บทนำ
พี่น้องที่รกั วันนี้เรามารวมกันเพื่อสวดภาวนาสรรเสริญเทิดพระเกียรติพระนางมารีอา ผูซ้ ่งึ พระเจ้า
ทรงเลือกสรรไว้เป็ นพิเศษสาหรับแผนการของพระองค์ นับตัง้ แต่พระนางได้บงั เกิดมา จนกระทังได้
่ รบั การ
ยกขึ้นสู่สรวงสวรรค์ พระเป็ นเจ้าทรงโปรดให้พระนางเต็มเปี่ ยมด้วยพระหรรษทานอย่างล้นเหลือ และทรง
เลือกสรรให้เป็ นทีป่ ระทับขององค์พระวจนาตถ์ทท่ี รงรับเอากายมาบังเกิดเป็ นมนุษย์ เพื่อนามนุษย์ผเู้ ป็ นคนบาป
ให้กา้ วเข้ามาสู่ประวัตศิ าสตร์แห่งความรอด
การสวดสายประคา เป็ นรูปแบบหนึ่งของการแสดงออกถึงความศรัทธาต่อพระนางมารีย์ และเป็ นสิง่ ที่
สาคัญมากในชีวติ คริสตชน เพราะว่าในแต่ละข้อราพึงนัน้ เราราพึงถึงเหตุการณ์สาคัญทีไ่ ด้เกิดขึน้ ในชีวติ พระ
คริสตเจ้า ระหว่างทีพ่ ระนางมารีอายังมีชวี ติ อยู่ การสวดสายประคายังเป็ นการนาเราไปหาพระเยซูเจ้าโดยผ่าน
ทางพระมารดามารีอาอีกด้วย
ดังนัน้ จึงเป็ นการสมควรอย่างยิง่ ทีเ่ ราจะร่วมจิตใจกันภาวนาพร้อมกับพระแม่ เลียนแบบชีวติ ของพระ
แม่ ด้วยการรับฟั งพระวาจา นาไปปฏิบตั ิในชีวติ ประจาวัน อีกทัง้ น้อมรับน้ าพระทัยของพระเป็ นเจ้าในทุก
เหตุการณ์ ด้วยความสุภาพถ่อมตน ด้วยความเชือ่ ความไว้ใจและความรักอันไม่มที ส่ี น้ิ สุด ขอพระแม่ผเู้ ป็ นที่

พึ่งของเราทัง้ หลาย ช่วยเสนอวิงวอนเพื่อเราให้มคี วามร้อนรน ศรัทธา
เสมอไป

รักพระเป็ นเจ้าและรักกันและกัน

เพลง คริ สตชนจงยิ นดี (สรรเสริญแม่พระ 29.1-2)
1. คริสตชนทัง้ หลายจงยินดี
ร่วมเปรมปรีดแซ่
ิ ์ ซ้องให้เกริกไกร
ถวายพรสตรีผยู้ งิ่ ใหญ่ ถวายชัยพระมารดา
** วันนี้พวกลูกทัง้ หลายต่างร่วมถวาย
เทิดพระเกียรติองค์มารดามารีอา
ฉลองแซ่ซอ้ งก้องฟ้ าพร้อมเทพเทวา
จะรักศรัทธาพึง่ พาพระมารดา.
2. มวลบุปผาทีน่ ามาประดับ
เรียงสลับทีป่ ระทับของแม่
ดังจิตใจพวกลูกถวายแด่
องค์พระแม่มารีอา (**)

ข้ำพเจ้ำเชื่อถึงพระเป็ นเจ้ำ
ข้ำแต่พระบิ ดำของข้ำพเจ้ำทัง้ หลำย... วันทำมำรีอำ... สิ ริพึงมี...

ภำคมหำมงคลรุ่งเรือง
ข้อรำพึงที่ 1 พระเยซูเจ้ำทรงกลับคืนชีพ
ผู้ก่ อ ขอพระเป็ น เจ้า โปรดประทานพระพรแด่ องค์ ส มเด็จ พระสัน ตะปาปา เบเนดิก ต์ ท่ี 16 บรรดา
พระสังฆราชและผูน้ าในพระศาสนจักรทัวโลก
่
ขอให้ทุกท่านเปี่ ยมด้วยพระคุณของพระจิตเจ้าและพระ
ปรีชาญาณในการปฏิบตั ภิ ารกิจต่าง ๆ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ ์ตามน้ าพระทัยของพระองค์เสมอ

ข้ำแต่พระบิ ดำ.... วันทำมำรีอำ 10 บท.... สิ ริพึงมี...

เพลง เชิ ญสรรเสริ ญพระแม่มำรีย์
วันนี้เราแสนยินดี ฤดีเปรมปรีดสุิ ์ ขใจ ฤทัยร่าเริงแจ่มใสเบิกบาน ดวงมานเริงรื่นสราญ แซ่ซ้องร้องขับ
ขาน ประสานเสียงเพลงสรรเสริญมารีอา
เชิญชาวเราร้องบรรเลง ด้วยเพลงสดุดี สรรเสริญแม่มารี พรหมจารีสุภาพ ซาบซึ้ งในพระการุญ ขอ
เทิดทูนก้มกราบ ตลอดชีวติ ตราบนิรนั ดร์
ข้อรำพึงที่ 2 พระเยซูเจ้ำเสด็จขึน้ สวรรค์
ผูก้ ่อ ขอโปรดให้คริสตชนทุกคนได้เพิม่ ความสนิทสนมกับพระแม่ ดาเนินชีวติ ด้วยความศรัทธาและฟื้ นฟู
ความเชือ่ ให้มชี วี ติ ชีวาอย่างทีม่ อี ยู่ในหัวใจของพระแม่ เพือ่ จะได้นาบุคคลอื่นทีย่ งั ไม่รจู้ กั พระเยซูเจ้า
ให้มารูจ้ กั พระองค์มากขึน้
ข้ำแต่พระบิ ดำ.... วันทำมำรีอำ 10 บท.... สิ ริพึงมี...
เพลง รำชิ นีแห่งสำยประคำ
ราชินีแห่งสายประคาศักดิสิ์ ทธิ ์ องค์พระจิตอยูช่ ดิ ในดวงวิญญาณ ทรงเปี่ ยมล้นด้วยหรรษทาน มารดา
แห่งพระเจ้า
พรหมจารีทร่ี กั และทรงเมตตา ทีพ่ ง่ึ พาหลบภัยของเราคนบาป ทรงสังสอนให้
่
สวดค่าเช้า สายประคา
นาชีวา วันทามารีอา วันทามารีอา วันทา...มารีอา
ข้อรำพึงที่ 3 พระจิ ตเจ้ำเสด็จมำ
ผูก้ ่อ อาศัยคาเสนอวิงวอนของพระนางมารีอา ขอโปรดให้ คณะรัฐบาลและผูน้ าทุกฝ่ ายในประเทศไทยได้รบั
พระคุณแห่งความดีและความสว่างจากองค์พระจิตเจ้า ในการคิดและร่วมกันตัดสินแก้ไขปั ญหาต่าง ๆที่
เกิดขึน้ ในประเทศให้สาเร็จไปด้วยดี ขอให้ทุกฝ่ ายปฏิบตั หิ น้าทีด่ ้วยความซื่อสัตย์ ยุตธิ รรม มุ่งที่จะ
นาความสงบสุขมาสู่ประเทศชาติ
ข้ำแต่พระบิ ดำ.... วันทำมำรีอำ 10 บท.... สิ ริพึงมี...

เพลง ถวำยวันทำมำรีย์ (สรรเสริ ญแม่พระ 82.1,2)
1.
ถวาย วันทามารี
ชนนีผทู้ รงสวรรค์
ตัง้ จิตนอบน้อมพร้อมกัน
สนันแซ่
่ ซอ้ งก้องคุณ

(รับ)
2.

พร้อมเถิดพวกเราชาวไทย
(ซ้า)
พระเกียรติพระคุณบุญงาม
ป้ องกันมารร้ายไพรี

มาไหว้พระแม่มารี สรรเสริญพระคุณชนนี

ชีววี ญ
ิ ญาณ์ฟ้าดิน

พระนามเฟื่ องฟ้ าอ่าศรี
ปรานีอานวยอวยชัย (รับ)

ข้อรำพึงที่ 4 พระมำรดำได้รบั เกียรติ ยกขึน้ สวรรค์
ผูก้ ่อ เพื่อผูท้ ก่ี าลังประสบความทุกข์ยากลาบากในชีวติ ทัง้ ฝ่ ายกายและจิตใจ โดยเฉพาะพีน่ ้องชาวไทยที่
ได้รบั ผลกระทบจากอุกภัยในครัง้ นี้ ขอให้ความทุกข์ยากทีเ่ กิดขึน้ ผ่านพ้นไปโดยเร็ว ขอให้
ผูป้ ระสบภัยทุกคนได้รบั ความช่วยเหลือให้มชี วี ติ ความเป็ นอยู่ทด่ี ขี น้ึ โดยเร็ววัน ขอให้พวกเขามีความ
อดทนและมีกาลังใจทีด่ าเนินชีวติ ต่อไป
ข้ำแต่พระบิ ดำ.... วันทำมำรีอำ 10 บท.... สิ ริพึงมี...
เพลง ขอพระแม่โปรดช่วยนำหน้ ำ
1.
ขอพระแม่โปรดช่วยนาหน้า
ไม่หลงเมื่อทรงอยู่เคียงข้าง
ข้าฯปลอดภัยถ้าเดินไม่ห่าง
รักพระแม่ไม่รจู้ ดื จาง
(รับ) โปรดจูง โปรดนำ
อย่ำให้ขำ้ ฯเดินหลงจำกทำงไป
ขอทรงนำตลอดเวลำ ขอพระแม่โปรดช่วยนำหน้ำ
2.
เมื่อความทุกข์ลาบากมาใกล้ ข้าฯก็อยู่ในทีป่ ลอดภัย
ทีน่ นพ้
ั ่ นจากอันตราย
ในพระแม่ขา้ พึง่ อาศัย (รับ)

ข้อรำพึงที่ 5 พระมำรดำได้รบั มงกุฎเป็ นรำชิ นีสวรรค์
ผูก้ ่อ เพื่อสรรเสริญเทิดพระเกียรติพระแม่ผทู้ รงเป็ นคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทานและเสนอวิงวอนเพื่อเรา
....
....ให้เรำเงียบสักครู่เพือ่ สนทนำกับแม่พระเป็นกำรส่วนตัว....
ข้ำแต่พระบิ ดำ.... วันทำมำรีอำ 10 บท.... สิ ริพึงมี...
เพลง มำรี ควำมรักของผู้ยำกนำน (สรรเสริ ญแม่พระ 153) ....แทนเร้าวิงวอน...
1.

2.

มารี ความรักของผูย้ ากนาน
มารี ปรีชาญาณของผูอ้ ่อนแอ
มารี มารดาของเราช่วยวิงวอนเทอญ (ซ้า)
มารี ความสว่างแจ่มใสเจิดจ้า
มารี คาภาวนาของโลก
มารี พลังของเราช่วยวิงวอนเทอญ (ซ้า)

3.

4.

5.

มารี สัญญาให้ไว้แก่มนุษย์
มารี พุน้ าสุดใสไหลเย็น
มารี พลังของเราช่วยวิงวอนเทอญ (ซ้า)
มารี ตัวแทนของปวงประชา
มารี โฉมหน้าของพระศาสนจักร
มารี ราชินขี องเราช่วยวิงวอนเทอญ (ซ้า)
มารี คาสดุดวี นั ฉลองใหญ่
มารี เงียบใบ้ของผูต้ ่าต้อย
มารี หนทางของเรา ช่วยวิงวอนเทอญ (ซ้า)

บทวันทำพระรำชิ นี...............
บทภำวนำสรรเสริ ญและถวำยประเทศไทยแด่แม่พระ: พร้อมกัน
ข้าแต่พระแม่มารีย์ ผูเ้ ป็ นบุตรที่รกั ยิ่งของพระบิดานิรนั ดร เป็ นพระมารดาที่น่ารักยิ่งของพระบุตร
เป็ นผูร้ ่วมทุกข์ร่วมสุขกับพระองค์เสมอ เป็ นวิหารทีเ่ ปี่ ยมด้วยพระสิรมิ งคลของพระจิตเจ้า
วันนี้ลูกขอถวายประเทศไทย อันเป็ นแผ่นดินถิน่ เกิดของลูกไว้ในพระหัตถ์ของพระแม่ ลูกวอนขอพระ
แม่ได้โปรดปกป้ องคุม้ ครองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระ
บรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ให้ทรงเป็ นร่มโพธิร่์ มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ลูกวอนขอพระแม่ ได้ช่วยชาวไทยทุ กคน ให้รกั และหวงแหนความเป็ น ไทของตน มีค วามสามาน
สามัค คีกลมเกลียวกัน ช่วยกันรักษาไว้ซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณี และยึดมันในศี
่
ลธรรมอันดีงาม ซึ่งเป็ น
มรดกอันล้าค่าของชาวไทยทุกคน
โปรดอานวยพระพรแก่พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช
ชาย-หญิง ให้ทุกท่านเป็ นผูม้ จี ติ ใจเสียสละในการรับใช้ประชากรของพระเป็ นเจ้า โปรดประทานพระพรแด่
กิจการต่าง ๆ ของพระศาสนจักร ในด้านการศึกษา ด้านพัฒนาและสงเคราะห์ เพื่อเป็ นสักขีพยานถึงความรัก
แบบคริสตชนอย่างแท้จริง
ขอโปรดให้เยาวชนคาทอลิกตอบสนองพระกระแสเรียก ด้วยใจเสียสละมากยิง่ ขึน้ และทีส่ ุด เพื่อ
ข้าพเจ้าทัง้ หลายทีม่ าพร้อมหน้ากันอยู่ ณ ทีน่ ้ี จะได้ดาเนินชีวติ ในความเชือ่ ยึดมันในคุ
่ ณธรรมความดี
เลียนแบบอย่างชีวติ ของพระแม่ มีความเข้มแข็ง ในการติดตามพระคริสตเจ้า และขอโปรดช่วยข้าพเจ้า
ทัง้ หลายให้พน้ จากความชัวร้
่ ายและภัยอันตรายต่าง ๆ ด้วยเทอญ

ประธำน : ข้ำแต่ พระเยซูคริ สตเจ้ำ ผู้เป็ นคนกลำงระหว่ำงเรำกับพระบิ ดำเจ้ำ ผูไ้ ด้ทรงแต่งตัง้ พระ
มำรดำพรหมจำรี พระมำรดำของพระองค์ ให้เป็ นมำรดำของเรำ และคนกลำงระหว่ำงเรำกับพระองค์
ด้วย ของโปรดกรุณำให้ทุกคนที่มำวอนขอพระองค์ ได้ชื่นชมยิ นดีในกำรได้รบั ทุกสิ่ งทำงพระมำรดำนี้
ทัง้ นี้ อำศัยพระองค์ผทู้ รงจำเริ ญและครองรำชย์พร้อมกับพระบิ ดำและพระจิ ต ตลอดนิ รันดร
ทุก
คน : อาแมน.
พระสงฆ์อวยพร.....
เพลง เชิ ญแม่ร้องเพลง (สรรเสริ ญแม่พระ 136.1-2)
(รับ)
1.
2.

เชิญแม่รอ้ งเพลงกับลูกเถิด
เชิญมาร้องเพลงให้กอ้ งกังวาน
เพื่อให้โลกชืน่ ชมยินดี
เพื่อให้โลกได้พบความสุขสันต์
เราจะขับเพลงแสงสว่าง
ลูกเชือ่ ใจในรักของแม่น้ี

แม่เลิศล้นด้วยหรรษทาน
พระภูบาลสถิตกับเรา
เชิญชีน้ าให้ลูกเดินทุกวัน
ให้เรามันในรั
่ กพระองค์
ให้พราวพร่างตลอดทางชีว ี
จูงลูกลีภ้ ยั พาลทัง้ มวล

บทภำวนำสรรเสริ ญและถวำยประเทศไทยแด่แม่พระ: พร้อมกัน
ข้าแต่พระแม่มารีย์ ผูเ้ ป็ นบุตรที่รกั ยิ่งของพระบิดานิรนั ดร เป็ นพระมารดาที่น่ารักยิ่งของพระบุตร
เป็ นผูร้ ่วมทุกข์ร่วมสุขกับพระองค์เสมอ เป็ นวิหารทีเ่ ปี่ ยมด้วยพระสิรมิ งคลของพระจิตเจ้า
วันนี้ลูกขอถวายประเทศไทย อันเป็ นแผ่นดินถิน่ เกิดของลูกไว้ในพระหัตถ์ของพระแม่ ลูกวอนขอพระ
แม่ได้โปรดปกป้ องคุม้ ครองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระ
บรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ให้ทรงเป็ นร่มโพธิ ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ลูกวอนขอพระแม่ได้ช่วยชาวไทยทุ กคน ให้รกั และหวงแหนความเป็ น ไทของตน มีค วามสามาน
สามัค คีกลมเกลียวกัน ช่วยกันรักษาไว้ซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณี และยึดมันในศี
่
ลธรรมอันดีงาม ซึ่งเป็ น
มรดกอันล้าค่าของชาวไทยทุกคน
โปรดอานวยพระพรแก่พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช
ชาย-หญิง ให้ทุกท่านเป็ นผูม้ จี ติ ใจเสียสละในการรับใช้ประชากรของพระเป็ นเจ้า โปรดประทานพระพรแด่
กิจการต่าง ๆ ของพระศาสนจักร ในด้านการศึกษา ด้านพัฒนาและสงเคราะห์ เพื่อเป็ นสักขีพยานถึงความรัก
แบบคริสตชนอย่างแท้จริง
ขอโปรดให้เยาวชนคาทอลิกตอบสนองพระกระแสเรียก ด้วยใจเสียสละมากยิง่ ขึน้ และทีส่ ุด เพื่อ
ข้าพเจ้าทัง้ หลายทีม่ าพร้อมหน้ากันอยู่ ณ ทีน่ ้ี จะได้ดาเนินชีวติ ในความเชือ่ ยึดมันในคุ
่ ณธรรมความดี
เลียนแบบอย่างชีวติ ของพระแม่ มีความเข้มแข็ง ในการติดตามพระคริสตเจ้า และขอโปรดช่วยข้าพเจ้า
ทัง้ หลายให้พน้ จากความชัวร้
่ ายและภัยอันตรายต่าง ๆ ด้วยเทอญ

ประธำน : ข้ำแต่ พระเยซูคริ สตเจ้ำ ผู้เป็ นคนกลำงระหว่ำงเรำกับพระบิ ดำเจ้ำ ผูไ้ ด้ทรงแต่งตัง้ พระ
มำรดำพรหมจำรี พระมำรดำของพระองค์ ให้เป็ นมำรดำของเรำ และคนกลำงระหว่ำงเรำกับพระองค์
ด้วย ของโปรดกรุณำให้ทุกคนที่มำวอนขอพระองค์ ได้ชื่นชมยิ นดีในกำรได้รบั ทุกสิ่ งทำงพระมำรดำนี้
ทัง้ นี้ อำศัยพระองค์ผทู้ รงจำเริ ญและครองรำชย์พร้อมกับพระบิ ดำและพระจิ ต ตลอดนิ รันดร
ทุก
คน : อาแมน.
พระสงฆ์อวยพร.....

