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ระลึกถึง พระนางมารีย์ พระมารดาของพระศาสนจักร
(วันจันทร์หลังวันสมโภชพระจิตเจ้า)

พระนางมารีย์พรหมจารีทรงได้รับต�ำแหน่ง “พระมารดาของพระศาสนจักร” เพราะทรงให้ก�ำเนิด
พระคริสตเจ้าผู้ทรงเป็น “ศีรษะแห่งพระศาสนจักร” และยังทรงเป็นพระมารดาของมนุษย์ผู้รับการไถ่กู้ก่อนที่
พระบุตรจะทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเสียอีก สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ก็ทรงย�้ำถึงสมญานี้อย่าง
สง่าเมือ่ ทรงปราศรัยกับบรรดาพระสังฆราชผูร้ ว่ มประชุมสภาสังคายนาวาติกนั ที่ 2 เมือ่ วันที่ 21 พฤศจิการยน
ค.ศ.1964 และทรงก�ำหนดให้ “มวลประชากรคริสตชนใช้พระนามไพเราะนี้ถวายพระเกียรติแด่พระมารดา
พระเจ้ายิ่งๆ ขึ้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”

เพลงเริ่มพิธ							
ี

                               เทียบ กจ 1:14

บรรดาศิษย์ร่วมอธิษฐานภาวนาสม�่ำเสมอ
เป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกันพร้อมกับพระนางมารีย์ พระมารดาของพระเยซูเจ้า

บทภาวนาของประธาน

ข้าแต่พระเจ้า พระบิดาผู้ทรงพระทัยเมตตา
พระบุตรเพียงพระองค์เดียวผู้ทรงถูกตรึงกางเขน
ทรงแต่งตั้งพระนางมารีย์พรหมจารีพระมารดา
ให้เป็นมารดาของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย
ขอโปรดให้ความรักของพระนาง
ช่วยให้พระศาสนจักรเจริญพัฒนายิ่งๆ ขึ้นทุกวัน
ชื่นชมยินดีในความศักดิ์สิทธิ์ของบรรดาบุตร
ชักชวนมวลประชากรให้เข้ามารวมอยู่ในอ้อมอกของตนด้วย
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า
พระบุตรผู้ทรงจ�ำเริญและครองราชย์
เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวพร้อมกับพระองค์และพระจิตเจ้า ตลอดนิรันดร
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บทอ่านจากหนังสือปฐมกาล

ปฐก 3:9-15, 20

องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าทรงเรียกมนุษย์ ตรัสถามว่า “ท่านอยูไ่ หน” มนุษย์ทลู ตอบ
ว่า “ข้าพเจ้าได้ยนิ เสียงของพระองค์ในสวน ก็กลัวเพราะข้าพเจ้าเปลือยกายอยู่ จึงได้ซอ่ น
ตัว” พระองค์ตรัสถามว่า “ใครบอกท่านว่าท่านเปลือยกายอยู่ ท่านได้กินผลจากต้นไม้ที่
เราห้ามมิให้กนิ นัน้ แล้วหรือ” มนุษย์ทลู ตอบว่า “หญิงทีพ่ ระองค์ประทานให้อยูก่ บั ข้าพเจ้า
ได้ให้ผลจากต้นไม้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงกิน” องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสกับหญิงว่า
“ท่านท�ำอะไรไป” หญิงทูลตอบว่า “งูหลอกลวงข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงกิน”
องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจึงตรัสกับงูว่า “เพราะเจ้าท�ำเช่นนี้ เจ้าจงถูกสาปแช่งใน
บรรดาสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าทั้งปวง เจ้าจะต้องใช้ท้องเลื้อยไปตามพื้นดิน และกินฝุ่นเป็น
อาหารทุกวันตลอดชีวิต เราจะท�ำให้เจ้าและหญิงเป็นศัตรูกัน ให้ลูกหลานของเจ้าและ
ลูกหลานของนางเป็นศัตรูกันด้วย เขาจะเหยียบหัวของเจ้าและเจ้าจะกัดส้นเท้าของเขา”
มนุษย์เรียกภรรยาของตนว่า “เอวา” เพราะนางเป็นมารดาของผู้มีชีวิตทั้งหลาย
(พระวาจาของพระเจ้า)
หรือ

บทอ่านจากหนังสือกิจการอัครสาวก

กจ 1:12-14

หลังจากที่พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์แล้ว บรรดาอัครสาวกเดินทางจากภูเขาที่เรียก
ว่า “ภูเขามะกอกเทศ” กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม ภูเขานีอ้ ยูใ่ กล้กรุงเยรูซาเล็มเป็นระยะทาง
ที่อนุญาตให้เดินได้ในวันสับบาโต เมื่อเข้าไปในเมืองแล้ว เขาขึ้นไปยังห้องชั้นบนซึ่งเคย
เป็นที่พักของเขา อัครสาวกเหล่านั้นคือเปโตร ยอห์น ยากอบ อันดรูว์ ฟีลิป โทมัส
บาร์โธโลมิว มัทธิว ยากอบบุตรของอัลเฟอัส ซีโมนผู้เป็นชาตินิยมและยูดาสบุตรของ
ยากอบ ทุกคนร่วมอธิษฐานภาวนาสม�่ำเสมอเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมกับบรรดาสตรี
รวมทั้งมารีย์พระมารดาของพระเยซูเจ้าและพระประยูรญาติของพระองค์
(พระวาจาของพระเจ้า)
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สร้อย

นครของพระเจ้าเอ๋ย จงฟังพระด�ำรัสของพระองค์ถึงเกียรติยศของเจ้า
(หรือเพลงที่ 9) ทั่วพิภพจนสุดปลายแผ่นดินได้เห็นความรอดขององค์พระเจ้า

เพลงสดุดี

สดด 87:1-2, 3 และ 5, 6-7

ก.

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงวางรากฐานของพระองค์ไว้บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์
พระองค์จึงทรงรักประตูนครศิโยน
ยิ่งกว่าที่พ�ำนักใดๆ ของยาโคบ

ข.

นครของพระเจ้าเอ๋ย
จงฟังพระด�ำรัสของพระองค์ถึงเกียรติยศของเจ้า
จะมีผู้กล่าวถึงศิโยนว่า “ทุกคนเกิดที่นั่น
พระผู้สูงสุดทรงตั้งนครนี้ไว้ส�ำหรับพระองค์”

ค.

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบันทึกในบัญชีรายชื่อประชากรทั้งหลายว่า
“คนนี้เกิดที่นั่น”
คนทั้งหลายจะเต้นร�ำและขับร้องว่า
“รากเหง้าทั้งหมดของเราอยู่ในเจ้า”

อัลเลลูยา

อัลเลลูยา อัลเลลูยา
ข้าแต่พระนางพรหมจารีผู้ทรงศรี พระนางประสูติองค์พระผู้เป็นเจ้า
ข้าแต่พระมารดาพระศาสนจักร ผู้ทรงรับพระพร
พระนางทรงโปรดให้พระจิตของพระบุตร พระเยซูคริสตเจ้า
ลุกร้อนในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลาย
		 อัลเลลูยา
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X บทอ่านจากพระวรสารตามค�ำบอกเล่าของนักบุญยอห์น ยน 19:25-34

เวลานัน้ พระมารดาของพระเยซูเจ้าทรงยืนอยูข่ า้ งไม้กางเขนของพระองค์พร้อมกับ
น้องสาวของพระนาง มารีย์ภรรยาของเคลโอปัส และมารีย์ชาวมักดาลา เมื่อพระเยซูเจ้า
ทรงเห็นพระมารดาและศิษย์ที่รักยืนอยู่ใกล้ๆ จึงตรัสกับพระมารดาว่า “แม่ นี่คือลูกของ
แม่”แล้วตรัสกับศิษย์ผู้นั้นว่า “นี่คือแม่ของท่าน” ตั้งแต่เวลานั้น ศิษย์ผู้นั้นก็รับพระนาง
เป็นมารดาของตน
หลังจากนั้น พระเยซูเจ้าทรงทราบว่าทุกสิ่งส�ำเร็จแล้ว จึงตรัสว่า “เรากระหาย”
พระคัมภีร์ตอนนี้จึงเป็นจริงด้วย ที่นั่นมีภาชนะใบหนึ่งบรรจุน�้ำองุ่นเปรี้ยวจนเต็มวางอยู่
ทหารจึงใช้ฟองน�้ำชุบน�้ำองุ่นเปรี้ยวเสียบปลายกิ่งหุสบ ยื่นถึงพระโอษฐ์ พระเยซูเจ้า
ทรงจิบน�้ำองุ่นเปรี้ยวแล้ว ตรัสว่า “ส�ำเร็จบริบูรณ์แล้ว” พระองค์ทรงเอนพระเศียร
สิ้นพระชนม์ วันนัน้ เป็นวันเตรียมฉลอง ชาวยิวไม่ตอ้ งการให้ศพค้างอยูบ่ นไม้กางเขนใน
วันสับบาโต เพราะวันสับบาโตวันนั้นเป็นวันฉลองยิ่งใหญ่เขาจึงขออนุญาตปีลาตให้ทุบขา
ผูท้ ถี่ กู ตรึงและน�ำศพไป บรรดาทหารทุบขาคนทัง้ สองคนซึง่ ถูกตรึงพร้อมกับพระองค์ เมือ่
ทหารมาถึงพระเยซูเจ้าและเห็นว่าพระองค์สนิ้ พระชนม์แล้ว จึงมิได้ทบุ ขาของพระองค์ แต่
ทหารคนหนึ่งใช้หอกแทงด้านข้างพระวรกาย โลหิตและน�้ำก็ไหลออกมาทันที
(พระวาจาของพระเจ้า)

บทภาวนาเตรียมเครื่องบูชา

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
โปรดทรงรับบรรณาการของข้าพเจ้าทั้งหลาย
และทรงเปลี่ยนให้เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์น�ำความรอดพ้นมาให้
ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายลุกร้อนจากพลังของศีลศักดิ์สิทธิ์นี้
และจากพลังความรักของพระนางมารีย์พรหมจารี
พระมารดาของพระศาสนจักร
ข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้เหมาะสมที่จะมีส่วนร่วมในงานไถ่กู้โลก
พร้อมกับพระนางด้วย
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
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บทน�ำขอบพระคุณ : พระนางมารีย์ รูปแบบและพระมารดาของพระศาสนจักร
l
l
l

พระเจ้าสถิตกับท่าน
จงส�ำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด

-   และสถิตกับท่านด้วย
-   เราก�ำลังระลึกถึงพระองค์
- เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคล
ที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหน
เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น
และถวายพระเกียรติอย่างเหมาะสมในวันฉลองพระนางมารีย์พรหมจารี
เมื่อทรงรับพระวจนาตถ์ของพระองค์ไว้ในดวงหทัยบริสุทธิ์
พระนางก็ทรงสมจะปฏิสนธิพระองค์ท่านในพระครรภ์
และเมือ่ พระนางทรงให้กำ� เนิดพระผูส้ ร้าง ก็ทรงให้กำ� เนิดพระศาสนจักรด้วย
แทบเชิงไม้กางเขน พระนางทรงรับพันธสัญญาแห่งความรักของพระเจ้า
และทรงรับมวลมนุษย์ซึ่งเกิดมารับชีวิตเหนือธรรมชาติ
จากการสิ้นพระชนม์ของพระคริสตเจ้ามาเป็นบุตร
เมื่อทรงร่วมอธิษฐานภาวนากับบรรดาศิษย์
รอคอยพระสัญญาเพื่อรับพระจิตเจ้าพร้อมกับบรรดาอัครสาวก
พระนางก็ทรงเป็นแบบอย่างของพระศาสนจักรผู้อธิษฐานภาวนา
เมื่อทรงรับพระสิริรุ่งโรจน์ในสวรรค์แล้ว
พระนางก็ยังทรงความรักเยี่ยงมารดา คอยปกป้องดูแลพระศาสนจักร
ให้เดินทางในโลกนี้อย่างปลอดภัย มุ่งสู่สวรรค์บ้านแท้
จนถึงวันที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาอย่างรุ่งโรจน์
ดังนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงร่วมสรรเสริญพระองค์
พร้อมกับบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์และบรรดาทูตสวรรค์ โดยไม่หยุดยั้งว่าดังนี้
		 ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์...
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บทเพลงรับศีล							

เทียบ ยน 2:1,11

มีงานมงคลสมรสที่หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลี
พระมารดาของพระเยซูเจ้าทรงอยู่ในงานนั้นด้วย
พระเยซูเจ้าทรงท�ำเครื่องหมายอัศจรรย์ครั้งแรก
และทรงแสดงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์และบรรดาศิษย์ก็เชื่อในพระองค์

หรือ

                                                       เทียบ ยน 19:26-27

ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน
พระองค์ตรัสกับศิษย์ที่ทรงรักว่า “นี่คือแม่ของท่าน”

บทภาวนาหลังรับศีล

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับมัดจ�ำการกอบกู้และชีวิตจากศีลศักดิ์สิทธิ์นี้แล้ว
ขอกราบวอนพระองค์
โปรดให้พระศาสนจักรได้รับความช่วยเหลือเยี่ยงมารดา
จากพระนางพรหมจารี
จะได้สอนนานาชาติให้เรียนรู้ข่าวดีของพระวรสาร
เพื่อชนทั่วโลกจะได้รับพระพรของพระจิตเจ้าอย่างบริบูรณ์
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

