขอพระแม่มารีย์ องค์อุปถัมภ์
ของคริส ตชน โปรดช่ วยวิง วอนเพื่อ ลู ก ทุ ก คน ซึ่ งขอถวายตัว แด่ พ ระแม่
ตลอดไปด้วยเทอญ อาแมน
ถวายช่อดอกไม้แด่แม่พระที่หน้ าถา้
เพลง
ถวายช่อดอกไม้
1. มาพวกเราคริสตังให้พร้อมหน้า แต่งมาลาช่อดอกไม้ให้หลากสี
น้อมถวายแม่มารีย์
เลิศสตรีวไิ ล
(รับ) โอพระมารดาแม่รกั มารีย์
ขอแม่ยนิ ดีรบั ช่อดอกไม้
ลูกน้อมถวาย
ด้วยใจชืนบาน
่
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2.
3.
4.
5.
6.

ช่อดอกไม้หลายสีปะปนกัน
ไม่งามไม่สมแท้
ช่อดอกไม้หลายสีกด็ อี ยู่
ไม่งามไม่สมแท้
แม่บอกว่าถ้าเป็ นลูกแม่จริง
ตัง้ ใจรักษาครอง
ช่อดอกไม้นาถวายหมายความรัก
แต่ยงั ขอแม่ได้ชว่ ย
ขอแม่ชว่ ยอวยพรเป็ นประจา
ลูกจึงจะได้ขน้ึ
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เป็ นของขวัญลูกเอามาถวายแม่
ขอแม่รบั เอาเทอญ
แต่ยงั สูห้ วั ใจงามนัน้ ไม่ได้
ขอแม่รบั เอาเทอญ
ให้ละทิง้ สิง่ ทางชัวบาปมั
่
วหมอง
คริสตังแท้ให้แน่นอน
ลูกสมัครรักพระแม่แน่เต็มใจ
เพิม่ ให้ทุกวันคืน
ช่วยชูค้ากาลังลูกทุกวันคืน
สู่สวรรค์นิรนั ดร

