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3 มกราคม
พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า
การถวายเกียรติแด่พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าเริ่มมีตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 5 อาจฉลองไม่ตรง
วันกันในแต่ละหมู่คณะ แต่นิยมจัดในเดือนมกราคมเช่นเดียวกัน แต่แรกนั้น ฉลองนี้จัดขึ้นในวันที่ 1 มกราคม
ซึ่งเป็นวันที่แปดหลังจากการสมภพของพระเยซูเจ้า เป็นวันที่พระองค์ทรงรับพิธีสุหนัตและถวายพระนาม
“เยซู” ตามที่ระบุไว้ในพระวรสาร แต่ต่อมาได้จัดฉลองในวันอื่นด้วย พระศาสนจักรในปัจจุบันกำ�หนดให้วัน
นี้เป็นการระลึกถึงไม่บังคับ

เพลงเริ่มพิธี

ทุกคนในสวรรค์และบนแผ่นดินรวมทั้งใต้พื้นพิภพ
จงย่อเข่าลงนมัสการพระนาม “เยซู”
ชนทุกภาษาจะได้ร้องประกาศว่า
พระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า
เพื่อพระสิริรุ่งโรจน์แด่พระเจ้าพระบิดา

บทภาวนาของประธาน

ข้าแต่พระเจ้า
พระองค์ทรงกำ�หนดให้พระวจนาถต์ทรงรับสภาพมนุษย์
เพื่อช่วยมวลมนุษย์ให้รอดพ้น
โปรดประทานพระกรุณาที่ประชากรของพระองค์วอนขอ
เพื่อทุกคนจะรู้ว่าไม่มีนามใดที่จะเรียกขานได้
นอกจากพระนามเยซูของพระบุตรเพียงพระองค์เดียว
ผู้ทรงจำ�เริญและครองราชย์ เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียว
กับพระองค์และพระจิต ตลอดนิรันดร

ฟป 2:10-11
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บทอ่านจากจดหมายของนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวฟีลิปปี

ฟป 2:1-11

ถ้าท่านได้รับกำ�ลังใจจากการเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้า ถ้าท่านได้รับ กำ�ลังใจ
จากความรัก ถ้าท่านเป็นหนึ่งเดียวกันในพระจิตเจ้า ถ้าท่านเห็นอกเห็นใจสงสารกัน ท่าน
จงทำ�ให้ขา้ พเจ้ามีความยินดีอย่างเต็มเปีย่ ม โดยการเป็นน้�ำ หนึง่ ใจเดียวกัน มีความรักแบบ
เดียวกัน มีความรู้สึกนึกคิดอย่างเดียวกัน อย่ากระทำ�การใดเพื่อชิงดีกันหรือเพื่อโอ้อวด
แต่จงถ่อมตนคิดว่าผู้อื่นดีกว่าตน อย่าเห็นแก่ผลประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว จงเห็นแก่ผล
ประโยชน์ของผู้อื่นด้วย จงมีความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียว กับที่พระคริสตเยซูทรงมีเถิด
แม้ว่าพระองค์ทรงมีธรรมชาติพระเจ้า
		 พระองค์ก็มิได้ทรงถือว่าศักดิ์ศรีเสมอพระเจ้านั้น
เป็นสมบัติที่จะต้องหวงแหน แต่ทรงสละพระองค์จนหมดสิ้น
		 ทรงรับสภาพดุจทาส เป็นมนุษย์ดุจเรา
ทรงแสดงพระองค์ในธรรมชาติมนุษย์
		 ทรงถ่อมพระองค์จนถึงกับทรงยอมรับแม้ความตาย
เป็นความตายบนไม้กางเขน
		 เพราะเหตุนี้ พระเจ้าจึงทรงเทิดทูนพระองค์ขึ้นสูงส่ง
และประทานพระนามให้แก่พระองค์
		 พระนามนี้ประเสริฐกว่านามอื่นใดทั้งสิ้น
เพื่อทุกคนในสวรรค์และบนแผ่นดิน รวมทั้งใต้พื้นพิภพ
		 จะย่อเข่าลงนมัสการพระนาม “เยซู” นี้
และเพื่อชนทุกภาษาจะได้ร้องประกาศว่า
		 พระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า
เพื่อพระสิริรุ่งโรจน์แด่พระเจ้า พระบิดา
(พระวาจาของพระเจ้า)

สร้อย จงร้องเพลงถวายองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า จงถวายพระพรแด่พระนามของพระองค์เถิด
(หรือ เพลงที่ 24) จงขับร้องสรรเสริญองค์พระเจ้า จงถวายพรแด่พระนามของพระองค์
อัลเลลูยา
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เพลงสดุดี
ก.

ถูกแล้ว พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ให้ด้อยกว่าทูตสวรรค์เพียงน้อยนิด
ประทานความรุ่งโรจน์และเกียรติยศให้เป็นเสมือนมงกุฎประดับศีรษะ

ข.

ทรงแต่งตั้งเขาให้เป็นเจ้านายของผลงานจากฝีพระหัตถ์
และทรงวางสรรพสิ่งไว้ใต้เท้าของเขา
ฝูงแพะแกะ และปศุสัตว์ทั้งปวง รวมทั้งสัตว์ป่าทั้งหลาย

ค.

นกในท้องฟ้า ปลาในท้องทะเล
และสรรพสัตว์ที่แหวกว่ายในมหาสมุทร
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้า
พระนามพระองค์ช่างยิ่งใหญ่ทั่วแผ่นดิน

อัลเลลูยา

สดด 8:5, 6-7, 8-9

เทียบ ดนล 3:52

ขอถวายพระพรแด่พระนามศักดิ์สิทธิ์และทรงเกียรติของพระองค์
สมควรแล้วที่พระนามจะได้รับการยกย่องและสรรเสริญตลอดไป

X บทอ่านจากพระวรสารตามคำ�บอกเล่าของนักบุญลูกา

ลก 2:21-24

เมือ่ ครบกำ�หนดแปดวัน ถึงเวลาทีพ่ ระกุมารจะต้องทรงเข้าสุหนัต เขาถวายพระนาม
พระองค์วา่ “เยซู” เป็นพระนามทีท่ ตู สวรรค์ให้ไว้กอ่ นทีพ่ ระองค์จะทรงปฏิสนธิในพระครรภ์
ของพระมารดา
เมือ่ ครบกำ�หนดเวลาทีม่ ารดาและบุตรจะต้องทำ�พิธชี �ำ ระมลทินตามธรรมบัญญัตขิ อง
โมเสส โยเซฟพร้อมกับพระนางมารียน์ �ำ พระกุมารไปทีก่ รุงเยรูซาเล็มเพือ่ ถวายแด่องค์พระ
ผู้เป็นเจ้า มีเขียนไว้ในธรรมบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่า จะต้องถวายบุตรชายคนแรก
แด่พระเจ้า และถวายเครือ่ งบูชาคือนกเขาหนึง่ คูห่ รือนกพิราบสองตัว ตามทีม่ กี �ำ หนดไว้ใน
ธรรมบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้า
(พระวาจาของพระเจ้า)
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บทภาวนาเตรียมเครื่องบูชา

ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ
โปรดทรงพระกรุณารับบรรณาการที่ข้าพเจ้าทั้งหลายทูลถวาย
ในพระนามของพระเยซูเจ้า
ข้าพเจ้าทั้งหลายวางใจว่าจะได้รับทุกสิ่ง
ที่จะวอนขอในพระนามของพระบุตร
เพราะพระองค์ท่านทรงสัญญาไว้เช่นนั้น
พระองค์ท่านทรงจำ�เริญและครองราชย์ตลอดนิรันดร

เพลงรับศีล

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
พระนามพระองค์ช่างยิ่งใหญ่ทั่วแผ่นดิน

บทภาวนาหลังรับศีล

ข้าแต่พระเจ้า
ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์
เครื่องบูชาที่ข้าพเจ้าทั้งหลายถวาย
เป็นเกียรติแด่พระนามของพระเยซูเจ้าแล้ว
ขอทรงหลั่งพระหรรษทานอย่างอุดมสมบูรณ์ลงในจิตใจ
เพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้ชื่นชมยินดีที่รู้ว่านามของตน
ถูกบันทึกไว้แล้วในสวรรค์
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

สดด 8:1

5

13 พฤษภาคม
พระนางมารีย์พรหมจารีแห่งฟาติมา
พระนางมารียพ์ รหมจารีแห่งฟาติมา เป็นนามทีถ่ วายแด่พระนางมารียพ์ รหมจารีซงึ่ ได้ประจักษ์มา แก่
เด็กเลี่ยงแกะสามคน ที่ฟาติมา ประเทศโปรตุเกส เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทุกวันที่ 13 เป็นเวลา 6 เดือน ในปี ค.ศ.
1917 เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 13 พฤษภาคม เด็กเลีย้ งแกะทัง้ สามคนได้แก่ ลูเชีย ยาชินทา และฟรานซิสโก การประจักษ์
ที่ฟาติมาเป็นที่รู้จักกันทั่วไป เนื่องจากพระนางมารีย์ได้กล่าวล่วงหน้าถึงเหตุการณ์สำ�คัญที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต เช่นสงครามโลก และการกลับใจของประเทศรัสเซีย พระศาสนจักรได้ประกาศรับรองเป็นทางการว่า
การประจักษ์ของแม่พระที่ฟาติมาเป็นเหตุการณ์ที่เชื่อถือได้

บทมิสซาทั่วไป 				

สำ�หรับพระนางมารีย์พรหมจารี หน้า (12-26)
จากหนังสือบทอ่านและบทภาวนาฉลองนักบุญ เล่ม ค.ศ.2011

บทภาวนาของประธาน

ข้าแต่พระเจ้า
พระองค์ทรงแต่งตั้งพระมารดาของพระบุตร
ให้เป็นพระมารดาของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย
โปรดประทานให้ข้าพเจ้าทั้งหลายกลับใจ
และอธิษฐานภาวนาอย่างสม่ำ�เสมอเพื่อความรอดพ้นของโลก
จะได้ช่วยให้พระอาณาจักรของพระคริสตเจ้าพัฒนายิ่งๆ ขึ้นทุกวัน
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า
พระบุตรผู้ทรงจำ�เริญและครองราชย์
เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์ และพระจิต ตลอดนิรันดร
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บทอ่านจาหหนังสือประกาศกอิสยาห์

อสย 61:10-11

ข้าพเจ้าจะเปรมปรีดิ์อย่างยิ่งในองค์พระผู้เป็นเจ้า
		 วิญญาณของข้าพเจ้าจะชื่นชมยินดีในพระเจ้าของข้าพเจ้า
เพราะพระองค์ประทานความรอดพ้นแก่ข้าพเจ้า
		 เป็นเสมือนอาภรณ์ที่ทรงสวมให้
ประทานความชอบธรรมให้ข้าพเจ้าเป็นเสมือนเสื้อคลุม
		 ข้าพเจ้าเป็นเหมือนเจ้าบ่าวที่โพกศีรษะอย่างงดงาม
เหมือนเจ้าสาวประดับตนด้วยเพชรนิลจินดา
		 เพราะแผ่นดินบังเกิดพืชผล และสวนทำ�ให้เมล็ดพืชงอกขึ้นฉันใด
พระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงบันดาลให้เกิดความชอบธรรม
		 และการสรรเสริญต่อหน้านานาชาติฉันนั้น
(พระวาจาของพระเจ้า)

สร้อย ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า

(หรือเพลงที่ 5) วันทามารีอา เปี่ยมด้วยหรรษทาน พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับท่าน ผู้มีบุญกว่า
หญิงใด ๆ อัลเลลูยา

เพลงสดุดี

สดด 45:11-12,14-15,16-17

ก.

พระราชาจะทรงหลงรักความงามของท่าน
พระองค์ทรงเป็นเจ้าเป็นนายของท่าน จงน้อมกายเคารพพระองค์เถิด
ชาวเมืองไทระนำ�ของกำ�นัลมาถวาย
บรรดาเศรษฐีในหมู่ประชาชนแสวงหาพระพักตร์ของพระองค์

ข.

ทรงอาภรณ์ปักลวดลายเสด็จมาเฝ้าพระราชา
บรรดาเพื่อนสาวติดตามนางมาเฝ้าพระองค์ด้วย
เขาทั้งหลายเดินเป็นขบวนและโห่ร้องด้วยความยินดี
เข้ามาในพระราชวังของพระราชา
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ค.

พระราชโอรสของพระองค์จะมาแทนที่บรรดาบรรพบุรุษ
พระองค์จะทรงแต่งตั้งเขาให้เป็นเจ้าปกครองทั่วแผ่นดิน
ข้าพเจ้าจะประกาศพระนามให้เป็นที่จดจำ�ตลอดไปทุกยุคทุกสมัย
ประชาชาติทั้งหลายจะสรรเสริญพระองค์ตลอดไปชั่วนิรันดร

อัลเลลูยา

อัลเลลูยา อัลเลลูยา
ทุกคนที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและเก็บรักษาไว้ในใจ ย่อมเป็นสุข
อัลเลลูยา

X บทอ่านจากพระวรสารตามคำ�บอกเล่าของนักบุญลูกา

ลก 11:27-28

เวลานั้น ขณะที่พระเยซูเจ้ากำ�ลังตรัสอยู่นั้น สตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่า
“หญิงทีใ่ ห้ก�ำ เนิดและให้นมเลีย้ งท่านช่างเป็นสุขจริง” แต่พระองค์ตรัสตอบว่า “คนทัง้ หลาย
ที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก”
(พระวาจาของพระเจ้า)
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22 พฤษภาคม
นักบุญริต้า แห่งคาเชีย นักบวช
ริต้าหรือมาร์การิตา เกิดเมื่อ ค.ศ.1381 ที่ร็อคคาโปเรนา ใกล้เมืองสโปเลโต ประเทศอิตาลี เมื่อยัง
เยาว์วัยท่านปรารถนาที่จะเป็นนักบวช แต่บิดามารดาบังคับให้ท่านแต่งงานเมื่อมีอายุเพียง 12 ปี กับชาย
คนหนึง่ ซึง่ มีนสิ ยั โหดร้าย ท่านใช้ชวี ติ สมรสเป็นเวลา 18 ปี มีบตุ รชายสองคน เมือ่ ทัง้ สามีและบุตรเสียชีวติ ท่าน
จึงขอเข้าเป็นนักบวชในอารามของคณะออกัสติน แต่ถูกปฏิเสธเนื่องจากท่านไม่ได้เป็นพรหมจารี แต่สุดท้าย
ทางอารามก็รับท่านไว้เป็นสมาชิก ชีวิตของท่านโดดเด่นโดยการมัธยัสถ์ตน การอธิษฐานภาวนา และการ
แสดงเมตตากิจ เมื่อท่านป่วยหนัก พระเยซูเจ้าทรงแสดงพระองค์แก่ท่าน และทรงประทับรับรอยแผลศักดิ์
สิทธิที่หน้าผากของท่านเหมือนบาดแผลที่เกิดจากมงกุฏหนาม ท่านสิ้นใจในวันที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ.1457
ที่เมืองคาเชีย แคว้นอุมเบรีย มีอัศจรรย์เกิดขึ้นมากมายแก่ผู้วอนขอความช่วยเหลือจากท่าน ท่านได้รับการ
แต่งตั้งเป็นนักบุญ เมื่อปี ค.ศ.1900

บทมิสซาประจำ�		
					

บทภาวนาของประธาน

สำ�หรับนักบวช หน้า (127)
จากหนังสือบทอ่านและบทภาวนาฉลองนักบุญ เล่ม ค.ศ.2011

โปรดเถิด พระเจ้าข้า
โปรดประทานปรีชาญาณและความกล้าหาญแห่งไม้กางเขน
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ดังที่ทรงพระกรุณาประทานแก่นักบุญริต้า
ข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้มีความพากเพียร
สู้ทนความทุกข์ยากพร้อมกับพระคริสตเจ้า
เพื่อมีส่วนร่วมพระธรรมล้ำ�ลึกปัสกากับพระองค์ท่านอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า
พระบุตรผู้ทรงจำ�เริญ และครองราชย์
เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์ และพระจิต ตลอดนิรันดร
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9 กรกฎาคม
นักบุญออกัสติน เซา รง
พระสงฆ์และเพื่อนมรณสักขีชาวจีน
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ.2000 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ทรงประกาศรับรองคริสตชน
จำ�นวน 120 คนซึง่ ถูกประหารชีวติ ในประเทศจีนระหว่าง ค.ศ.1648 ถึง 1930 ให้เป็นนักบุญมรณสักขี ในจำ�นวน
นี้ 87 คนเป็นฆราวาส ส่วนอีก 33 คนเป็นพระสงฆ์จีนและธรรมทูตชาวต่างชาติ 86 คนถูกประหารชีวิตในช่วง
การกบฏบ็อกเซอร์ (Boxers) เมื่อปี ค.ศ.1900

บทมิสซาประจำ�		
					

บทภาวนาของประธาน

สำ�หรับมรณสักขีหลายท่าน หน้า (35-46)
จากหนังสือบทอ่านและบทภาวนาฉลองนักบุญ เล่ม ค.ศ.2011

ข้าแต่พระเจ้า
พระองค์พอพระทัยให้การยืนยันความเชื่อ
ของนักบุญออกัสตินและเพื่อนมรณสักขี
ช่วยให้พระศาสนจักรมีความเข้มแข็งอย่างน่าพิศวง
โปรดให้ประชากรของพระองค์
มีความซื่อสัตย์ต่อพันธกิจที่ทรงมอบให้
ได้รับเสรีภาพยิ่งขึ้นในการนับถือศาสนา
และเป็นพยานยืนยันความจริงแก่โลก
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า
พระบุตรผู้ทรงจำ�เริญและครองราชย์
เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์ และพระจิต ตลอดนิรันดร
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22 กรกฎาคม
ฉลอง นักบุญมารีย์ ชาวมักดาลา
บทนำ�ขอบพระคุณ “อัครสาวกของบรรดาอัครสาวก”




พระเจ้าสถิตกับท่าน 			
จงส�ำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า			
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด





และสถิตกับท่านด้วย
เราก�ำลังระลึกถึงพระองค์
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

		 ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพและทรงพระเมตตาอย่างยิ่ง
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคล
ที่จะประกาศสรรเสริญพระองค์ในทุกโอกาสเดชะพระบารมีพระคริสต์
องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
		 พระคริสตเจ้าทรงสำ�แดงพระองค์แก่มารีย์ชาวมักดาลาในสวน
เพราะนางได้รักพระองค์ท่าน ทั้งขณะที่ยังทรงพระชนม์อยู่
และได้เห็นพระองค์ท่าน ขณะที่กำ�ลังสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน
นางได้แสวงหาพระองค์ท่านเมื่อทรงถูกฝังอยู่ในพระคูหา
และยังเป็นคนแรกที่ได้นมัสการพระองค์ท่านเมื่อทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้ว
พระองค์ท่านยังประทานเกียรติมอบภารกิจแก่นาง
ให้แจ้งข่าวนี้แก่บรรดาอัครสาวก
เพื่อข่าวดีแห่งชีวิตใหม่นี้จะได้เผยแผ่ไปจนสุดปลายแผ่นดิน
		 ดังนั้น ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงประกาศสรรเสริญพระองค์
ร่วมกับบรรดาทูตสวรรค์และผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
ขับร้องด้วยความชื่นชมยินดี ว่าดังนี้
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5 กันยายน
นักบุญเทเรซา แห่งกัลกัตตา พรหมจารี
คุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตา เดิมมีชอื่ ว่า อักแนส กอนซา บอญักซุย เกิดวันที่ 26 สิงหาคม ค.ศ.1910
ในครอบครัวชนชั้นกลาง ที่เมืองสคอปเจ ประเทศอัลบาเนียแห่งมาเซโดเนีย ท่านเป็นผู้ก่อตั้งคณะธรรมทูต
แห่งเมตตาธรรม ซึ่งเป็นคณะนักบวชหญิงที่อุทิศตนเพื่อผู้ยากไร้ ท่านได้รับรางวัลเพื่อเป็นเกียรติแก่การอุทิศ
ตนนี้มากมายหลายรางวัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ค.ศ.1979 ท่านได้รับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ คุณแม่
เทเรซาถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ 5 กันยายน ค.ศ.1997 ที่เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย และได้รับการแต่งตั้ง
เป็นนักบุญเมื่อวันที่ 4 กันยายน ค.ศ.2016

ส�ำหรับนักบวชผู้ท�ำงานเมตตาสงเคราะห์ หน้า (133)
				จากหนังสือบทอ่านและบทภาวนาฉลองนักบุญ เล่ม ค.ศ.2011
บทมิสซาทั่วไป -

บทภาวนาของประธาน

ข้าแต่พระเจ้า
พระองค์ทรงเรียกนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา พรหมจารี
ให้มีความรักยิ่งใหญ่ต่อผู้ยากไร้ที่สุด
เป็นการตอบสนองความรักของพระบุตร
ผู้ทรงกระหายน�้ำบนไม้กางเขน
ขอโปรดให้ท่านนักบุญช่วยวอนขอพระองค์แทนข้าพเจ้าทั้งหลาย
รู้จักรับใช้พระคริสตเจ้า
ในบรรดาเพื่อนพี่น้องผู้ก�ำลังรับความทุกข์ยากด้วยเทอญ
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า
พระบุตรผู้ทรงจ�ำเริญและครองราชย์
เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตเจ้า ตลอดนิรันดร
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12 กันยายน
พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระนางมารีย์
การถวายเกียรติแด่พระนามศักดิส์ ทิ ธิข์ องพระนางมารีย์ พระมารดาของพระเยซูเจ้า เริม่ มาตัง้ แต่ ค.ศ.
1684 เพื่อเป็นการระลึกถึงชัยชนะของกองทัพคริสตชนที่กรุงวียนนาใน ค.ศ.1683

เพลงเริ่มพิธี

เทียบ ยดธ 13:18-19

ข้าแต่พระนางมารีย์พรหมจารี
พระเจ้าผู้สูงสุดประทานพระพรแก่พระนางมากกว่าหญิงใดๆ บนแผ่นดิน
เพราะพระองค์ทรงยกย่องนามของพระนาง
ไม่ให้ลบเลือนไปจากความทรงจำ�ของมนุษย์ทั้งหลาย

บทภาวนาของประธาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
ขอพระนางมารีย์พรหมจารีวอนขอพระองค์
โปรดให้ทุกคนที่เฉลิมฉลองพระนามรุ่งโรจน์ของพระนาง
ได้รับพระพรจากพระกรุณาด้วยเถิด
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า
พระบุตรผู้ทรงจำ�เริญและครองราชย์
เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์ และพระจิต ตลอดนิรันดร
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บทอ่านจากจดหมายของนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวกาลาเทีย

กท 4:4-7

เมื่อถึงเวลาที่กำ�หนดไว้ พระเจ้าทรงส่งพระบุตรของพระองค์ให้มาบังเกิดจากหญิง
ผู้หนึ่ง เกิดมาอยู่ใต้ธรรมบัญญัติ เพื่อทรงไถ่ผู้ที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ และทำ�ให้เราได้
เป็นบุตรบุญธรรม ข้อพิสูจน์ว่าท่านทั้งหลายเป็นบุตรก็คือพระเจ้า ทรงส่งพระจิตของ
พระบุตรลงมาในดวงใจของเรา พระจิตผู้ตรัสด้วยเสียงอันดังว่า “อับบา พระบิดาเจ้าข้า”
ดังนั้น ท่านจึงไม่เป็นทาสอีกต่อไป แต่เป็นบุตร และถ้าเป็นบุตรก็ย่อมเป็นทายาทตาม
พระประสงค์ของพระเจ้า
(พระวาจาของพระเจ้า)

หรือ

บทอ่านจากจดหมายของนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวเอเฟซัส
อฟ 1:3-6,11-12

ขอถวายพระพรแด่พระเจ้า พระบิดาของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
พระองค์ทรงอวยพรแก่เราโดยประทานพระพรนานาประการของพระจิตเจ้าจากสวรรค์
เดชะพระคริสตเจ้า พระเจ้าทรงเลือกสรรเราในพระคริสตเจ้าแล้วตั้งแต่ก่อนการเนรมิต
สร้างโลก เพื่อให้เราศักดิ์สิทธิ์และปราศจากมลทินเฉพาะพระพักตร์ของพระองค์ด้วย
ความรัก พระเจ้าทรงกำ�หนดไว้ล่วงหน้าแล้วที่จะให้เราเป็นบุตรบุญธรรม เดชะพระเยซูคริสตเจ้า ตามพระประสงค์ที่พอพระทัย เพื่อสรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์แห่งพระหรรษทาน
ของพระองค์ ซึ่งโปรดประทานให้เรา เดชะพระบุตรผู้ทรงเป็นที่รัก ในองค์พระคริสตเจ้านี้
เราได้รับเลือกเป็นพิเศษไว้ล่วงหน้าตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงกระทำ�ทุกสิ่งให้
เป็นไปตามแผนการนั้น เพื่อเราจะได้สรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ เพราะเราเป็น
คนแรกที่มีความหวังในพระคริสตเจ้า
(พระวาจาของพระเจ้า)

สร้อย องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำ�สิ่งมหัศจรรย์ในพระนางมารีย์พรหมจารี

(หรือเพลงที่ 5) วันทามารีอา เปี่ยมด้วยหรรษทาน พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับท่าน ผู้มีบุญกว่า
หญิงใดๆ อัลเลลูยา
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เพลงสดุดี

ลก 1:46-47,48-49,50-51,52-53,54-55

ก.

วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า
จิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้า พระผู้กอบกู้ข้าพเจ้า

ข.

เพราะพระองค์ทอดพระเนตรผู้รับใช้ต่ำ�ต้อยของพระองค์
ตั้งแต่นี้ไป ชนทุกสมัยจะกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นสุข
พระผู้ทรงสรรพานุภาพทรงกระทำ�กิจการยิ่งใหญ่สำ�หรับข้าพเจ้า
พระนามของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์

ค.

พระกรุณาต่อผู้ยำ�เกรงพระองค์แผ่ไปตลอดทุกยุคทุกสมัย
พระองค์ทรงยกพระกรแสดงพระอานุภาพ
ทรงขับไล่ผู้มีใจมักใหญ่ใฝ่สูงให้กระจัดกระจายไป

ง.

ทรงคว่ำ�ผู้ทรงอำ�นาจจากบัลลังก์ และทรงยกย่องผู้ต่ำ�ต้อยให้สูงขึ้น
พระองค์ประทานสิ่งดีทั้งหลายแก่ผู้อดอยาก
ทรงส่งเศรษฐีให้กลับไปมือเปล่า

จ.

พระองค์ทรงช่วยเหลืออิสราเอล ผู้รับใช้พระองค์
โดยทรงระลึกถึงพระกรุณา
ดังที่ทรงสัญญาไว้แก่บรรพบุรุษของเรา
แก่อับราฮัมและบุตรหลานตลอดไป

อัลเลลูยา

ข้าแต่พระนางมารีย์พรหมจารี
พระนางเป็นสุขที่เชื่อว่าพระวาจาที่พระเจ้าตรัสไว้จะเป็นจริง

เทียบ ลก 1:45
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X

บทอ่านจากพระวรสารตามคำ�บอกเล่าของนักบุญลูกา
ลก 1:39-45

หลังจากนั้นไม่นาน พระนางมารีย์ทรงรีบออกเดินทางไปยังเมืองหนึ่งในแถบภูเขา
แคว้นยูเดีย พระนางเสด็จเข้าไปในบ้านของเศคาริยาห์และทรงทักทายนางเอลีซาเบธ
เมื่อนางเอลีซาเบธได้ยินคำ�ทักทายของพระนางมารีย์ บุตรในครรภ์ก็ดิ้น นางเอลีซาเบธ
ได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม ร้องเสียงดังว่า “เธอได้รับพระพรยิ่งกว่าหญิงใดๆ และลูกของ
เธอก็ได้รับพระพรด้วย ทำ�ไมพระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงเสด็จมาเยี่ยมข้าพเจ้า
เมื่อฉันได้ยินคำ�ทักทายของเธอ ลูกในครรภ์ของฉันก็ดิ้นด้วยความยินดี เธอเป็นสุขที่เชื่อ
ว่า พระวาจาที่พระเจ้าตรัสแก่เธอไว้จะเป็นจริง”
(พระวาจาของพระเจ้า)

บทภาวนาเตรียมเครื่องบูชา

ข้าแต่พระเจ้า
ขอคำ�อธิษฐานภาวนาของพระนางมารีย์พรหมจารี
ช่วยให้บรรณาการที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
นำ�มาถวายเป็นที่พอพระทัยยิ่งขึ้น
และบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ซึ่งแสดงคารวะต่อพระนามของพระนาง
เป็นที่โปรดปรานแด่พระมหิทธานุภาพของพระองค์ด้วยเถิด
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

เพลงรับศีล

ชนทุกสมัยจะกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นสุข
เพราะพระเจ้าทอดพระเนตรผู้รับใช้ผู้ต่ำ�ต้อย

เทียบ ลก 1:48
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บทภาวนาหลังรับศีล

ข้าแต่พระเจ้า
ขอพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้าช่วยวอนขอแทนข้าพเจ้าทั้งหลาย
ให้ได้รับพระพรของพระองค์
เพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายซึ่งแสดงคารวะต่อพระนามของพระนาง
จะได้รับความช่วยเหลือจากพระนางในยามจำ�เป็น
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

17

5 ตุลาคม
ระลึกถึง นักบุญโฟสตีนา โควัลสกา พรหมจารี
โฟสตีนา มีชื่อเดิมว่า เฮเลนา โควัลสกา เกิดวันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ.1905 ณ หมู่บ้านโกลโกเวียช
ประเทศโปเเลนด์ เธอได้รบั ศีลล้างบาปเมือ่ วันที่ 27 สิงหาคม ค.ศ.1905 เข้าอารามคณะภคินพี ระเเม่เเห่งความเมตตา เมือ่ วันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ.1925 สมาชิกคณะนีอ้ ทุ ศิ ตนเพือ่ ดูแลและให้การศึกษาแก่สตรีทปี่ ระสบปัญหา
ชีวิต ท่านถวายตัวครั้งแรกในวันที่ 30 เมษายน ค.ศ.1928 โดยใช้ศาสนนามว่า “ซิสเตอร์มาเรีย โฟสตินาแห่ง
ศีลมหาสนิท “ ในช่วงปี ค.ศ. 1930 ท่านได้รับสารพระเมตตาจากพระเยซูเจ้า ในปี ค.ศ.1934 ท่านเขียนบันทึก
“ พระเมตตาในวิญญาณของฉัน “ เป็นคู่มือความศรัทธาต่อพระเมตตา หนากว่า 600 หน้า ด้วยภาษาซื่อๆ
เพื่อย้ำ�และอธิบายเรื่องในพระวรสาร เกี่ยวกับความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อประชากรของพระองค์ และเน้นถึง
ความจำ�เป็นทีเ่ ราจะต้องวางใจในกิจการแห่งความรักของพระองค์ ความศรัทธาเป็นพิเศษของท่านต่อพระนาง
มารีย์ ต่อศีลมหาสนิทและศีลอภัยบาป ทำ�ให้ท่านมีพละกำ�ลังทนรับความทุกข์ทรมานทั้งปวง และยกถวาย
เพื่อพระศาสนจักร เเละผู้ที่มีความต้องการเป็นพิเศษ โดยเฉพาะคนบาปและคนใกล้ตาย ท่านสิ้นใจในเมือง
คราคูฟ ในวัย 33 ปี เมือ่ วันที่ 5 ตุลาคม ค.ศ.1938 ร่างของท่านพักอย่างสงบ ณ สักการสถานพระเมตตาในเมือง
ลาเจียฟนิกิ ประเทศโปแลนด์ นักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 ประกาศให้ทา่ นเป็นบุญราศี เมือ่
ปี ค.ศ.1993 และได้สถาปนาเป็นนักบุญเมื่อวันที่ 30 เมษายน ค.ศ.2000 ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม

เพลงเริ่มพิธี

สดด 89:1

ข้าพเจ้าจะขับร้องสรรเสริญความรักมั่นคงขององค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไป
ปากข้าพเจ้าจะประกาศความซื่อสัตย์ของพระองค์ทุกยุคทุกสมัย

บทภาวนาของประธาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพสถิตนิรันดร
พระองค์ทรงเลือกนักบุญโฟสตีนา โควัลสกา
มาประกาศให้โลกรู้จักพระเมตตาไร้ขอบเขตของพระองค์
ข้าพเจ้าทั้งหลายขอท่านนักบุญช่วยวอนขอแทน
ให้รู้จักวางใจในพระทัยดีของพระองค์เช่นเดียวกับท่าน
มีใจกว้างปฏิบัติงานแสดงความรักแบบคริสตชนแก่เพื่อนพี่น้องด้วยเถิด
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า

18

พระบุตรผู้ทรงจำ�เริญและครองราชย์
เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตเจ้า ตลอดนิรันดร

บทภาวนาเตรียมเครื่องบูชา

ข้าแต่พระบิดาเจ้า
โปรดทรงรับบรรณาการที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยินดีนำ�มาถวาย
และโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมสนิทกับพระคริสตเจ้า
ถวายบูชาชดเชยความผิดของตนเองและของมวลมนุษย์ทั่วโลกด้วยเถิด
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

เพลงรับศีล

จงขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะพระองค์พระทัยดี
ความรักมั่นคงของพระองค์ดำ�รงอยู่เป็นนิตย์

บทภาวนาหลังรับศีล

ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระเมตตากรุณาอย่างล้นเหลือ
ขอให้ศีลมหาสนิทที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับนี้
ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลาย
เพื่อจะได้ปฏิบัติตามแบบฉบับของนักบุญโฟสตีนา
ช่วยให้มนุษย์ทั่วโลกมีความหวัง
ในพระเมตตากรุณาของพระองค์มากยิ่งๆ ขึ้นด้วยเถิด
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

สดด 118, 1
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11 ตุลาคม
นักบุญยอห์น ที่ 23 พระสันตะปาปา
สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 23 ทรงมีพระนามเดิมคือ อันเยโล ยูเซ็ปเป ร็องคัลลี ประสูติเมื่อ
วันที่ 25 พฤศจิกายน ค.ศ.1881 ในครอบครัวชาวนา ที่หมู่บ้านซอตตี อิล มอนเต ในสังฆมณฑลเบอร์กาโม
ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ค.ศ.1904 พระองค์ทรงรับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ที่วัดซานตา มาเรีย ใน
ปีอัสซา เดล โปโปโล กรุงโรม เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ค.ศ.1925 พระองค์ได้รับการบวชเป็นพระสังฆราช ในปี
ค.ศ.1935 ได้ตำ�รงตำ�แหน่งสำ�คัญหลายตำ�แหน่งในพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก เช่น เอกอัครสมณทูตประจำ�
ประเทศฝรั่งเศส บัลแกเรีย กรีซ และตุรกี และในวันที่ 12 มกราคม ค.ศ.1953 สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอที่ 12
ได้แต่งตั้งพระองค์เป็นพระอัยกาปกครองอัครสังฆมณฑลเวนิส พระองค์ทรงเป็นผู้อภิบาลที่ชาญฉลาด เมื่อ
พระสันตะปาปาปีโอที่ 12 สวรรคต พระอัยกาทรงได้รบั คัดเลือกเป็นพระสันตะปาปา เมือ่ วันที่ 28 ตุลาคม ค.ศ.1958
ทรงใช้พระนามยอห์นที่ 23 พระสมณสมัยซึง่ นานไม่ถงึ 5 ปี ทำ�ให้โลกเห็นภาพของผูอ้ ภิบาลทีแ่ สนดี เปีย่ มด้วย
ความน่ารักและสุภาพ กล้าได้กล้าเสียและกล้าหาญ เรียบง่ายและกระตือรือร้น พระองค์ทรงเป็นผู้เบิกทางสู่
ยุคใหม่ในประวัตศิ าสตร์พระศาสนจักรโรมันคาทอลิก โดยทรงเปิดประชุมสภาสังคายนาวาติกนั ทีส่ อง พระองค์
ทรงเขียนพระสมณสาสน์ดา้ นสังคมหลายฉบับ สำ�หรับฉบับทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ คือพระสมณสาสน์สนั ติภาพบนแผ่นดิน
(Pacem in Terris) พระองค์สวรรคตเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ค.ศ.1963 ที่กรุงโรม ได้รับการแต่งตั้งเป็นบุญราศี
เมื่อวันที่ 3 กันยายน ค.ศ.2000 และได้รับการแต่งตั้งเป็นนักบุญเมื่อวันที่ 27 เมษายน ค.ศ.2014

บทมิสซาทั่วไป 				

สำ�หรับจิตตาภิบาล (พระสันตะปาปา) หน้า (69)
จากหนังสือบทอ่านและบทภาวนาฉลองนักบุญ เล่ม ค.ศ.2011

บทภาวนาของประธาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพสถิตนิรันดร
พระองค์โปรดให้นักบุญยอห์นที่ 23 พระสันตะปาปา
เป็นแบบฉบับเด่นชัดของพระคริสตเจ้า พระผู้อภิบาลที่ดี
ข้าพเจ้าทั้งหลายขอท่านนักบุญช่วยวอนขอพระองค์แทน
ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายแสดงความรักยิ่งใหญ่ของพระคริสตเจ้า
ด้วยความชื่นชมยินดีแก่เพื่อนพี่น้องได้ด้วยเถิด
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า
พระบุตรผู้ทรงจำ�เริญและครองราชย์
เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตเจ้า ตลอดนิรันดร

20

22 ตุลาคม
นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา
สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 มีพระนามเดิมว่า คาโรล วอยตีวา ประสูตเิ มือ่ 18 พฤษภาคม
ค.ศ.1920 ในครอบครัวที่บิดาเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ของกองทัพ ในวัยหนุ่ม คาโรลทุ่มเทพลังทั้งหมดให้กับ
การเล่นกีฬา ทั้งฟุตบอลและสกี หลงใหลกับการนั่งชมการแสดงในโรงละคร เคยเป็นทั้งนักเขียนบทและ
นักแสดงมาแล้ว และครั้งหนึ่งฝันว่าจะเป็นนักแสดง ช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ระหว่างที่โปแลนด์ถูกทหาร
นาซีครอบครองอยู่นั้น ท่านคุ้นเคยกับชุมชนชาวยิว ซึ่งตอนนั้นท่านทำ�งานในเหมืองและโรงงานเคมี อย่างไร
ก็ตาม ต่อมาท่านก็สนใจในการศึกษาด้านเทววิทยา จนตัดสินใจบวชเป็นพระสงฆ์คาทอลิกในปี ค.ศ.1946 และ
ก็สอนวิชาจริยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยจากีลลอนส์ เมืองคราโกว จากนัน้ ได้รบั เลือกให้เป็นพระอัครสังฆราชแห่ง
คราโกว ในปี ค.ศ.1964 และเป็นพระคาร์ดินัลในปี ค.ศ.1967 ซึ่งนับว่าได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์ที่เร็วมาก หลัง
จากการสวรรคตของสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 1 คณะพระคาร์ดนิ ลั ก็มมี ติเลือกให้พระอัครสังฆราช
แห่งคราโกว ซึ่งขณะนั้นมีพระชนมายุเพียง 58 พรรษา ขึ้นเป็นพระประมุขแห่งพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ค.ศ.1978 พระองค์ทรงเป็นพระสันตะปาปาที่ไม่ใช่ชาวอิตาเลียนคนแรกในรอบ 455 ปี
และเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกทีเ่ ป็นชาวโปแลนด์ รวมทัง้ ยังเป็นพระสันตะปาปาทีอ่ ายุนอ้ ยทีส่ ดุ แห่งศตวรรษ
ที่ 20 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ทรงต่อต้านกระแสทุนนิยมที่ไร้ขอบเขต การกดขี่ทางการเมือง
ยืนกรานในการต่อต้านการทำ�แท้ง และปกป้องวิถีทางของพระศาสนจักรในด้านชีวิตมนุษย์ พระองค์ทรงเป็น
พระสันตะปาปาที่เดินทางไปทั่วโลกกว่า 129 ครั้ง รวมทั้งเคยเสด็จมาประเทศไทยเมื่อวันที่ 10-11 พฤษภาคม
ค.ศ.1984 พระองค์ทรงเป็นผู้ริเริ่มการจัดงานชุมนุมเยาวชนโลก พระองค์สวรรคตเมื่อวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.
2005 ทรงได้รับการแต่งตั้งเป็นนักบุญเมื่อวันที่ 27 เมษายน ค.ศ.2014

เพลงเริ่มพิธี

เทียบ บสร 50:1 ; 44:16,22 (Vulg.)

นี่คือสมณะผู้ยิ่งใหญ่ เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าในชีวิตของตน
เพราะฉะนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงสาบาน
ให้เขาพัฒนาขึ้นเป็นประชากรของพระองค์
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ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงพระเมตตาหาที่สุดมิได้
พระองค์ทรงแต่งตั้ง นักบุญยอห์นปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา
ให้เป็นประมุขปกครองพระศาสนจักรสากล
ขอพระองค์โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
พร้อมที่จะรับฟังคำ�สั่งสอนของท่าน
เปิดใจรับพระหรรษทานของพระคริสตเจ้า
พระผู้ช่วยให้รอดพ้นพระองค์เดียวของมวลมนุษย์ด้วยเถิด
พระองค์ท่านทรงจำ�เริญและครองราชย์
เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์ และพระจิตเจ้า ตลอดนิรันดร

บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์

อสย 52:7-10

เท้าของผูน้ �ำ ข่าวดีมาประกาศบนภูเขาช่างงามยิง่ นัก เขาประกาศสันติภาพ นำ�ข่าวดี
ประกาศความรอดพ้น กล่าวแก่ศิโยนว่า “พระเจ้าของท่านทรงเป็นกษัตริย์ปกครอง”
บรรดาทหารยามของท่านร้องเสียงดัง ร้องตะโกนพร้อมกันด้วยความยินดี เพราะ
เขาได้เห็นกับตาว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จกลับสู่ศิโยน
ซากปรักหักพังแห่งกรุงเยรูซาเล็มเอ๋ย จงร้องเพลงยินดีพร้อมกันเถิด เพราะองค์พระ
ผู้เป็นเจ้าทรงปลอบโยนประชากรของพระองค์ และทรงไถ่กู้กรุงเยรูซาเล็มแล้ว
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสำ�แดงพระอานุภาพ ต่อหน้าประชาชาติทั้งปวง ชนชาติ
ทัง้ หลายจากสุดปลายแผ่นดินจะได้เห็นว่า พระเจ้าของเราประทานความรอดพ้นให้แก่เรา
(พระวาจาของพระเจ้า)

สร้อย จงร้องเพลงบทใหม่ถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด
(หรือเพลงที่ 68) จงร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่พระเจ้า
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เพลงสดุดี

สดด 96:1-2ก, 2ข-3, 7-8ก, 10

ก.

จงร้องเพลงบทใหม่ถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด
จงร้องเพลงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าจากทั่วแผ่นดิน
จงร้องเพลงถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า
จงถวายพระพรแด่พระนามของพระองค์เถิด

ข.

จงประกาศทุกวันว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพ้น
จงเล่าถึงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์แก่นานาชาติ
จงประกาศกิจการน่าพิศวงของพระองค์แก่บรรดาประชาชาติ

ค.

ครอบครัวประชาชาติทั้งหลาย จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด
จงสรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์และพระอานุภาพของพระองค์
จงสรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์แห่งพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด

ง.

จงกล่าวแก่นานาชาติว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ปกครอง
พระองค์ทรงตั้งโลกไว้อย่างมั่นคง จะคลอนแคลนมิได้
พระองค์จะทรงพิพากษาประชาชาติด้วยความยุติธรรม”

อัลเลลูยา

อัลเลลูยา อัลเลลูยา
เราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี
เรารู้จักแกะของเรา และแกะของเราก็รู้จักเรา
อัลเลลูยา

ยน 10:14
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 บทอ่านจากพระวรสารตามคำ�บอกเล่าของนักบุญยอห์น
ยน 21:15-17

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับซีโมนเปโตรว่า “ซีโมน บุตรของยอห์น ท่านรักเรา
มากกว่าคนเหล่านี้รักเราไหม” เปโตรทูลตอบว่า “ใช่แล้ว พระเจ้าข้า พระองค์ทรงทราบ
ว่าข้าพเจ้ารักพระองค์” พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “จงเลี้ยงลูกแกะของเราเถิด” พระองค์
ตรัสถามเขาอีกเป็นครัง้ ทีส่ องว่า “ซีโมน บุตรของยอห์น ท่านรักเราไหม” เขาทูลตอบว่า“ใช่
แล้ว พระเจ้าข้า พระองค์ทรงทราบว่าข้าพเจ้ารักพระองค์” พระองค์ตรัสกับเขาว่า “จงดูแล
ลูกแกะของเราเถิด” พระองค์ตรัสถามเป็นครัง้ ทีส่ ามว่า “ซีโมน บุตรของยอห์น ท่านรักเรา
ไหม” เปโตรรู้สึกเป็นทุกข์ที่พระองค์ตรัสถามตนถึงสามครั้งว่า “ท่านรักเราไหม” เขาทูล
ตอบว่า “พระเจ้าข้า พระองค์ทรงทราบทุกสิ่ง พระองค์ทรงทราบว่าข้าพเจ้ารักพระองค์”
พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “จงเลี้ยงดูแกะของเราเถิด”
(พระวาจาของพระเจ้า)

บทภาวนาเตรียมเครื่องบูชา

โปรดเถิด พระเจ้าข้า
โปรดรับของถวายนี้จากประชากรของพระองค์
ขอให้สิ่งที่ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายเป็นเกียรติยกย่องนักบุญยอห์นปอล
นำ�ความรอดพ้นนิรันดรมาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิด
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

เพลงรับศีล 										
ผู้เลี้ยงแกะที่ดีสละชีวิตเพื่อแกะของตน

เทียบ ยน 10:11
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ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
ขอศีลศักดิ์สิทธิ์ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับนี้
เพิ่มพูนความรักให้ทวียิ่งขึ้นในชีวิต
เช่นเดียวกับที่ท่านนักบุญยอห์นปอลได้รักพระองค์
จนยอมอุทิศตนเพื่อรับใช้พระศาสนจักรตลอดชีวิตของท่าน
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

