วจนพิธีกรรมฉลองแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด
บทนำ พี่น้องที่รัก วันนี้ เป็ นวันที่พระศาสนจักรระลึกถึงแม่พระประจักษ์ที่
เมื อ งลู ร์ด ประเทศฝรั่งเศส แม่พ ระได้ทรงบาบัดรักษาผูป้ ่ วยทั้งร่ างกายและ
จิตใจจานวนมากมาย
นับย้อนหลังไป 148 ปี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1858 ที่หมู่บา้ น
เล็ก ๆ แห่ งหนึ่ งที่เมือ งลูร์ด ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส แม่พระได้ทรง
ประจัก ษ์ ม าแก่ แ บร์ น าแด็ ต เด็ ก สาวอายุ 14 ปี ในวัน นั้ น แบร์ น าแด็ ต กับ
น้องสาวและเพือ่ นได้ชวนกันไปเก็บฟื นมาหุ งข้าว เมื่อมาถึงใกล้ถ้ าที่ชาวบ้าน
เรี ยกว่า “มัสซาเบียล” ขณะนั้นเป็ นเวลาเที่ยงวันพอดี และมหัศจรรย์ก็เริ่ มขึ้น
แบร์นาแด็ตเล่ าว่า “หนู เห็ นผูห้ ญิงสาวใส่ ชุดขาว เธอก้มศีรษะทักทายหนู ที่
แขนขวามี ลู กประคาห้อ ยอยู่ สตรี น้ ันสวมเสื้ อ ขาวยาวลงมาปกคลุ มเท้า หนู
เห็นดอกกุหลาบสี เหลือง 2 ดอกบนเท้าทั้งสองของเธอ รัดประคดของเสื้อมีสี
ฟ้า ห้อยต่าลงมาเลยหัวเข่า” แม่พระได้บอกแบร์นาแด็ตว่า “ฉันคือผู้ปฏิสนธิ
นิรมล”
อยากพบประสบแม่
1. อยากพบประสบแม่ จงฟังแต่คาแม่สอน เมตตาประชากร
มานะเอื้อเกื้อการุ ญ หมู่มิตรและอมิตร ก็จงคิดช่วยเจือจุน
พระองค์คงเกื้อหนุน ให้ลูกพบกับมารดา
2. อยากพบประสบแม่ ก็อย่าแพ้แก่ตณั หา โลภหลงและโกรธา
ปี ศาจร้ายใจทมิฬ เมื่อมันกระชั้นเรี ยก อย่าสาเหนียกสาเนียงยิน
พักตร์ลูกก็คงเผิน ไปเห็นหน้ามาตุรงค์

3. อยากพบประสบแม่ ให้หมัน่ แก้บาปรับศีล เมื่อตนมีราคิน
อุบตั ิดลเป็ นบาปกรรม จงขอสารภาพ ษมาบาปที่ตนทา
เช่นนี้แหละชักนา ให้พบแม่พระทรงญาณ
บัดนี้ เราจะเริ่ มสวดสายประคาพร้อมด้วยข้อราพึงพระธรรมล้ าลึกแห่งการ
แพร่ ธรรม ร่ วมกับพระศาสนจักรซึ่งได้ประกาศให้ปีนี้เป็ นปี แห่งการแพร่ ธรรม
ข้ อราพึงที่ 1 พระเยซู เจ้ าทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
“พระเจ้ าทรงรั กโลกอย่ างมาก จึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์ เดียวของ
พระองค์ เพื่อทุกคนที่มีความเชื่ อในพระบุตรจะไม่ พินาศ แต่ จะมีชีวิตนิรันดร”
(ยน 3:16) รากฐานที่ แ ท้ จ ริ ง ทุ ก อย่า งที่ เป็ นเอกลั ก ษณ์ ของผู ้แ พร่ ธรรม
ไม่ ใช่ เพียงเป็ นผูร้ ับพระวาจา “การแพร่ ธรรม” แต่ชิดสนิ ทอยู่กับพระเยซู เจ้า
พระวจนาตถ์ ผูท้ รงรับ สภาพมนุ ษ ย์แ ละเป็ น “ผูแ้ พร่ ธรรมแห่ งผูแ้ พร่ ธ รรม
ทั้งหลาย”
ถวายวันทามารี (ค.128.1,3)
1. ถวายวันทามารี
ชนนีผทู ้ รงสวรรค์
ตั้งจิตนอบน้อมพร้อมกัน สนัน่ แซ่ซอ้ งก้องคุณ
(รับ) พร้อมเถิดพวกเราชาวไทย
มาไหว้พระแม่มารี
สรรเสริ ญพระคุณชนนี
ชีววี ญ
ิ ญาณ์ฟ้าดิน
สรรเสริ ญพระคุณชนนี
ชีววี ญ
ิ ญาณ์ฟ้าดิน
2. พระเกียรติพระคุณบุญงาม พระนามเฟื่ องฟ้าอ่าศรี
ป้องกันมารร้ายไพรี
ปรานีอานวยอวยชัย (รับ)

ข้ อราพึงที่ 2 พระคริสตเจ้ าแสดงองค์
“ในรัช สมัยกษัตริ ยเ์ ฮโรด พระเยซู เจ้าประสู ติ ที่ เมื อ งเบธเลเฮม ใน
แคว้นยูเดีย โหราจารย์บางท่านจากทิศตะวันออกเดินทางมายังกรุ งเยรู ซาเล็ม
สื บ ถามว่า “กษัต ริ ยช์ าวยิวที่ เพิ่งประสู ติอ ยู่ที่ ใด พวกเราได้เห็ นดาวประจ า
พระองค์ข้ นึ จึงพร้อมใจกันมาเพือ่ นมัสการพระองค์”
ผูแ้ พร่ ธรรม คือบุคคลผูน้ อบน้อม สุ ภาพ ฟั งและปล่อยให้พระเจ้านา
ทาง ยอมรับและแบ่งปั นพระพรต่าง ๆ ของพระเจ้า ด้วยความยินดีและดวงใจ
ที่รู้คุณ
นักบุญและเทวา (ค.107.1-2)
1. นักบุญและเทวา ชวนกันมาขับดนตรี
สรรเสริ ญแม่มารี ราชินีแห่งวิญญาณ
(รับ) อาเว อาเว อาเวมารี อา อาเว อาเว อาเวมารี อา
2. โอ้พรหมจารี
แม่ผมู ้ ีใจอ่อนหวาน
ลูกรื่ นชื่นวิญญาณ ขับเพลงการกราบบาทา (รับ)
ข้ อราพึงที่ 3 พระเยซู เจ้ าทรงเรียกอัครสาวกสิ บสองคน
“พระเยซู เจ้ าเสด็จขึน้ ไปบนภูเขา ทรงเรี ยกผู้ที่พระองค์ ทรงต้ องการ
ให้ มาพบ เขาเหล่ านั้นก็มาเฝ้าพระองค์ พระองค์ จึงทรงแต่ งตั้งอัครสาวกสอง
คน ให้ อยู่ กั บ พระองค์ และเพื่ อจะทรงส่ งเขาออกไปเทศน์ สอน ..”
(มก 3:13-14)
ผูแ้ พร่ ธรรมได้รับเรี ยกมาให้แบ่งปั นความรักสมบูรณ์ ของพระเจ้าใน
ชี วิ ต พระองค์ ท รงเรี ย กทุ ก คนให้ ม ามี ส่ ว นร่ ว มในพัน ธกิ จ ของพระองค์

และเรี ยกร้องให้ตอบรับด้วยความใจกว้างเพราะ “ข้ าวที่จะเกี่ยวมีมาก แต่ คนงาน
มีน้อย” (ลก 10:2)
ชาวเราจงยินดี (ค.120.1-2)
1. ชาวเราจงยินดีดว้ ยวันนี้เราฉลอง
บรรเลงเพลงขับร้องให้กึกก้องพสุธา
(รับ) เลาดา เต เลาดา เต เลาดา เต มารี อมั
เลาดา เต เลาดา เต เลาดา เต มารี อมั
2. ฉลองแม่มารี ตอ้ งยินดีให้ทวั่ หน้า
ด้วยแม่เป็ นมารดาเหล่าวิญญาณ์ทวั่ ธาตรี (รับ)
ข้ อราพึงที่ 4 พระเยซู เจ้ าทรงล้ างเท้าอัครสาวก
ผูแ้ พร่ ธ รรมคื อ ผู ้ที่ ด าเนิ น ชี วิ ต ติ ด ตามแบบอย่า งชี วิ ต ของพระเยซู เจ้า
พระอาจารย์อย่างใกล้ชิด ผูท้ รง “มิได้ มาเพื่อให้ ผ้ อู ื่ นรั บใช้ แต่ มาเพื่อรั บใช้ ผ้ อู ื่ น ”
(มก 10:45) พระเยซูเจ้าทรงสอนผูต้ ิดตามพระองค์ดว้ ยการเป็ นแบบอย่าง ในการ
เป็ นผูแ้ พร่ ธ รรมแบบผูร้ ับ ใช้ และรั ก ผูอ้ ื่ น ผูแ้ พร่ ธ รรมต้อ งสอนด้วยการเป็ น
แบบอย่าง ด้วยการเป็ นพยานยืนยันในชีวติ การเป็ นคริ สตชนของตน
ค้นคว้ าหารอยพระบาท (ช.7.1)
(รับ) ค้นคว้าเที่ยวหารอยบาทพระองค์ บนทางชีวกี บั แม่มารี
รับเถิดพรพระประทานลงมา
ทางพระมารดาแก่เราวันนี้
1. แม่เสด็จมาประทับกับเรา
ในพรหมถือสาร โอ้แม่มารี
สู่อนาคตนาลูกก้าวไป
ให้ลูกเชื่อใจดุจแม่ดว้ ยเทอญ

ข้ อราพึงที่ 5 พระเยซู เจ้ าทรงส่ งบรรดาศิษย์ ไปทัว่ โลก
พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ท่ านทั้งหลายจงไปสั่ งสอนนานาชาติให้ มาเป็ น
ศิษย์ของเรา จงสอนเขาให้ ปฏิบัติตามคาสั่ งทุกข้ อที่เราให้ แก่ ท่าน แล้ วจงรู้เถิด
ว่ า เราอยู่กับท่ านทุกวันตลอดไปตราบจนสิ ้นพิภพ” (มธ 28:16-20)
ผูแ้ พร่ ธรรมถูกส่ งไปเพื่อเป็ นพยานยืนยันถึงความหวังและชีวิตใหม่
ในโลก แม้ในช่วงเวลาตกอับของชีวิต ผูแ้ พร่ ธรรมยังคง ดาเนิ นชีวิตที่ช่วยให้
ทุกคนจาได้ถึ งความรักที่พระเจ้าทรงมี ต่อ เราอย่างมากมาย และคงอยูก่ บั เรา
ตลอดไป
คริสตชนจงยินดี
1. คริ สตชนทั้งหลายจงยินดี ร่ วมเปรมปรี ด์ ิแซ่ ซอ้ งให้เกริ กไกร
ถวายพรสตรี ผยู ้ งิ่ ใหญ่
ถวายชัยพระมารดา
(รับ) วันนี้พวกลูกทั้งหลายต่างร่ วมถวาย เทิดพระเกียรติองค์มารดามารี อา
ฉลองแซ่ซอ้ งก้องฟ้า พร้อมเทพเทวา จะรักศรัทธา พึ่งพาพระมารดา
2. มวลบุปผาที่นามาประดับ เรี ยงสลับที่ประทับของแม่
ดังจิตใจพวกลูกถวายแด่
องค์พระแม่มารี อา (รับ)
วันทาพระราชินี
วัน ทาพระราชิ นี พระแม่ แ ห่ ง ความเมตตากรุ ณ า ท่ านคื อ ชี วิต ความ
อ่อนหวานและความหวังของเรา เราขอวันทา เราลูกหลานของเอวาผูถ้ ูกเนรเทศ
ถอนใจใหญ่ ร้องหาท่าน พิลาปร่ าไห้ในเหวน้ าตานี้ โปรดเถิดท่านผูเ้ สนอของเรา
โปรดทอดพระเนตรอันเมตตาของท่านมายังเรา และเมื่อชีวติ เนรเทศนี้ล่วงแล้ว

โปรดแสดงให้เราเห็นองค์พระเยซู พระโอรสผูท้ รงบุญของท่าน โอ้ท่าน
ผูใ้ จกรุ ณา โอ้ท่านผูใ้ จอารี โอ้พรหมจารี มารี อาผูใ้ จอ่อนหวาน
ประธาน ข้าแต่พระเป็ นเจ้า พระองค์โปรดให้พระนางมารี ย ์ เสด็จมาประจักษ์
แก่มนุ ษย์ เพื่อบอกสารแห่ งการกลับใจและสันติภาพ โปรดสดับฟั ง
คาภาวนาของข้าพเจ้าทั้งหลาย โปรดทรงประทานอภัยโทษ และ
ประทานพระพรแก่ ขา้ พเจ้าทั้งหลายด้วยเถิด ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมี
ของพระคริ สตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน
บทภาวนาถวายบ้ านและครอบครัว
ข้าแต่พระนางพรหมจารี ผศู ้ กั ดิ์สิ ทธิ์ยิง่ พระเป็ นเจ้าได้ทรงแต่งตั้ง
พระแม่ ให้เป็ นที่พ่งึ ของคริ สตชนทั้งหลาย พวกลูกจึงขอยึดเอาพระแม่เป็ น
มารดา และผูพ้ ทิ กั ษ์รักษาโรงเรี ยน บ้าน และครอบครัวของพวกลูก
โดยอาศัยความคุม้ ครองอันทรงฤทธิ์ ของพระแม่ โปรดคุม้ ครอง
ป้ อ งกัน โรงเรี ยน บ้าน และครอบครั วของพวกลู ก ให้ พ น้ จากอัน ตราย
ทั้งปวง เช่น ไฟไหม้ น้ าท่วม ฟ้าผ่า พายุร้าย แผ่นดินไหว โจรผูร้ ้าย และ
เภทภัยทั้งปวง
โปรดอวยพระพร โปรดอภิบาลรักษา และป้ องกันทุกคนให้พน้
จากอุ บ ัติเหตุแ ละเคราะห์ ร้ายทั้งมวล แต่ เหนื อ สิ่ งอื่ น ใด โปรดวอนขอ
พระหรรษทานที่จาเป็ น เพือ่ พวกลูกจะได้พน้ จากบาป

ขอพระแม่ มารี ยอ์ งค์อุปถัมภ์ของคริ สตชน โปรดช่วยวิงวอนเพื่อลู ก
ทุกคน ซึ่งขอถวายตัวแด่พระแม่ตลอดไปด้วยเทอญ อาแมน
บ้ านเรา
บ้านเราขอพระมารดารับเป็ นนางพญา โปรดคุม้ ครองกรุ ณา บ้านเรา บ้านเรา
โปรดเป็ นนางพญาเจ้าให้เราภาวนา
โปรดปรานีมีเมตตา บ้านเรา บ้านเรา
1. วันทาดาราสกาว
พราวพร่ างส่องทางนภา
ประสบองค์พระมารดา ก็เท่าประสบพระองค์
2. ลูกฝากคาภาวนา
มารดาโปรดช่วยนาไป
มอบแด่องค์พระทรงชัย ด้วยใจรักสุดประมาณ
3. โปรดเกื้อกูลและรักษา วิญญาณ์ของลูกจงดี
ให้ห่างร้ายไกลราคี
ดังที่แม่เคยการุ ญ

ฉลองแม่ พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด
11 กุมภาพันธ์

