พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

วันที่ 3 มกราคม
พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า
การถวายเกียรติแด่พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า เริ่มมีตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 5
อาจฉลองไม่ตรงวันกันในแต่ละหมูค่ ณะ แต่นยิ มจัดในเดือนมกราคมเช่นเดียวกัน แต่แรกนัน้ การฉลอง
นีจ้ ดั ขึน้ ในวันที่ 1 มกราคม ซึง่ เป็นวันทีแ่ ปดหลังจากการสมภพของพระเยซูเจ้า เป็นวันทีพ่ ระองค์ทรง
รับพิธีสุหนัตและถวายพระนาม “เยซู” ตามที่ระบุไว้ในพระวรสาร แต่ต่อมาได้จัดฉลองในวันอื่นด้วย
พระศาสนจักรในปัจจุบันกำ�หนดให้วันนี้เป็นการระลึกถึงไม่บังคับ

เพลงเริ่มพิธี

เพื่อทุกคนในสวรรค์และบนแผ่นดินรวมทั้งใต้พื้นพิภพ
จะย่อเข่าลงนมัสการพระนาม “เยซู” นี้
และเพื่อชนทุกภาษาจะได้ร้องประกาศว่า
พระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า
เพื่อพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า พระบิดา

บทภาวนาของประธาน

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

ฟป 2:10-11

พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวฟีลิปปี
ฟป 2:1-11

ถ้าท่านได้รับกำ�ลังใจจากการเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้า ถ้าท่านได้รับ
กำ�ลังใจจากความรัก ถ้าท่านเป็นหนึ่งเดียวกันในพระจิตเจ้า ถ้าท่านเห็นอกเห็นใจ
สงสารกัน ท่านจงทำ�ให้ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างเต็มเปี่ยมโดยการเป็นน้ำ�หนึ่งใจ
เดียวกัน มีความรักแบบเดียวกัน มีความรู้สึกนึกคิดอย่างเดียวกัน อย่าทำ�การใด
เพื่ อ ชิ ง ดี กั น หรื อ เพื่ อ โอ้ อ วด แต่ จ งถ่ อ มตนคิ ด ว่ า ผู้ อื่ น ดี ก ว่ า ตน อย่ า เห็ น แก่
ผลประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว จงเห็นแก่ผลประโยชน์ของผู้อื่นด้วย จงมีความรู้สึก
นึกคิดเช่นเดียวกับที่พระคริสตเยซูทรงมีเถิด
แม้ว่าพระองค์ทรงมีธรรมชาติพระเจ้า
		 พระองค์ก็มิได้ทรงถือว่าศักดิ์ศรีเสมอพระเจ้านั้น
เป็นสมบัติที่จะต้องหวงแหน
		 แต่ทรงสละพระองค์จนหมดสิ้น
ทรงรับสภาพดุจทาส เป็นมนุษย์ดุจเรา
		 ทรงแสดงพระองค์ในธรรมชาติมนุษย์
ทรงถ่อมพระองค์จนถึงกับทรงยอมรับแม้ความตาย
		 เป็นความตายบนไม้กางเขน
เพราะเหตุนี้ พระเจ้าจึงทรงเทิดทูนพระองค์ขึ้นสูงส่ง
		 และประทานพระนามให้แก่พระองค์
พระนามนี้ประเสริฐกว่านามอื่นใดทั้งสิ้น
		 เพื่อทุกคนในสวรรค์และบนแผ่นดินรวมทั้งใต้พื้นพิภพ
จะย่อเข่าลงนมัสการพระนาม “เยซู” นี้
		 และเพื่อชนทุกภาษาจะได้ร้องประกาศว่า
พระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า
		 เพื่อพระสิริรุ่งโรจน์แด่พระเจ้า พระบิดา
(พระวาจาของพระเจ้า)

พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

สร้อย จงร้องเพลงถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า จงถวายพระพรแด่พระนามของ

พระองค์เถิด
(หรือเพลงที่ 24) จงขับร้องสรรเสริญองค์พระเจ้า จงถวายพรแด่พระนามของ
พระองค์ อัลเลลูยา

เพลงสดุดี

สดด 8:4-5, 6-7, 8-9

ก.

มนุษย์เป็นใคร พระองค์จึงทรงระลึกถึงเขา
บุตรแห่งมนุษย์เป็นใคร พระองค์จึงต้องทรงเอาพระทัยใส่
ถูกแล้ว พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ให้ด้อยกว่าทูตสวรรค์เพียงน้อยนิด
ประทานความรุ่งโรจน์และเกียรติยศให้เป็นเสมือนมงกุฎประดับศีรษะ

ข.

พระองค์ทรงแต่งตั้งเขาให้เป็นเจ้านายของผลงานจากฝีพระหัตถ์
และทรงวางสรรพสิ่งไว้ใต้เท้าของเขา
ฝูงแพะแกะและปศุสัตว์ทั้งปวง รวมทั้งสัตว์ป่าทั้งหลาย

ค.

นกในท้องฟ้า ปลาในท้องทะเล
และสรรพสัตว์ที่แหวกว่ายในมหาสมุทร
ข้าแต่พระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
พระนามพระองค์ช่างยิ่งใหญ่ทั่วแผ่นดิน

อัลเลลูยา

เทียบ ดนล 3:52

อัลเลลูยา อัลเลลูยา
ขอถวายพระพรแด่พระนามศักดิ์สิทธิ์และทรงเกียรติของพระองค์
สมควรแล้วที่พระนามจะได้รับการยกย่องและสรรเสริญตลอดไป
อัลเลลูยา

พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า



บทอ่านจากพระวรสารตามคำ�บอกเล่าของนักบุญลูกา
ลก 2:21-24

เมื่อครบกำ�หนดแปดวัน ถึงเวลาที่พระกุมารจะต้องทรงเข้าสุหนัต เขาถวาย
พระนามพระองค์วา่ เยซู เป็นพระนามทีท่ ตู สวรรค์ให้ไว้กอ่ นทีพ่ ระองค์จะทรงปฏิสนธิ
ในพระครรภ์ของพระมารดา
เมื่อครบกำ�หนดเวลาที่มารดาและบุตรจะต้องทำ�พิธีชำ�ระมลทินตามธรรมบัญญัติของโมเสส โยเซฟพร้อมกับพระนางมารีย์นำ�พระกุมารไปที่กรุงเยรูซาเล็ม
เพื่อถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า มีเขียนไว้ในธรรมบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่า
จะต้องถวายบุตรชายคนแรกแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า และถวายเครื่องบูชาคือนกเขา
หนึง่ คูห่ รือนกพิราบสองตัว ตามทีม่ กี �ำ หนดไว้ในธรรมบัญญัตขิ ององค์พระผูเ้ ป็นเจ้า
(พระวาจาของพระเจ้า)

บทภาวนาเตรียมเครื่องบูชา

ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ
โปรดทรงพระกรุณารับบรรณาการทีข่ า้ พเจ้าทัง้ หลายทูลเกล้าฯ ถวาย
ข้าพเจ้าทั้งหลายวางใจว่าจะได้รับทุกสิ่งที่จะวอนขอ
ในพระนามของพระเยซูเจ้าองค์พระบุตร
เพราะพระองค์ท่านทรงสัญญาไว้เช่นนั้น
พระองค์ท่านทรงจำ�เริญและครองราชย์ ตลอดนิรันดร

เพลงรับศีล

ข้าแต่พระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
พระนามของพระองค์ช่างยิ่งใหญ่ทั่วแผ่นดิน

สดด 8:1

พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

บทภาวนาหลังรับศีล

ข้าแต่พระเจ้า
ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์
เครื่องบูชาที่ข้าพเจ้าทั้งหลายถวาย
เป็นเกียรติแด่พระนามของพระเยซูเจ้าแล้ว
ขอทรงหลั่งพระหรรษทานอย่างอุดมสมบูรณ์ลงในจิตใจ
เพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้ชื่นชมยินดี
ที่รู้ว่านามของตนถูกบันทึกไว้แล้วในสวรรค์
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรียอง เดอ มงฟอร์ต

วันที่ 28 เมษายน
นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรียอง เดอ มงฟอร์ต
หลุยส์ มารีย์ กรียอง เดอ มงฟอร์ต เป็นสงฆ์ธรรมทูตทีม่ ชี วี ติ อยูใ่ นประเทศฝรัง่ เศส ระหว่าง
ศตวรรษที่ 18 ท่านเป็นสงฆ์นักแพร่ธรรมที่กระตือรือร้น ทำ�งานกับชาวบ้าน ท่านสร้างแรงจูงใจและ
ชักชวนคนอื่นๆ ให้ร่วมงานเผยแผ่ข่าวดีของพระคริสตเจ้า ท่านได้ก่อตั้งคณะพระสงฆ์ธรรมทูตแห่ง
พระแม่มารีย์ (Company of Mary) และคณะภคินีธิดาปรีชาญาณ (Daughters of Wisdom) ท่าน
ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 28 เมษายน ค.ศ.1716 และรับสถาปนาเป็นนักบุญเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ.
1947 โดยพระสันตะปาปาปีโอที่ 12

บทมิสซาทั่วไป -

สำ�หรับจิตตาภิบาลองค์เดียว หน้า (74)

บทภาวนาของประธาน

ข้าแต่พระเจ้า
พระองค์พอพระทัยนำ�ทางชีวิตของนักบุญหลุยส์ มารีย์ พระสงฆ์
ไปสู่ความรอดพ้นและความรักต่อพระคริสตเจ้า
โดยมีพระนางมารีย์พรหมจารีทรงร่วมเดินทาง
โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายปฏิบัติตามแบบฉบับของท่าน
รำ�พึงถึงพระธรรมล้ำ�ลึกเรื่องความรักของพระองค์
และมีความกระตือรือร้นในการเสริมสร้างพระศาสนจักร
อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยด้วยเถิด
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า
พระบุตรผู้ทรงจำ�เริญ และครองราชย์
เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์ และพระจิต ตลอดนิรันดร

นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรียอง เดอ มงฟอร์ต

หรือ

ข้าแต่พระผู้ทรงสรรพานุภาพสถิตนิรันดร
พระองค์โปรดให้นักบุญหลุยส์ มารีย์ พระสงฆ์
เป็นพยานเลอเลิศและเป็นอาจารย์สอนให้อุทิศตน
อย่างสมบูรณ์แด่พระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์
โดยมีพระนางมารีย์พระมารดาของพระองค์ทรงช่วยเหลือ
โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเดินตามหนทางชีวิตจิตเช่นเดียวกับท่าน
เพื่อจะได้แผ่ขยายพระอาณาจักรของพระองค์อยู่เสมอ
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า
พระบุตรผู้ทรงจำ�เริญ และครองราชย์
เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์ และพระจิต ตลอดนิรันดร

พระนางมารีย์พรหมจารีแห่งฟาติมา

วันที่ 13 พฤษภาคม
พระนางมารีย์พรหมจารีแห่งฟาติมา
พระนางมารีย์พรหมจารีแห่งฟาติมา เป็นนามที่พระศาสนจักรถวายแด่พระนางมารีย์
พรหมจารีซึ่งประจักษ์แก่เด็กเลี้ยงแกะสามคน ที่ฟาติมา ประเทศโปรตุเกส เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทุก
เดือนในวันที่ 13 เป็นเวลา 6 เดือน ในปี 1917 เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม เด็กเลี้ยงแกะทั้งสามคน
ได้แก่ ลูเชีย ยาชินทาและฟรานซิสโก การประจักษ์ที่ฟาติมาเป็นที่รู้จักกันทั่วไป เนื่องจากพระนาง
มารีย์ได้กล่าวล่วงหน้าถึงเหตุการณ์สำ�คัญที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น สงครามโลก และการกลับใจ
ของประเทศรัสเซีย
สาระสำ�คัญของการประจักษ์ คือการเตือนของพระนางให้มนุษย์กลับใจ ใช้โทษบาป และความ
ศรัทธาเป็นพิเศษต่อพระนางโดยการสวดสายประคำ�

บทมิสซาประจำ� - สำ�หรับพระนางมารีย์พรหมจารี หน้า (12) หรือ
				 ในเทศกาลปัสกา หน้า (30)

บทภาวนาของประธาน

ข้าแต่พระเจ้า
พระองค์ทรงแต่งตั้งพระมารดาของพระบุตร
ให้เป็นพระมารดาของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย
โปรดประทานให้ข้าพเจ้าทั้งหลายกลับใจ
และอธิษฐานภาวนาอย่างสม่ำ�เสมอเพื่อความรอดพ้นของโลก
จะได้ช่วยให้พระอาณาจักรของพระคริสตเจ้าพัฒนายิ่งๆ ขึ้นทุกวัน
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า
พระบุตรผู้ทรงจำ�เริญและครองราชย์
เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิต ตลอดนิรันดร

พระนางมารีย์พรหมจารีแห่งฟาติมา

บทอ่านประจำ�วัน หรือบทอ่านต่อไปนี้

บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์

อสย 61:10-11

ข้าพเจ้าจะเปรมปรีดิ์อย่างยิ่งในองค์พระผู้เป็นเจ้า วิญญาณของข้าพเจ้าจะ
ชืน่ ชมยินดีในพระเจ้าของข้าพเจ้า เพราะพระองค์ประทานความรอดพ้นแก่ขา้ พเจ้า
เป็นเสมือนอาภรณ์ทที่ รงสวมให้ ประทานความชอบธรรมให้ขา้ พเจ้าเป็นเสมือนเสือ้
คลุม ข้าพเจ้าเป็นเหมือนเจ้าบ่าวทีโ่ พกศีรษะอย่างงดงาม เหมือนเจ้าสาวประดับตน
ด้วยเพชรนิลจินดา เพราะแผ่นดินบังเกิดพืชผล และสวนทำ�ให้เมล็ดพืชงอกขึน้ ฉันใด
พระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงบันดาลให้เกิดความชอบธรรมและการสรรเสริญต่อ
หน้านานาชาติฉันนั้น
(พระวาจาของพระเจ้า)

สร้อย

ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า
(หรือ เพลงที่ 5) วันทามารีอาเปี่ยมด้วยหรรษทาน พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับท่าน
ผู้มีบุญกว่าหญิงใดๆ อัลเลลูยา

เพลงสดุดี

สดด 45:11-12, 14-15, 16-17

ก.

พระราชาจะทรงหลงรักความงามของท่าน
พระองค์ทรงเป็นเจ้าเป็นนายของท่าน จงน้อมกายเคารพพระองค์เถิด
ชาวเมืองไทระนำ�ของกำ�นัลมาถวาย
บรรดาเศรษฐีในหมู่ประชาชนแสวงหาพระพักตร์พระองค์

ข.

ทรงอาภรณ์ปักลวดลายเสด็จมาเฝ้าพระราชา
บรรดาเพื่อนสาวติดตามพระนางมาเฝ้าพระองค์ด้วย
เขาทั้งหลายเดินเป็นขบวนและโห่ร้องด้วยความยินดี
เข้ามาในพระราชวังของพระราชา

พระนางมารีย์พรหมจารีแห่งฟาติมา

ค.

พระโอรสของพระองค์จะมาแทนที่บรรดาบรรพบุรุษ
พระองค์จะทรงแต่งตั้งเขาให้เป็นเจ้าปกครองทั่วแผ่นดิน
ข้าพเจ้าจะประกาศพระนามให้เป็นที่จดจำ�ตลอดไปทุกยุคทุกสมัย
ประชาชาติทั้งหลายจะสรรเสริญพระองค์ตลอดไปชั่วนิรันดร

อัลเลลูยา

อัลเลลูยา อัลเลลูยา
ทุกคนที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและเก็บรักษาไว้ในใจ ย่อมเป็นสุข
อัลเลลูยา



บทอ่านจากพระวรสารตามคำ�บอกเล่าของนักบุญลูกา
ลก 11:27-28

ขณะที่พระเยซูเจ้ากำ�ลังตรัสอยู่นั้น สตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่า
“หญิงที่ให้กำ�เนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริง” แต่พระองค์ตรัสตอบว่า
“คนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก”
(พระวาจาของพระเจ้า)

นักบุญคริสโตเฟอร์ มากัลเลนส์

วันที่ 21 พฤษภาคม
นักบุญคริสโตเฟอร์ มากัลเลนส์ พระสงฆ์และเพือ่ นมรณสักขี
คริสโตเฟอร์ มากัลเลนส์ เกิดในครอบครัวชาวนาชาวไร่ เมื่ออายุ 30 ปีได้รับศีลบวชเป็น
พระสงฆ์แห่งอัครสังฆมณฑลกวาดาลายาลา ประเทศเม็กซิโก ท่านเป็นพระสงฆ์ทมี่ คี วามเชือ่ แรงกล้า
อุทิศตนเพื่อพัฒนาพี่น้องคริสตชนที่ท่านดูแล ทั้งในด้านความเป็นมนุษย์และในด้านความเป็นคริสต
ชน ในระหว่างการเบียดเบียนคริสตชนจากรัฐบาลที่ไม่เชื่อในพระเจ้า ท่านปฏิเสธที่จะต่อต้านด้วย
ความรุนแรงเหมือนกับหลายๆ คน ท่านถูกจับกุมในวันที่ 21 พฤษภาคม ค.ศ.1927 และถูกประหาร
วันที่ 25 พฤษภาคม โดยถูกยิงพร้อมกับคุณพ่อออกัสติน กัลลอกก้า สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น
ปอลที่ 2 ทรงแต่งตั้งท่านเป็นบุญราศีเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ.1992 และในวันที่ 21 พฤษภาคม
ค.ศ.2000 ได้รับแต่งตั้งเป็นนักบุญ

บทมิสซาทั่วไป 				

สำ�หรับนักบุญมรณสักขีหลายองค์ ในเทศกาลปัสกา 		
หน้า (48)

บทภาวนาของประธาน

ข้าแต่พระผู้ทรงสรรพานุภาพสถิตนิรันดร
พระองค์ทรงบันดาลให้นกั บุญคริสโตเฟอร์ พระสงฆ์และเพือ่ นมรณสักขี
ซื่อสัตย์ต่อพระคริสต์ กษัตริย์
ขอท่านเหล่านี้ช่วยวอนขอแทนข้าพเจ้าทั้งหลาย
ให้มั่นคงยืนยันความเชื่อแท้
ปฏิบัติตามพระบัญญัติความรักได้ตลอดไป
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า
พระบุตรผู้ทรงจำ�เริญ และครองราชย์
เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิต ตลอดนิรันดร

นักบุญริต้าแห่งคาเชีย

วันที่ 22 พฤษภาคม
นักบุญริต้าแห่งคาเชีย นักบวช
ริตา้ หรือมาร์การิตา เกิดเมือ่ ค.ศ.1381 ทีร่ อ็ คคาโปเรนา ใกล้เมืองสโปเลโต ในอิตาลี เมือ่ เยาว์
วัยท่านปรารถนาจะเป็นนักบวช แต่บดิ ามารดาบังคับให้ทา่ นแต่งงานเมือ่ มีอายุเพียง 12 ปี กับชายคน
หนึ่งซึ่งมีนิสัยโหดร้าย ท่านใช้ชีวิตสมรสเป็นเวลา 18 ปี มีบุตรชายสองคน เมื่อสามีถูกฆาตกรรมท่าน
เชิญชวนพีน่ อ้ งให้อภัยแก่ฆาตรกร แทนทีจ่ ะแก้แค้นตามธรรมเนียม ท่านขอเข้าเป็นนักบวชในอาราม
ของคณะออกัสติน แต่ถูกปฏิเสธเนื่องจากท่านไม่ได้เป็นพรหมจารี แต่สุดท้ายทางอารามก็รับท่านไว้
เป็นสมาชิก ชีวิตของท่านโดดเด่นโดยการมัธยัสถ์ตน การอธิษฐานภาวนา และการแสดงเมตตากิจ
เมือ่ ท่านป่วยหนัก พระเยซูเจ้าทรงแสดงพระองค์แก่ทา่ น และทรงประทับรอยแผลศักดิส์ ทิ ธ์ทิ หี่ น้าผาก
ของท่านเหมือนบาดแผลที่เกิดจากมงกุฏหนาม ท่านสิ้นใจในวันที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ.1457 ที่เมือง
คาเชีย แคว้นอุมเบรีย มีอัศจรรย์เกิดขึ้นมากมายแก่ผู้วอนขอความช่วยเหลือจากท่าน ท่านได้รับการ
แต่งตั้งเป็นนักบุญ เมื่อปี ค.ศ.1900

บทมิสซาทั่วไป -

สำ�หรับนักบุญหญิง หน้า (127)

บทภาวนาของประธาน

โปรดเถิด พระเจ้าข้า
โปรดประทานปรีชาญาณและความกล้าหาญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ในการแบกไม้กางเขนรับความทุกข์ยาก
ดังที่ทรงพระกรุณาประทานแก่นักบุญริต้า
ข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้มีความพากเพียร
สู้ทนความทุกข์ยากพร้อมกับพระคริสตเจ้า
เพือ่ มีสว่ นร่วมพระธรรมล้�ำ ลึกปัสกากับพระองค์ทา่ นอย่างลึกซึง้ ยิง่ ขึน้
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า
พระบุตรผู้ทรงจำ�เริญ และครองราชย์
เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิต ตลอดนิรันดร

นักบุญอโปลลินาริส

20 กรกฎาคม
นักบุญอโปลลินาริส พระสังฆราชและมรณสักขี
อโปลลินาริส เกิดที่กรุงอันทิโอก ได้เป็นพระสังฆราชองค์แรกที่เมืองราเวนนา ในอิตาลี
ในศตวรรษที่ 2 เป็นผู้ประกาศข่าวดีของพระคริสตเจ้าในอิตาลีตอนกลาง และตายเป็นมรณสักขีต้น
ศตวรรษที่ 3

บทมิสซาทั่วไป 			 -

สำ�หรับมรณสักขีองค์เดียว หน้า (43) หรือ
สำ�หรับพระสังฆราช หน้า (68)

บทภาวนาของประธาน
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
โปรดทรงนำ�ผู้ที่เชื่อในพระองค์
ไปตามทางความรอดพ้นนิรันดร
ที่นักบุญอโปลลินาริส พระสังฆราช
ชี้ให้เห็นด้วยคำ�สั่งสอนและการเป็นมรณสักขี
เพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติอย่างมั่นคง
และสมจะได้รับมงกุฎพร้อมกับท่านด้วยเถิด
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า
พระบุตรผู้ทรงจ�ำเริญ และครองราชย์
เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์ และพระจิต ตลอดนิรันดร

ฉลอง นักบุญมารีย์ ชาวมักดาลา

วันที่ 22 กรกฎาคม
ฉลอง นักบุญมารีย์ ชาวมักดาลา
มารีย์ ชาวมักดาลา เป็นศิษย์คนหนึ่งของพระคริสตเจ้า (ลก 8:2) และอยู่ที่เชิงไม้กางเขน
ขณะที่พระองค์สิ้นพระชนม์ ตามคำ�เล่าของพระวรสารโดยนักบุญมาระโกและนักบุญยอห์น ท่านเป็น
คนแรกทีไ่ ด้พบกับพระผูไ้ ถ่ในเช้าของวันปัสกา ความศรัทธาต่อนักบุญองค์นแี้ พร่ไปในพระศาสนจักร
ตะวันตก ตั้งแต่ศตวรรษที่ 12

เพลงเริ่มพิธี

ยน 20:17

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับมารีย์ชาวมักดาลาว่า
“จงไปหาพี่น้องของเราและบอกเขาว่า เรากำ�ลังขึ้นไปเฝ้าพระบิดาของเรา
และพระบิดาของท่านทั้งหลาย ไปเฝ้าพระเจ้าของเรา
และพระเจ้าของท่านทั้งหลาย”

บทพระสิริรุ่งโรจน์

บทภาวนาของประธาน

ข้าแต่พระเจ้า
พระบุตรของพระองค์ทรงแจ้งให้นักบุญมารีย์ ชาวมักดาลา
ทราบข่าวน่ายินดีเป็นคนแรกว่าได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้ว
โปรดเถิด พระเจ้าข้า
โปรดให้แบบฉบับและค�ำวอนขอของท่านช่วยข้าพเจ้าทั้งหลาย
ประกาศให้ทุกคนรู้ว่าพระคริสตเจ้าทรงชีวิต
เพื่อว่าสักวันหนึ่งจะได้แลเห็นพระองค์ท่าน
ครองราชย์ในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ด้วย
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า
พระบุตรผู้ทรงจ�ำเริญ และครองราชย์
เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์ และพระจิต ตลอดนิรันดร

ฉลอง นักบุญมารีย์ ชาวมักดาลา

บทอ่านที่หนึ่งให้เลือกบทใดบทหนึ่ง ต่อไปนี้

บทอ่านจากหนังสือเพลงซาโลมอน

พซม 3:1-4ก

ยามค่ำ�คืนบนที่นอน ดิฉันแสวงหาหวานใจของดิฉัน
ดิฉันแสวงหาเขา แต่ไม่พบ
บัดนี้ ดิฉันจะลุกขึ้น จะเที่ยวไปทั่วเมือง ตามถนนและลานเมือง
ดิฉันจะแสวงหาหวานใจของดิฉัน
ดิฉันแสวงหาเขา แต่ไม่พบ
บรรดายามที่เดินตรวจในเมืองพบดิฉัน
“ท่านทั้งหลายได้เห็นหวานใจของดิฉันไหม”
ดิฉันเพิ่งผ่านยามมา ก็พบหวานใจของดิฉัน
(พระวาจาของพระเจ้า)

หรือ

บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินธ์
ฉบับที่สอง
2 คร 5:14 -17

เพราะความรักของพระคริสตเจ้าผลักดันเรา เราแน่ใจว่าถ้าคนหนึ่งตายเพื่อ
ทุกคนก็เหมือนกับว่าทุกคนได้ตายด้วย พระองค์สิ้นพระชนม์แทนทุกคน เพื่อผู้ที่มี
ชีวิตจะได้ไม่มีชีวิตเพื่อตนเองอีกต่อไป แต่มีชีวิตเพื่อพระองค์ผู้ได้สิ้นพระชนม์และ
ทรงกลับคืนพระชนมชีพเพื่อเขา
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เราจะไม่พิจารณาผู้ใดตามมาตรฐานมนุษย์อีก แม้ว่า
ครัง้ หนึง่ เราเคยพิจารณาพระคริสตเจ้าตามมาตรฐานมนุษย์ แต่บดั นีเ้ ราไม่พจิ ารณา
พระองค์ตามมาตรฐานนี้อีกต่อไป ดังนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสตเจ้าผู้น้ันก็เป็นสิ่ง
สร้างใหม่ สภาพเก่าผ่านพ้นไปสภาพใหม่เกิดขึ้นแล้ว
(พระวาจาของพระเจ้า)

ฉลอง นักบุญมารีย์ ชาวมักดาลา

สร้อย ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้า จิตใจข้าพเจ้ากระหายหาพระองค์

(หรือเพลงที่ 38) จิตใจข้าพเจ้ากระหายหาพระเจ้าผู้ทรงชีวิต เมื่อใดเล่าจะได้
ประสบพระพักตร์พระองค์

เพลงสดุดี

ก. ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าแสวงหาพระองค์ตั้งแต่เช้าตรู่
จิตใจข้าพเจ้ากระหายหาพระองค์
ร่างกายข้าพเจ้าปรารถนาจะพบพระองค์
เหมือนผืนดินที่แห้งผาก แห้งแล้ง ไม่มีน้ำ�
ข. ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงเฝ้ามองพระองค์ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
เพื่อชมพระอานุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์
เพราะความรักมั่นคงของพระองค์มีคุณค่ากว่าชีวิต
ริมฝีปากข้าพเจ้าจะพร่ำ�สรรเสริญพระองค์
ค. ข้าพเจ้าจะถวายพระพระพรแด่พระองค์ตลอดชีวิต
ข้าพเจ้าจะชูมือขึ้นเรียกขานพระนามของพระองค์
ข้าพเจ้าจะอิ่มประดุจได้กินอาหารโอชาในงานเลี้ยง
ริมฝีปากของข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์ด้วยความยินดี
ง. เพราะพระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือของข้าพเจ้าเสมอมา
ข้าพเจ้าจึงร้องเพลงด้วยความยินดีอยู่ใต้ร่มปีกของพระองค์
จิตใจข้าพเจ้าชิดสนิทกับพระองค์
พระหัตถ์ขวาของพระองค์พยุงข้าพเจ้าไว้

สดด 63:1, 2-3, 4-5, 7-8

ฉลอง นักบุญมารีย์ ชาวมักดาลา

อัลเลลูยา

อัลเลลูยา อัลเลลูยา
“มารีย์ ชาวมักดาลา เอ๋ย จงบอกเราซิว่าเธอได้เห็นอะไรตามทาง”
“ดิฉันได้เห็นที่ฝังพระศพของพระคริสตเจ้า
และเห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้ว”
อัลเลลูยา

X

บทอ่านจากพระวรสารตามคำ�บอกเล่าของนักบุญยอห์น

ยน 20:1, 11-18

เช้าตรูว่ นั ต้นสัปดาห์ ขณะทีย่ งั มืด มารียช์ าวมักดาลาออกไปทีพ่ ระคูหา ก็เห็น
หินถูกเคลื่อนออกไปจากพระคูหาแล้ว มารีย์ยังคงยืนร้องไห้อยู่นอกพระคูหา
ขณะที่ร้องไห้นั้น นางก้มลงมองในพระคูหาก็เห็นทูตสวรรค์สององค์สวมเสื้อขาว
นั่งอยู่ตรงที่ที่เขาวางพระศพของพระเยซูเจ้าไว้ องค์หนึ่งนั่งอยู่ทางเบื้องพระเศียร
อีกองค์หนึ่งนั่งอยู่ทางเบื้องพระบาท ทูตสวรรค์ทั้งสององค์ถามนางว่า “นางเอ๋ย
ร้องไห้ทำ�ไม”นางตอบว่า “เขานำ�องค์พระผู้เป็นเจ้าของดิฉันไปแล้ว ดิฉันไม่รู้ว่า
เขานำ�พระองค์ไปไว้ที่ใด” เมื่อตอบดังนี้แล้ว นางก็หันกลับมา และเห็นพระเยซู
เจ้าทรงยืนอยู่ที่นั่น แต่ไม่รู้ว่าเป็นพระเยซูเจ้า พระองค์ตรัสถามนางว่า “นางเอ๋ย
ร้องไห้ทำ�ไม กำ�ลังแสวงหาผู้ใด”นางคิดว่าพระองค์เป็นคนสวน จึงตอบว่า “นาย
เจ้าขา ถ้าท่านนำ�พระองค์ไป ช่วยบอกดิฉันว่าท่านนำ�พระองค์ไปไว้ที่ไหน ดิฉันจะ
ได้ไปนำ�พระองค์กลับมา” พระเยซูเจ้าตรัสเรียกนางว่า “มารีย์” นางจึงหันไป ทูล
พระองค์เป็นภาษาฮีบรูว่า “รับโบนี” ซึ่งแปลว่า พระอาจารย์ พระเยซูเจ้าตรัสกับ
นางว่า “อย่าหน่วงเหนี่ยวเราไว้เลยเพราะเรายังไม่ได้ขึ้นไปเฝ้าพระบิดา แต่จงไป
หาพี่น้องของเราและบอกเขาว่า เรากำ�ลังขึ้นไปเฝ้าพระบิดาของเราและพระบิดา
ของท่านทั้งหลาย ไปเฝ้าพระเจ้าของเราและพระเจ้าของท่านทั้งหลาย”มารีย์ ชาว
มักดาลาจึงไปแจ้งข่าวกับบรรดาศิษย์ว่า “ดิฉันได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว” และ
เล่าเรื่องที่พระองค์ตรัสกับนาง
(พระวาจาของพระเจ้า)

ฉลอง นักบุญมารีย์ ชาวมักดาลา

บทภาวนาเตรียมเครื่องบูชา

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
โปรดรับบรรณาการที่ข้าพเจ้าทั้งหลายทูลเกล้าฯ ถวาย
ในโอกาสฉลองนักบุญมารีย์ ชาวมักดาลา
ซึ่งพระบุตรเพียงพระองค์เดียวทรงพระกรุณา
รับการแสดงความจงรักภักดีของท่าน
พระองค์ท่านทรงจ�ำเริญและครองราชย์ตลอดนิรันดร

บทนำ�ขอบพระคุณ “อัครสาวกของบรรดาอัครสาวก”
X
X
X

พระเจ้าสถิตกับท่าน				
จงสำ�รวมใจระลึกถึงพระเจ้า			
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด

l
l
l

และสถิตกับท่านด้วย
เรากำ�ลังระลึกถึงพระองค์
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

		 ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพและทรงพระเมตตาอย่างยิ่ง
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคล
ที่จะประกาศสรรเสริญพระองค์ในทุกโอกาส
เดชะพระบารมีพระคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
		 พระคริสตเจ้าทรงสำ�แดงพระองค์แก่มารีย์ชาวมักดาลาในสวน
เพราะนางได้รักพระองค์ท่าน ทั้งขณะที่ยังทรงพระชนม์อยู่
และได้เห็นพระองค์ท่านขณะกำ�ลังสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน
นางได้แสวงหาพระองค์ท่านเมื่อทรงถูกฝังอยู่ในพระคูหา
และยังเป็นคนแรกที่ได้นมัสการพระองค์ท่าน
เมื่อทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้ว
พระองค์ท่านยังประทานเกียรติมอบภารกิจแก่นางให้แจ้งข่าวดีนี้
แก่บรรดาอัครสาวก
เพื่อข่าวดีแห่งชีวิตใหม่นี้จะได้เผยแผ่ไปจนสุดปลายแผ่นดิน

ฉลอง นักบุญมารีย์ ชาวมักดาลา

ดังนั้น ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงประกาศสรรเสริญพระองค์
ร่วมกับบรรดาทูตสวรรค์และผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
ขับร้องด้วยความชื่นชมยินดี ว่าดังนี้

เพลงรับศีล

2 คร 5:14-15

ความรักของพระคริสตเจ้าผลักดันเรา
เพื่อผู้ที่มีชีวิตจะได้ไม่มีชีวิตเพื่อตนเองอีกต่อไป
แต่มีชีวิตเพื่อพระองค์ผู้สิ้นพระชนม์และทรงกลับคืนพระชนมชีพเพื่อเขา

บทภาวนาหลังรับศีล

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
ขอให้การรับศีลศักดิ์สิทธิ์นี้
หลั่งความรักมั่นคงลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลาย
ดังที่ได้ท�ำให้ท่านนักบุญมารีย์ ชาวมักดาลา
มีความรักสนิทสนมกับพระคริสตเจ้าพระอาจารย์ตลอดไปด้วยเถิด
พระองค์ท่านทรงจ�ำเริญและครองราชย์ตลอดนิรันดร

นักบุญซาร์เบล มาคลุฟ

24 กรกฎาคม
นักบุญซาร์เบล มาคลุฟ พระสงฆ์
ซาร์เบล มาคลุฟ เกิด ค.ศ.1828 ที่ประเทศเลบานอน เป็นนักบวชจารีตมาโรไนท์ สิ้นชีวิต
วันที่ 24 ธันวาคม ค.ศ.1898 สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ทรงแต่งตัง้ เป็นบุญราศีเมือ่ ปี ค.ศ 1965
และเป็นนักบุญวันที่ 9 ตุลาคม ค.ศ.1977
บทมิสซาทั่วไป

- 		

สำ�หรับจิตตาภิบาลองค์เดียว หน้า (74)

บทภาวนาของประธาน

ข้าแต่พระเจ้า
พระองค์ทรงเรียกนักบุญซาร์เบล พระสงฆ์
ให้ดำ�เนินชีวิตสันโดษอย่างศรัทธายิ่ง
โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายดำ�เนินชีวิตตามแบบฉบับ
พระทรมานของพระคริสตเจ้า
จะได้เหมาะสมมีส่วนร่วมในพระอาณาจักรของพระองค์ท่าน
ผู้ทรงจำ�เจริญและครองราชย์ เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์
และพระจิตตลอดนิรันดร

นักบุญเปโตร จูเลียน เอมาร์ด

วันที่ 2 สิงหาคม
นักบุญเปโตร จูเลียน เอมาร์ด พระสงฆ์
เปโตร จูเลียน เอมาร์ด เกิดที่ฝรั่งเศส ในปี ค.ศ.1811 บวชเป็นพระสงฆ์ปี ค.ศ.1834 ปฏิบัติ
ศาสนบริการในสังฆมณฑลเป็นเวลาไม่นาน แล้วเข้าเป็นนักบวชคณะพระนางมารีย์ เพราะความศรัทธา
ต่อพระนาง มีความศรัทธาเป็นพิเศษต่อศีลมหาสนิท จึงสนับสนุนการเฝ้าศีลตลอด 24 ชั่วโมง และใน
ปี ค.ศ.1857 ตั้งคณะนักบวชชายแห่งศีลมหาสนิท 2 ปีต่อมา ยังตั้งคณะนักบวชหญิงผู้รับใช้ศีลมหา
สนิทด้วย ท่านถึงแก่มรณภาพปี ค.ศ.1868 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญยอห์นที่ 23 ทรงแต่งตั้งให้
เป็นนักบุญในปี ค.ศ.1962

บทมิสซาทั่วไป -

สำ�หรับจิตตาภิบาลองค์ดียว หน้า (74)

บทภาวนาของประธาน

ข้าแต่พระเจ้า
พระองค์ทรงบันดาลให้นักบุญเปโตร จูเลียน
มีความรักน่าพิศวงต่อพระกายและพระโลหิตของพระบุตร
โปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
สมจะได้รับผลอุดมสมบูรณ์จากศีลศักดิ์สิทธิ์นี้
เหมือนกับที่ท่านเคยได้รับด้วยเถิด
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า
พระบุตรผู้ทรงจ�ำเริญ และครองราชย์
เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์ และพระจิต ตลอดนิรันดร

นักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา

วันที่ 5 กันยายน
นักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา พรหมจารี
คุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตา เดิมมีชื่อว่า อักเนส กอนซา บอญักซุย เกิดวันที่ 26 สิงหาคม
ค.ศ.1910 ในครอบครัวชนชัน้ กลาง ทีเ่ มืองสคอปเจ อัลบาเนีย ในปัจจุบนั ประเทศมาเซโดเนีย เมือ่ อายุ
18 ปี ท่านเข้าคณะภคินีแห่งโลเรโตที่ประเทศไอร์แลนด์ ได้รับนามว่า “ซิสเตอร์ มารีย์ เทเรซา” ตาม
ชือ่ นักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู และไปเป็นธรรมทูตทีป่ ระเทศอินเดีย สอนเด็กหญิงในโรงเรียนที่
เมืองกัลกัตตาจนถึงปี ค.ศ.1946 ขณะที่เดินทางโดยรถไฟไปเข้าเงียบประจำ�ปี พระเจ้าทรงเรียกท่าน
ให้กอ่ ตัง้ คณะธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม ซึง่ อุทศิ ตนเพือ่ ผูย้ ากไร้ ท่านได้รบั รางวัลหลายครัง้ เป็นเกียรติ
แก่การอุทิศตนนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ค.ศ.1979 ท่านได้รับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ คุณแม่
เทเรซาถึงแก่มรณภาพเมือ่ วันที่ 5 กันยายน ค.ศ.1997 ทีเ่ มืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย และได้รบั การ
แต่งตั้งเป็นนักบุญเมื่อวันที่ 4 กันยายน ค.ศ.2016

บทมิสซาทั่วไป - สำ�หรับผู้ทำ�งานเมตตาสงเคราะห์ หน้า (123)

บทภาวนาของประธาน

ข้าแต่พระเจ้า
พระองค์ทรงเรียกนักบุญเทเรซา พรหมจารี
ให้มีความรักยิ่งใหญ่ต่อผู้ยากไร้ที่สุด
เป็นการตอบสนองความรักของพระบุตร
ผู้ทรงกระหายน�้ำบนไม้กางเขน
ขอโปรดให้ท่านนักบุญช่วยวอนขอพระองค์แทนข้าพเจ้าทั้งหลาย
รู้จักรับใช้พระคริสตเจ้า
ในบรรดาเพื่อนพี่น้องผู้ก�ำลังรับความทุกข์ยากด้วยเถิด
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า
พระบุตรผู้ทรงจ�ำเริญและครองราชย์
เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตเจ้า ตลอดนิรันดร

นักบุญเปโตร คลาแวร์

วันที่ 9 กันยายน
นักบุญเปโตร คลาแวร์ พระสงฆ์
เปโตร คลาแวร์ เกิดที่หมู่บ้านแวร์ดู ใกล้เมืองบาเซโลนา ประเทศสเปน วันที่ 26 มิถุนายน
ค.ศ.1580 จากครอบครัวที่ศรัทธาและมีคุณธรรม เมื่อ ค.ศ.1602 ท่านเข้าคณะเยสุอิต และอีก 8 ปีต่อ
มาเดินทางไปเป็นธรรมทูตที่อเมริกาใต้ ใน ค.ศ.1616 ท่านได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ที่เมืองซันตาเฟ
ประเทศโคลัมเบีย และอุทิศตนอภิบาลทาสผิวด�ำซึ่งถูกข่มเหงให้ท�ำงานหนัก ท่านท�ำงานนี้ที่เมือง
การ์ตาเจนาตลอดเวลา 40 ปี โดยประกาศข่าวดีและโปรดศีลล้างบาปให้ทาสราว 3 แสนคน ในที่สุด
ท่านต้องรับทรมานจากโรคเรื้อนและโรคอื่นๆ ถึงแก่มรณภาพวันที่ 8 กันยายน ค.ศ.1654

บทมิสซาทั่วไป 			 -

ส�ำหรับจิตตาภิบาลองค์เดียว หน้า (74) หรือ
ส�ำหรับผู้ท�ำงานเมตตาสงเคราะห์ หน้า (123)

บทภาวนาของประธาน

ข้าแต่พระเจ้า
พระองค์ทรงบันดาลให้นักบุญเปโตร
เป็นผู้รับใช้ของบรรดาทาส
และโปรดให้ท่านมีความรักและความพากเพียรอย่างน่าพิศวง
ขอท่านช่วยวอนขอแทนข้าพเจ้าทั้งหลาย
ให้แสวงหาพระคริสตเจ้าในบรรดาเพือ่ นพีน่ อ้ งทีป่ ระสบความทุกข์ยาก
และรักเขาด้วยกิจการในความจริงด้วยเถิด
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า
พระบุตรผู้ทรงจ�ำเริญและครองราชย์
เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์ และพระจิต ตลอดนิรันดร

พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระนางมารีย์

วันที่ 12 กันยายน
พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระนางมารีย์
การถวายเกียรติแด่พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระนางมารีย์ พระมารดาของพระเยซูเจ้า เริ่ม
มาตั้งแต่ ค.ศ.1684 เพื่อเป็นการระลึกถึงชัยชนะของกองทัพคริสตชน ที่กรุงเวียนนาใน ค.ศ.1683

เพลงเริ่มพิธี

เทียบ ยดธ 13:18-19

ข้าแต่พระนางมารีย์พรหมจารี
พระเจ้าผู้สูงสุดประทานพระพรแก่พระนางมากกว่าหญิงใดๆ บนแผ่นดิน
เพราะพระองค์ทรงยกย่องนามของพระนาง
ไม่ให้ลบเลือนไปจากความทรงจำ�ของมนุษย์ทั้งหลาย

บทภาวนาของประธาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ
ขอพระนางมารีย์พรหมจารีวอนขอพระองค์
โปรดให้ทุกคนที่เฉลิมฉลองพระนามรุ่งโรจน์ของพระนาง
ได้รับพรจากพระกรุณาด้วยเถิด
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า
พระบุตรผู้ทรงจ�ำเริญและครองราชย์
เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์ และพระจิต ตลอดนิรันดร

พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระนางมารีย์

ใช้บทอ่านประจำ�วันหรือบทอ่านต่อไปนี้

บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวกาลาเทีย

กท 4:4-7

เมื่อถึงเวลาที่กำ�หนดไว้ พระเจ้าทรงส่งพระบุตรของพระองค์ให้มาบังเกิด
จากหญิงผู้หนึ่ง เกิดมาอยู่ใต้ธรรมบัญญัติ เพื่อทรงไถ่ผู้ที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ และ
ทำ�ให้เราได้เป็นบุตรบุญธรรม ข้อพิสูจน์ว่าท่านทั้งหลายเป็นบุตรก็คือพระเจ้า
ทรงส่งพระจิตของพระบุตรลงมาในดวงใจของเรา พระจิตผู้ตรัสด้วยเสียงดังว่า
“อับบา พระบิดาเจ้าข้า” ดังนั้น ท่านจึงไม่เป็นทาสอีกต่อไป แต่เป็นบุตร และถ้า
เป็นบุตรก็ย่อมเป็นทายาทตามพระประสงค์ของพระเจ้า
(พระวาจาของพระเจ้า)

หรือ

บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวเอเฟซัส

อฟ 1:3-6,11-12

ขอถวายพระพรแด่พระเจ้า พระบิดาของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้า
ของเรา พระองค์ทรงอวยพรแก่เราโดยประทานพระพรนานาประการของพระจิตเจ้า
จากสวรรค์ เดชะพระคริสตเจ้า พระเจ้าทรงเลือกสรรเราในพระคริสตเจ้าแล้ว
ตั้งแต่ก่อนการเนรมิตสร้างโลก เพื่อให้เราศักดิ์สิทธิ์และปราศจากมลทินเฉพาะ
พระพักตร์พระองค์ด้วยความรัก พระเจ้าทรงกำ�หนดไว้ล่วงหน้าแล้วที่จะให้เราเป็น
บุตรบุญธรรม เดชะพระเยซูคริสตเจ้า ตามพระประสงค์ที่พอพระทัย เพื่อสรรเสริญ
พระสิริรุ่งโรจน์แห่งพระหรรษทานของพระองค์ ซึ่งโปรดประทานให้เรา เดชะ
พระบุตรผู้ทรงเป็นที่รัก
ในองค์พระคริสตเจ้านี้ เราได้รับเลือกเป็นพิเศษไว้ล่วงหน้าตามพระประสงค์
ของพระองค์ ผู้ทรงกระทำ�ทุกสิ่งให้เป็นไปตามแผนการนั้น เพื่อเราจะได้สรรเสริญ
พระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ เพราะเราเป็นคนแรกที่มีความหวังในพระคริสตเจ้า
(พระวาจาของพระเจ้า)

พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระนางมารีย์

สร้อย องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำ�สิ่งมหัศจรรย์ในพระนางมารีย์พรหมจารี

(หรือเพลงที่ 5) วันทามารีอาเปี่ยมด้วยหรรษทาน พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับท่านผู้มี
บุญกว่าหญิงใดๆ อัลเลลูยา

เพลงสดุดี

ลก 1:46-47, 48-49, 50-51, 52-53, 54-55

ก. วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า
จิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้า พระผู้ทรงกอบกู้ข้าพเจ้า
ข. เพราะพระองค์ทอดพระเนตรผู้รับใช้ต่ำ�ต้อยของพระองค์
ตั้งแต่นี้ไป ชนทุกสมัยจะกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นสุข
พระผู้ทรงสรรพานุภาพทรงกระทำ�กิจการยิ่งใหญ่สำ�หรับข้าพเจ้า
พระนามพระองค์ศักดิ์สิทธิ์
ค. พระกรุณาต่อผู้ยำ�เกรงพระองค์แผ่ไปตลอดทุกยุคทุกสมัย
พระองค์ทรงยกพระกรแสดงพระอานุภาพ
ทรงขับไล่ผู้มีใจมักใหญ่ใฝ่สูงให้กระจัดกระจายไป
ง. ทรงคว่ำ�ผู้ทรงอำ�นาจจากบัลลังก์
และทรงยกย่องผู้ต่ำ�ต้อยให้สูงขึ้น
พระองค์ประทานสิ่งดีทั้งหลายแก่ผู้อดอยาก
ทรงส่งเศรษฐีให้กลับไปมือเปล่า
จ. พระองค์ทรงช่วยเหลืออิสราเอลผู้รับใช้พระองค์
โดยทรงระลึกถึงพระกรุณา
ดังที่ทรงสัญญาไว้แก่บรรพบุรุษของเรา
แก่อับราฮัมและบุตรหลานตลอดไป

พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระนางมารีย์

อัลเลลูยา

เทียบ ลก 1:45

อัลเลลูยา อัลเลลูยา
ข้าแต่พระนางมารีย์พรหมจารี
พระนางเป็นสุขที่เชื่อว่าพระวาจาที่พระเจ้าตรัสไว้จะเป็นจริง
อัลเลลูยา

X

บทอ่านจากพระวรสารตามคำ�บอกเล่าของนักบุญลูกา

ลก 1:39-45

หลั ง จากนั้ น ไม่ น าน พระนางมารี ย์ ท รงรี บ ออกเดิ น ทางไปยั ง เมื อ งหนึ่ ง
ในแถบภู เขาแคว้ น ยู เ ดี ย พระนางเสด็ จ เข้ า ไปในบ้ า นของเศคาริ ย าห์ แ ละ
ทรงทักทายนางเอลีซาเบธ เมื่อนางเอลีซาเบธได้ยินคำ�ทักทายของพระนางมารีย์
บุตรในครรภ์กด็ นิ้ นางเอลีซาเบธได้รบั พระจิตเจ้าเต็มเปีย่ ม ร้องเสียงดังว่า “เธอได้
รับพระพรยิง่ กว่าหญิงใดๆ และลูกของเธอก็ได้รบั พระพรด้วย ทำ�ไมพระมารดาของ
องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงเสด็จมาเยี่ยมข้าพเจ้า เมื่อฉันได้ยินคำ�ทักทายของเธอ ลูกใน
ครรภ์ของฉันก็ดนิ้ ด้วยความยินดี เธอเป็นสุขทีเ่ ชือ่ ว่า พระวาจาทีอ่ งค์พระผูเ้ ป็นเจ้า
ตรัสแก่เธอไว้จะเป็นจริง”
(พระวาจาของพระเจ้า)

บทภาวนาเตรียมเครื่องบูชา

โปรดเถิด พระเจ้าข้า
โปรดให้ค�ำอธิษฐานภาวนาของพระนางมารีย์พรหมจารีเสมอ
ช่วยให้บรรณาการทีข่ า้ พเจ้าทัง้ หลายน�ำมาถวายเป็นทีพ่ อพระทัย
และบันดาลให้ขา้ พเจ้าทัง้ หลายซึง่ แสดงคารวะต่อพระนามของพระนาง
เป็นที่โปรดปรานแก่พระมหิทธานุภาพของพระองค์ด้วยเถิด
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระนางมารีย์

เพลงรับศีล

ชนทุกสมัยจะกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นสุข
เพราะพระเจ้าทอดพระเนตรผู้รับใช้ที่ต่ำ�ต้อย

บทภาวนาหลังรับศีล

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
ขอพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้า
ทรงช่วยวอนขอแทนข้าพเจ้าทั้งหลาย
ให้ได้รับพระหรรษทานจากพระองค์
เพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายซึ่งแสดงคารวะต่อพระนามของพระนาง
จะได้รับความช่วยเหลือจากพระนางในยามจ�ำเป็น
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

เทียบ ลก 1:48

นักบุญโฟสตีนา โควัลสกา

วันที่ 5 ตุลาคม
นักบุญโฟสตีนา โควัลสกา พรหมจารี
โฟสตีนา มีชื่อเดิมว่า เฮเลนา โควัลสกา เกิดวันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ.1905 ณ หมู่บ้าน
โกลโกเวียช ประเทศโปเเลนด์ เธอได้รับศีลล้างบาปเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ค.ศ.1905 เมื่อวันที่ 1
สิงหาคม ค.ศ.1925 ท่านเข้าอารามคณะภคินีพระเเม่เเห่งความเมตตา สมาชิกคณะนี้อุทิศตนเพื่อ
ดูแลและให้การศึกษาแก่สตรีที่ประสบปัญหาชีวิต ท่านถวายตัวครั้งแรก วันที่ 30 เมษายน ค.ศ.
1928 โดยใช้ศาสนนามว่า “มาเรีย โฟสตินาแห่งศีลมหาสนิท” ในช่วงปี ค.ศ.1930 ท่านได้รับสาร
พระเมตตาจากพระเยซูเจ้า ในปี ค.ศ.1934 ท่านเขียนบันทึก “พระเมตตาในวิญญาณของฉัน”
เอกสารนีห้ นากว่า 600 หน้า โดยใช้ภาษาซือ่ ๆ เป็นคูม่ อื ความศรัทธาต่อพระเมตตาเพือ่ ย้�ำ และอธิบาย
เรื่องในพระวรสารเกี่ยวกับความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อประชากรของพระองค์ และเน้นถึงความจำ�เป็น
ที่เราจะต้องวางใจในกิจการแห่งความรักของพระองค์ ความศรัทธาเป็นพิเศษของท่านต่อพระนางมา
รีย์ ต่อศีลมหาสนิทและศีลอภัยบาป ทำ�ให้ท่านมีพละกำ�ลังทนรับความทุกข์ทรมานทั้งปวง ยกถวาย
เพือ่ พระศาสนจักรเเละผูท้ มี่ คี วามต้องการเป็นพิเศษ โดยเฉพาะคนบาปและคนใกล้จะตาย ท่านสิน้ ใจ
ที่เมืองคราคูฟ ในวัย 33 ปี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ค.ศ.1938 ร่างของท่านพักอย่างสงบ ณ สักการสถาน
พระเมตตาทีเ่ มืองลาเจียฟนิกิ ประเทศโปแลนด์ สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 ประกาศ
ให้ท่านเป็นบุญราศี เมื่อปี ค.ศ.1993 และได้สถาปนาเป็นนักบุญเมื่อวันที่ 30 เมษายน ค.ศ.2000
ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม

เพลงเริ่มพิธี

สดด 89:1

ข้าพเจ้าจะขับร้องสรรเสริญความรักมั่นคงขององค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไป
ปากข้าพเจ้าจะประกาศความซื่อสัตย์ของพระองค์ทุกยุคทุกสมัย

นักบุญโฟสตีนา โควัลสกา

บทภาวนาของประธาน

ข้าแต่พระผู้ทรงสรรพานุภาพสถิตนิรันดร
พระองค์ทรงเลือกนักบุญโฟสตีนา
มาประกาศให้โลกรู้จักพระเมตตาล�้ำค่าไร้ขอบเขตของพระองค์
โปรดให้ท่านนักบุญช่วยวอนขอแทนข้าพเจ้าทั้งหลาย
ได้รจู้ กั วางใจในพระทัยดีของพระองค์อย่างเต็มเปีย่ มเช่นเดียวกับท่าน
มีใจกว้างปฏิบัติงานแสดงความรักแบบคริสตชน
แก่เพื่อนพี่น้องด้วยเถิด
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า
พระบุตรผู้ทรงจ�ำเริญและครองราชย์
เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตเจ้า ตลอดนิรันดร

บทภาวนาเตรียมเครื่องบูชา

ข้าแต่พระบิดาเจ้า
โปรดทรงรับบรรณาการที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยินดีน�ำมาถวาย
และโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมสนิทกับพระคริสตเจ้า
ถวายบูชาชดเชยบาปของตนและของมวลมนุษย์ด้วยเถิด
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

เพลงรับศีล

จงขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะพระองค์พระทัยดี
ความรักมั่นคงของพระองค์ดำ�รงอยู่เป็นนิตย์

สดด 118:1

นักบุญโฟสตีนา โควัลสกา

บทภาวนาหลังรับศีล

ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระเมตตากรุณาอย่างล้นเหลือ
ขอให้ศีลมหาสนิทที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับนี้
ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ
เพื่อจะได้ปฏิบัติตามแบบฉบับของนักบุญโฟสตีนา
ช่วยมวลมนุษย์ให้มีความหวังมากยิ่งขึ้น
ในพระเมตตากรุณาของพระองค์ด้วยเถิด
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

นักบุญยอห์นที่ 23

วันที่ 11 ตุลาคม
นักบุญยอห์นที่ 23 พระสันตะปาปา
สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 23 ทรงมีพระนามเดิมคือ อันเยโล ยูเซ็ปเป ร็องคัลลี ประสูติ
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ค.ศ.1881 ในครอบครัวชาวนา ที่หมู่บ้านซอตโต อิล มอนเต ในสังฆมณฑล
เบอร์กาโม ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ค.ศ.1904 พระองค์ทรงรับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ที่วัด
ซานตา มาเรีย ในปีอัสซา เดล โปโปโล กรุงโรม เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 1925 พระองค์รับการบวชเป็น
พระสังฆราช ในปี 1935 ดำ�รงตำ�แหน่งสำ�คัญหลายตำ�แหน่งในพระศาสนจักร เช่น เอกอัครสมณทูต
ประจำ�ประเทศฝรั่งเศส บัลแกเรีย กรีซและตุรกี และในวันที่ 12 มกราคม ค.ศ. 1953 สมเด็จ
พระสันตะปาปาปีโอที่ 12 ทรงแต่งตั้งพระองค์เป็นพระอัยกาปกครองอัครสังฆมณฑลเวนิส พระองค์
ทรงเป็นผู้อภิบาลที่ชาญฉลาด เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาปีโอที่ 12 สวรรคต พระอัยกาทรงได้รับ
คัดเลือกเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ค.ศ.1958 ทรงใช้พระนาม “ยอห์นที่ 23”
พระสมณสมัยซึง่ นานไม่ถงึ 5 ปี ทำ�ให้โลกเห็นภาพของผูอ้ ภิบาลทีด่ ี เปีย่ มด้วยความน่ารักและถ่อมตน
กล้ า หาญ เรี ย บง่ า ยและกระตื อ รื อ ร้ น พระองค์ ท รงเป็ น ผู้ เ บิ ก ทางสู่ ยุ ค ใหม่ ใ นประวั ติ ศ าสตร์
พระศาสนจักรโดยทรงเรียกและเปิดประชุมสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่สอง พระองค์ทรงเขียน
พระสมณสาสน์ด้านสังคมหลายฉบับ ฉบับที่สำ�คัญที่สุดคือพระสมณสาสน์สันติภาพบนแผ่นดิน
(Pacem in Terris) พระองค์สวรรคตเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ค.ศ.1963 ที่กรุงโรม ได้รับการแต่งตั้งเป็น
บุญราศีเมือ่ วันที่ 3 กันยายน ค.ศ.2000 และได้รบั การแต่งตัง้ เป็นนักบุญเมือ่ วันที่ 27 เมษายน ค.ศ.2014

บทมิสซาทั่วไป -

สำ�หรับพระสันตะปาปา หน้า (63)

นักบุญยอห์นที่ 23

บทภาวนาของประธาน

ข้าแต่พระผู้ทรงสรรพานุภาพสถิตนิรันดร
พระองค์โปรดให้นักบุญยอห์น พระสันตะปาปา
เป็นแบบฉบับเด่นชัดของพระคริสตเจ้า พระผู้อภิบาลที่ดี
ขอท่านนักบุญช่วยวอนขอแทนให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
แสดงความรักยิ่งใหญ่ของพระคริสตเจ้า
แก่เพื่อนพี่น้องได้ด้วยความชื่นชมยินดีด้วยเถิด
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า
พระบุตรผู้ทรงจ�ำเริญและครองราชย์
เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตเจ้า ตลอดนิรันดร

นักบุญยอห์น ปอลที่ 2

วันที่ 22 ตุลาคม
นักบุญยอห์น ปอลที่ 2 พระสันตะปาปา
สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 ทรงพระนามเดิมว่า คาโรล วอยตีวา ประสูติเมื่อ
18 พฤษภาคม ค.ศ.1920 ในครอบครัวที่บิดาเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ของกองทัพ ในวัยหนุ่ม คาโรลทุ่มเท
พลังทั้งหมดให้กับการเล่นกีฬา ทั้งฟุตบอลและสกี ชื่นชอบการแสดงในโรงละคร เคยเป็นทั้งนักเขียน
บทและนักแสดง ช่วงสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ขณะทีโ่ ปแลนด์ถกู ทหารนาซียดึ ครองอยูน่ นั้ สามเณราลัย
ทุกแห่งถูกปิด ท่านจึงไปทำ�งานในเหมืองแร่และโรงงานเคมี อย่างไรก็ตาม ท่านปรารถนาจะบวชเป็น
พระสงฆ์ จึงสนใจในการศึกษาด้านเทววิทยา และบวชเป็นพระสงฆ์ในปี ค.ศ.1946 ท่านยังสอนวิชา
จริยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยจากีลลอนส์ เมืองคราโคฟ จากนัน้ ได้รบั เลือกให้เป็นพระอัครสังฆราชแห่ง
คราโคฟ ในปี ค.ศ.1964 และเป็นพระคาร์ดินัลในปี ค.ศ.1967 ซึ่งนับว่าได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์ที่เร็ว
มาก หลังจากการสวรรคตของสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 1 คณะพระคาร์ดินัลก็มีมติเลือก
ให้พระอัครสังฆราชแห่งคราโคฟ ซึ่งขณะนั้นมีพระชนมายุเพียง 58 พรรษา ขึ้นเป็นพระประมุขแห่ง
พระศาสนจักรโรมันคาทอลิก เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ค.ศ.1978 พระองค์ทรงเป็นพระสันตะปาปาที่ไม่ใช่
ชาวอิตาเลียนคนแรกในรอบ 455 ปี และเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกที่เป็นชาวโปแลนด์ รวมทั้งยัง
เป็นพระสันตะปาปาที่อายุน้อยที่สุดแห่งศตวรรษที่ 20 สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 ทรง
ต่อต้านกระแสทุนนิยมที่ไร้ขอบเขต การกดขี่ทางการเมือง ยืนกรานต่อต้านการทำ�แท้ง และปกป้อง
วิถที างของพระศาสนจักรในด้านชีวติ มนุษย์ พระองค์ทรงเป็นพระสันตะปาปาทีเ่ ดินทางไปทัว่ โลกกว่า
129 ครั้ง รวมทั้งเคยเสด็จมาประเทศไทยเมื่อวันที่ 10-11 พฤษภาคม ค.ศ.1984 พระองค์ทรงเป็นผู้
ริเริ่มการจัดงานชุมนุมเยาวชนโลก พระองค์สวรรคตเมื่อวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.2005 ทรงได้รับการ
แต่งตั้งเป็นนักบุญเมื่อวันที่ 27 เมษายน ค.ศ.2014

บทมิสซาทั่วไป -

สำ�หรับพระสันตะปาปา หน้า (63)

นักบุญยอห์น ปอลที่ 2

บทภาวนาของประธาน

ขาแตพระเจาผูทรงพระเมตตาหาที่สุดมิได
พระองคทรงแตงตั้งนักบุญยอหนปอล พระสันตะปาปา
ใหเปนประมุขปกครองพระศาสนจักรสากล
ขอพระองคโปรดใหขาพเจาทั้งหลาย
พรอมที่จะรับฟงคําสั่งสอนของทาน
เปดใจรับพระหรรษทานของพระคริสตเจา
พระผูชวยใหรอดพนเพียงพระองคเดียวของมวลมนุษยดวยเถิด
พระองคทานทรงจําเริญและครองราชย
เปนพระเจาหนึ่งเดียวกับพระองค และพระจิตเจา ตลอดนิรันดร

