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บทภาวนาเพื่อการแพรธ่ รรม
ขา้ แตพ่ ระบิดาเจา้ พระองคท์ รงสง่ พระเยซูคริสตเจา้
พระบุตรแตอ่ งคเ์ ดียวของพระองคม์ ายังโลก เพื่อช่วยโลกให้มีสันติสุข
โปรดช่วยลูกให้เดินอยูใ่ นหนทางแห่งชีวิต ทีน่ ําสูส่ ันติสุขแทจ้ ริง
โปรดเปลีย่ นแปลงชีวิตของลูกให้มีความหวัง
ในการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจา้
มีความกลา้ หาญและความกระตือรือรน้ ในการแพรธ่ รรม
ดังเช่นบรรดาอัครสาวก ในวันพระจิตเจา้ เสด็จลงมา
ให้เจริญชีวิตตามพันธกิจของพระศาสนจักรในโลกปั จจุบัน
โปรดเปิ ดใจของลูกและพีน่ อ้ งชายหญิงในประเทศไทย
ให้รับขา่ วดี และเสริมสรา้ งความสมานฉันท์
ขอพระแมม่ ารียด์ วงดาราแห่งการแพร่ธรรม
โปรดช่วยลูกให้เป็ นเครื่องมือของพระองค์
ในการนําขา่ วดีสพู่ นี่ อ้ งชาวไทยดว้ ยเทอญ อาแมน
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สารของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
สําหรับวันแพรธ่ รรมสากล 2019
ศิษยพ์ ระคริสต์ ศิษยธ์ รรมทูต: พระศาสนจักรของพระคริสตเจ้า พันธกิจในโลก
พีน่ อ้ งชายหญิงทีร่ ัก
สําหรับเดือนตุลาคม 2019 นี้ พอ่ ขอให้พระศาสนจักรทัว่ โลกตระหนักและอุทิศตนดา้ นธรรมทูต
โอกาสที่ระลึกถึง 100 ปี ของสมณลิขิต Maximum Illud ของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 15
(เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 1919) ทรงมองการณไ์ กลแบบประกาศก ทําให้พอตระหนั
กถึงความสําคัญ
่
แห่งการฟื้ นฟูการอุทิศตนด้านธรรมทูตของพระศาสนจักร กระตุ้นงานการเทศน์และนําความรอดพน้
ของพระเยซูคริสตเจา้ ผูท้ รงสิน้ พระชนม์ และกลับคืนชีพอีกมาสูโ่ ลก
หัวขอ้ ของสารฉบับนี้เหมือนกับเดือนธรรมทูตตุลาคม คือ ศิษย์พระคริสต์ ศิษยธ์ รรมทูต :
พระศาสนจักรของพระคริสตเจ้า พันธกิจในโลก การฉลองเดือนนี้จะช่วยเรา ประการแรกให้คน้ พบ
มิติดา้ นธรรมทูตของความเชื่อในพระเยซูคริสตเจา้ ความเชื่อทีเ่ ราไดร้ ับในศีลล้างบาป ความสัมพันธ์
ฉันลูกกับพระเจา้ มิใช่เป็ นเรื่องส่วนตัวธรรมดา ๆ แตมี่ ความสัมพันธเ์ สมอกับพระศาสนจักร โดยอาศัย
ความสนิทสัมพันธก์ ับพระเจา้ พระบิดา พระบุตร และพระจิต เราพร้อมกับพี่น้องชายหญิงอื่นมากมาย
เกิดมาสูช่ ีวิตใหม่ ชีวิตแบบพระเจา้ นีม้ ิใช่เป็ นผลผลิตเพื่อจําหนาย
่ เราไมบั่ งคับให้ใครมารับศีลล้างบาป
แต่เป็ นสมบัติเพื่อแบงปั
นีเ่ ป็ นความหมายของพันธกิจ เราได้รับของขวัญนี้ฟรี
่ น บอกตอและประกาศ
่
เราจึงแบงปั
่ นฟรี ๆ (เทียบ มธ. 10:8) โดยมิไดต้ ัดใครออกไป พระเจา้ ปรารถนาให้ทุกคนรอดพน้
ด้วยการมารู้จักความจริง และประสบเมตตาธรรมของพระองค์ โดยอาศัยศาสนบริการของพระ
ศาสนจักร ซึ่งเป็ นศีลศักดิ์สิทธิ์สากลแห่งความรอดพน้ (เทียบ 1 ทธ. 2:4; พระศาสนจักร 48)
พระศาสนจักรมีพันธกิจในโลก ความเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้าช่วยให้เราสามารถเห็นทุกสิ่ง
ในทัศนะเฉพาะ ตามที่เรามองโลกนี้ด้วยสายตาและหัวใจของพระเจ้า ความหวังเปิ ดเราสู่ขอบฟ้า
นิรันดรของชีวิตพระเจ้าทีเ่ รามีส่วนร่วม ความรักเมตตาซึ่งเราได้ลิ้มรสล่วงหน้าในศีลศักดิ์สิทธิต่าง ๆ
และในความรักกันฉันพีน่ อ้ ง (ความรักเมตตา) เร่งเร้าเราให้ออกไปจนถึงสุดปลายแผนดิ
่ น (เทียบ
มคา. 5:4; มธ. 28:19; กจ. 1:8; รม. 10:18) พระศาสนจักรที่มุงหน
่ ้าไปชายแดนห่างไกล เรียกร้อง
การกลับใจแบบธรรมทูตอยางต
่ ่อเนื่องและสมาเสมอ บรรดานักบุญและบรรดาชายหญิงผูม้ ีความเชื่อ
มากมาย เป็ นประจักษ์พยานชีวิตถึงขอ้ เท็จจริงว่า การเปิ ดใจอยางไม
่ มี่ ขอ้ จํากัด การกา้ วออกไป
ด้ว ยใจเมตตานี้เ ป็ น ไปได้ จ ริ ง เพราะความรั ก ผลั ก ดั น มี ค วามหมายลึก ซึ้ ง ในฐานะของขวั ญ
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การเสียสละ และการไดฟ้ รี (เทียบ 2คร. 5:14-21) คนที่เทศนเ์ รื่องพระเจ้าต้องเป็ นคนของพระเจ้า
(เทียบ Maximum Illud)
คําสั่งเรื่องธรรมทูตสัมผัสเราแต่ละคน พ่อมีพันธกิจอย่างหนึ่งเสมอ ท่านมีพันธกิจอย่าง
หนึ่งเสมอ ทุกคนผู้ได้รับศีลล้างบาปก็มีพันธกิจอยา่ งหนึ่ง คนที่ตกหลุมรักไม่สามารถอยูเ่ ฉย ๆ
พวกเขาต้องถูกดึงออกจากตนเอง เขาถูกดึงดูดและเขาก็ดึงดูดผูอ้ ่ืนกลับ เขามอบตัวเองให้ผู้อ่ืน
และสร้างสัมพันธภาพทีเ่ ป็ นการมอบชีวิต ตราบใดทีเ่ ราเขา้ ใจความรักของพระเจ้า ไมม่ ีผู้ใดไร้ประโยชน์
หรื อ ขาดความสํา คั ญ เราแต่ล ะคนมีพัน ธกิจสู่ โลก เพราะเหตุว่า เราแต่ล ะคนเป็ นผลความรั ก
ของพระเจ้า ถึงแม้พอ่ แมอ่ าจทรยศต่อความรักด้วยการพูดโกหก เกลียดชัง และไมซ่ ่ ือสัตยต์ ่อผู้ที่
เขารัก พระเจ้าก็ไมเคยเอาพระพรแห
้แต่ละคน
่
่งชีวิตกลับคืน ตั้งแต่นิรันดรพระเจา้ ได้มุงหมายให
่
ผูเ้ ป็ นลูกของพระองค์ มีส่วนในชีวิตพระเจ้าและชีวิตนิรันดรของพระองค์ (เทียบ อฟ. 1:3-6)
เราไดร้ ับชีวิตนี้ในศีลล้างบาป ซึ่งทําให้เราได้รับพระพรความเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า ผูม้ ีชัย
เหนือบาปและความตาย ศีลล้างบาปให้เราเกิดใหม่ มีภาพลักษณข์ องพระเจ้า และทําให้เราเป็ น
สมาชิกของพระศาสนจักร เป็ นพระกายพระคริสตเจ้า ในความหมายนี้ศีลล้างบาปจําเป็ นจริง ๆ
สําหรับความรอดพน้ เพราะช่วยเราให้มัน่ ใจว่าเราเป็ นบุตรธิดาเสมอ และทุกหนแห่งในบา้ นของ
พระบิดา ไม่เป็ นกําพร้า คนแปลกหน้าหรือทาส สิ่งที่เป็ นข้อเท็จจริงด้านศีลศักดิ์สิทธิ์ คริสตชน
จะพบความสมบูรณใ์ นศีลมหาสนิท ชายหญิงทุกคนยังมีกระแสเรียก และจุดหมายในการแสวงหา
การกลับใจและความรอดพ้น เพราะศีล ล้างบาปทําให้คําสัญญาแห่งพระพรของพระเจ้าสําเร็ จ
กล่าวคือทําให้ทุกคนเป็ นบุตรชายบุตรสาวในพระบุตรนัน้ เราเป็ นลูกของบิดามารดาตามธรรมชาติ
แตในศี
่ ลลา้ งบาป เราไดร้ ับตน้ กําเนิดของบิดาและมารดาแท้ ไมมี่ ใครสามารถมีพระบิดาโดยไมมี่
พระศาสนจักรเป็ นมารดา (เทียบ น.ซีเปรียน De Cath. Eccl, 6)
พันธกิจของเรามีรากฐานในพระเจา้ พระบิดา และในพระศาสนจักรมารดาศักดิ์สิทธิ์ พันธกิจ
ที่พระเยซูผกู้ ลับคืนพระชนมชีพได้มอบในวันปั สกา โดยธรรมชาติในศีลลา้ งบาป พระบิดาทรงส่ง
เรามาฉันใด เราก็ส่งทานทั
่ ้งหลายให้เปี่ ยมด้วยพระจิตเจา้ เพื่อการกลับคืนดีของโลก (เทียบ ยน.
20:19-23, มธ. 28:16-20) พั นธกิจนี้เป็ นส่วนของเอกลักษณ์ของเราฐานะคริสตชน เราต้อ ง
รับผิดชอบเพื่อทุกคน ทั้งชายและหญิงสามารถตระหนักถึงกระแสเรียกให้เป็ นลู กบุญธรรมของ
พระบิดา เพื่อตระหนักในศักดิ์ศรีสว่ นบุคคล และเพื่อชื่นชมคุณคาภายในของทุ
กชีวิตมนุษย์ ตัง้ แต่
่
การปฏิสนธิจนถึงความตายตามธรรมชาติ โลกียะนิยมในปั จจุบัน เมื่อกลายเป็ นการปฏิเสธพระเจ้า
พระบิดาในประวัติศาสตร์ของเรา ก็เป็ นอุปสรรคหนึ่งต่อภราดรภาพแท้ ๆ ของมนุษย์ ซึ่งพบได้
ในการเคารพซึ่ง กัน และกัน สําหรับชีวิต ของแต่ละบุคคล ปราศจากพระเจ้าแห่ งพระเยซู คริส ต์
ความแตกตางทุ
่ กประการก็ถูกลดมาสูก่ ารขูเข็
่ ญ ทําให้ไมมี่ ทางยอมรับกันฉันพีน่ ้องแท้ และไมมี่ ทาง
เกิดเอกภาพภายในมนุษยชาติ
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สากลภาพแห่ งความรอดพ้น ที่พ ระเจ้า ทรงมอบให้ ใ นพระเยซู ค ริ ส ตเจ้า ทํ า ให้ส มเด็ จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 15 เรียกว่าสิ้นสุดทุกรูปแบบของชาตินิยม และเผานิ
่ ยม หรือการเทศน์
พระวรสารพร้อมกับผลประโยชนข์ องอํานาจการล่าเมืองขึ้นทางเศรษฐกิจและทางทหาร ในสมณลิขิต
Maximum Illud (ความสําคัญสูงสุดของการธรรมทูต) สมเด็จพระสันตะปาปาได้ให้ขอ้ สังเกตว่า
พันธกิจสากลของพระศาสนจักรเรียกร้องให้ทิ้งความคิดแคบ ๆ เรื่องสมาชิกประเทศ และกลุ่ม
ชาติพันธุข์ องตน การเปิ ดวัฒนธรรม และชุมชนสู่ความรอดพน้ ใหมข่ องพระเยซูคริสตเจา้ เรียกร้องให้
ละทิ้งการฝั งตัวทางชาติพันธุ์ และพระศาสนจักรเกินควรไว้ขา้ งหลัง ปั จจุบันนี้ด้วยพระศาสนจักร
ตอ้ งการให้ชายหญิงผูไ้ ด้รับศีลล้างบาป ตอ้ งตอบการเรียกให้จากบา้ น ครอบครัว ประเทศ ภาษา
และพระศาสนจักรทอ้ งถิ่นดว้ ยใจกว้าง และถูกส่งออกไปนานาชาติ สู่สังคมที่ยังมิไดเ้ ปลี่ยนแปลง
ด้วยศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสตเจา้ และพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ อาศัยการประกาศพระวาจา
พระเจ้า การเป็ นประจักษ์พยานต่อพระวรสาร และการเฉลิมฉลองชีวิตแห่งพระจิตเจ้า พวกเขา
ไดร้ ับเชิญใหก้ ลับใจ (ไตรตรองชี
วิต) มารับศีลลา้ งบาป และรับความรอดพน้ แบบคริสตชน พร้อมดว้ ย
่
ความเคารพเสรีภาพของแต่ละคน และเสวนากับวัฒนธรรม และศาสนาต่าง ๆ ของประชาชน
ทีพ่ วกเขาถูกส่งไป พันธกิจสู่ปวงชนซึ่งเป็ นเรื่องจําเป็ นเสมอสําหรับพระศาสนจักร ต้องช่วยในวิธี
พื้นฐานสูก่ ระบวนการกลับใจแบบตอเนื
่ ่ องในบรรดาคริสตชนทุกคน ความเชื่อในเหตุการณป์ ั สกา
ของพระเยซูเจ้า พันธกิจของพระศาสนจักรที่ได้รับในศีลล้างบาป การไม่ยึ ดติดด้านภูมิศาสตร์
และวัฒนธรรมจากตนเองและบ้านของตน ความต้องการความรอดพน้ จากบาป และการปลดปล่อย
จากความชัว่ ร้ายส่วนตัวและสังคม ทัง้ หมดนีเ้ รียกร้องพันธกิจทีไ่ ปถึงสุดปลายแผนดิ
่ น
การฉลองครบ 100 ปี นี้ตรงพอดีกับ สมัชชาพิเศษของพระศาสนจักรในอเมซอน (6-27
ตุลาคม 2019 ที่กรุงโรม) เพื่อพิจารณาพันธกิจที่พระเยซูเจ้าพร้อมพระพรของพระจิตเจ้าได้มอบ
ให้เราวาสํ
วันสมโภชพระจิตเจ้าเปิ ดประตูของ
่ าคัญสําหรับดินแดน และประชาชนเหลานั
่ ้นอยางไร
่
พระศาสนจักรให้กว้าง เพื่อไม่มีวัฒนธรรมใดยังคงถูกปิ ดกั้น และไม่ตัดประชาชนออกจากความ
สนิ ทสัมพันธ์แห่งความเชื่อสากล ไมมี่ ใครยังคงปิ ดตนกับการดูดซึมตนเองในการติดต่อกับเผ่า
และศาสนาของตนเอง เหตุการณป์ ั สกาของพระเยซูเจ้าทําลายข้อจํากัดแคบ ๆ ของโลก ศาสนา
และวัฒนธรรมตาง
่ ๆ ให้เคารพศักดิศ์ รีของชายหญิงและมุงสู
่ ่การกลับใจลึกซึ้งขึ้น สู่ความจริงของ
องคพ์ ระผู้เป็ นเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ผูท้ รงมอบชีวิตแท้แกทุ่ กคน
ที่นี่พ่อระลึกถึง ถ้อ ยคํ าของสมเด็จพระสั น ตะปาปาเบเนดิ ก ต์ ที่ 16 ตอนเริ่มการประชุม
บรรดาบิชอปลาตินอเมริกา ที่อาปาเรชิดา บราซิล ใน ค.ศ. 2007 พอขอซ
าคําเหล่านั้น และถือเป็ น
่
คําของพอเองว
่
่า “การยอมรับความเชื่อคริสตชน หมายความถึงประเทศตาง
่ ๆ ในลาตินอเมริกา
และคาริบเบียนยอมรับด้วยหรือไม่ สําหรับพวกเขา การรู้และการต้อนรับพระคริสตเจ้า พระเจ้า
ที่บรรดาบรรพบุรุษของพวกเขาแสวงหา โดยมิได้ตระหนักรู้ในธรรมประเพณีทางศาสนาที่รารวย
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พระคริส ตเจ้าทรงเป็ น พระผู้ไถ่ กู้สํา หรับพวกเขาผู้ ปรารถนาอย่างเงี ย บ ๆ หมายความด้ วยว่า
พวกเขาได้รับในนาแห่งศีลลา้ งบาป ชีวิตพระเจา้ ทําให้พวกเขาเป็ นบุตรพระเจา้ โดยอาศัยการรับ
เป็ นลูกบุญธรรม ยิ่งกว่านั้นพวกเขาได้รับพระจิตเจ้า ผู้ทําให้วัฒนธรรมของพวกเขาบังเกิดผล
ทําให้บริสุทธิ์ และพัฒนาเมล็ดพันธุจ์ ํานวนมาก จนพระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์ และถูกหวา่ น
ในพวกเขา การนําพวกเขาตามหนทางแห่งพระวรสาร...พระวาจาของพระเจ้าทรงรับเอาสภาพมนุษย์
ในพระเยซูคริสตเจ้า กลายเป็ นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมด้วย ระบบการเมืองหรือสังคมสมบูรณ์
ของการกลับไปสูดหายใจชีวิตในศาสนาตา่ ง ๆ กอ่ นยุคโคลัมบัส การแยกพวกเขาออกจากพระคริสต์
และจากพระศาสนจักรสากล ไมค่ วรเป็ นกา้ วตอ่ ไป อันที่จริงมันควรเป็ นการกา้ วถอยหลัง ในขอ้ เท็จจริง
มันควรมีการไตร่ตรองมุงสู
่ ่ขนั้ หนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ได้ยึดหลักในอดีต” (13 พฤษภาคม 2007,
855-856)
เรามอบความไวว้ างใจพันธกิจของพระศาสนจักรแดพระมารดามารี
ย์ ในความสนิทสัมพันธ์
่
กับพระบุตรตั้งแต่การรับเอากาย พระนางพรหมจารีย์ได้เริ่มวิถีจาริกแสวงบุญ มีส่วนในพันธกิจ
ของพระเยซูเจ้าอย่างเต็มที่ พัน ธกิจที่กลายเป็ นของพระนางเองที่เชิง กางเขน พัน ธกิ จแห่งการ
ร่วมมือในฐานะมารดาพระศาสนจักร นําบรรดาบุตรธิดาใหม่ ๆ ของพระเจา้ มาบังเกิดในพระจิตเจ้า
และในความเชื่อ
พอขอสรุ
ปดว้ ยคําสัน้ ๆ เกีย่ วกับสมณองคก์ ารสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) ที่ไดเ้ สนอแล้ว
่
ในสมณลิขิต Maximum Illud (ความสําคัญสูงสุดของการประกาศขาวดี
่ ) ในฐานะเป็ นทรัพยากร
ด้านธรรมทูต สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมรับใช้พระศาสนจักรสากล เป็ นเครือขายทั
่ ่วโลก
เพื่อสนับสนุนสมเด็จพระสันตะปาปาทํางานธรรมทูต ด้วยการอธิษฐานภาวนา จิตวิญญาณแห่ง
พันธกิจ และการถวายปั จจัยช่วยงานเมตตาสงเคราะห์โดยคริสตชนทัว่ โลก การบริจาคช่วยสมเด็จ
พระสันตะปาปา สนับสนุนความพยายามประกาศขาวดี
่ ของพระศาสนจักรทอ้ งถิ่น (งานประกาศขาวดี
่
สู่ปวงชน) การอบรมพระสงฆ์พ้ืนเมือง (สมณองค์กรนักบุญเปโตรอัครสาวก) การปลุกจิตสํานึก
ด้านธรรมทูตในบรรดาเด็ก ๆ (ยุวธรรมทูต) และด้านธรรมทูตของความเชื่อคริส ตชน ในการ
สนับสนุนงานเหล่านี้ ข้าพเจ้าขอให้เดือนตุลาคม 2019 เป็ นเดือนธรรมทู ตพิเศษ ช่วยให้เกิดการ
ฟื้ นฟูบริการดา้ นธรรมทูตแกศาสนบริ
การของพอ่
่
แด่ธรรมทูตทั้งชายหญิง และแด่ทุกคนผู้ได้รับศีลล้างบาปแล้ว จงไปแบงปั
่ นไมว่ ่าทางใด
ในพันธกิจของพระศาสนจักร ขอพระเจา้ อวยพร
จากวาติกนั 9 มิถุนายน 2019 สมโภชพระจิตเจา้
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณร์ ัตน์ แปล
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วันประกาศขา่ วดี (วันมิสซัง) มิสซาประกาศขา่ วดีแกน่ านาชาติ
เพลงเริม่ พิธี เทียบ สดด. 96:3-4

จงเลา่ ถึงพระสิริรงุ่ โรจนข์ ององคพ์ ระผูเ้ ป็ นเจา้ แกน่ านาชาติ
จงประกาศกิจการนา่ พิศวงของพระองคแ์ กบ่ รรดาประชาชาติ
เพราะองคพ์ ระผูเ้ ป็ นเจา้ ทรงยิง่ ใหญ่
ทรงสมควรไดร้ ับคําสรรเสริญอยา่ งยิง่

บทภาวนาของประธาน

ขา้ แตพ่ ระเจา้
พระองคท์ รงปรารถนาให้มนุษยท์ ุกคนไดร้ อดพน้ และมารู้จกั ความจริง
โปรดทอดพระเนตรมนุษยชาติ
ซึ่งเป็ นเสมือนขา้ วทีจ่ ะตอ้ งเก็บเกี่ยวในทุง่ นาของพระองค์
และทรงพระกรุณาสง่ คนงานมาประกาศขา่ วดีแกม่ วลมนุษย์
เพื่อประชากรของพระองคจ์ ะไดม้ ารวมกันรับพระวาจาทรงชีวิต
รับพละกําลังจากศีลศักดิ์สิทธิ์
ดําเนินกา้ วหนา้ ไปไดใ้ นหนทางแห่งความรอดพน้ และความรัก
ทัง้ นี้ ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจา้
พระบุตรผูท้ รงจําเริญและครองราชย์
เป็ นพระเจา้ หนึ่งเดียวกับพระองค์ และพระจิต ตลอดนิรันดร

บทอ่านจากหนังสืออพยพ

อพย. 17:8-13

ในครั้งนั้น ชาวอามาเลขโจมตีชาวอิ สราเอลที่เรฟี ดิม โมเสสสั่งโยชูวาว่า
“จงเลือกชายบางคนและออกไปสูร้ บกับชาวอามาเลขในวันพรุ่งนี้ ขา้ พเจา้ จะยืนอยู่
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บนยอดเนิน ถือไมเ้ ทา้ ของพระเจา้ ” โยชูวาทําตามที่โมเสสสัง่ ออกไปสูร้ บกับชาว
อามาเลข ขณะทีโ่ มเสส อาโรนและเฮอรข์ ึ้นไปบนยอดเนิน เมื่อใดที่โมเสสยกมือขึ้น
ชาวอิสราเอลก็ไดเ้ ปรียบ แตเ่ มื่อเขาลดมือลง ชาวอามาเลขก็กลับไดเ้ ปรียบ เมื่อมือ
ของโมเสสเมื่อยล้า อาโรนกับเฮอร์ก็เอากอ้ นหินมารองให้โมเสสนั่ง แลว้ ทัง้ สองคน
ก็ช่ ว ยกัน ประคองมื อ ของโมเสสไว้ คนละข้าง ดัง นั้น มือ ของโมเสสก็ ชู มั่น อยู่จน
ตะวันตกดิน โยชูวามีชัยชนะเหนือชาวอามาเลขและฆา่ ชาวอามาเลขทุกคนดว้ ยดาบ
(พระวาจาของพระเจ้า)
สร้อย
ขา้ แตพ่ ระเจา้ ขอโปรดให้ชนชาติทงั้ หลายสรรเสริญพระองค์
ขอให้ชนชาติทงั้ หลายทราบถึงพระอานุภาพที่ทรงช่วยมนุษยใ์ ห้รอดพน้
(หรือเพลงที่ 45) พระราชาทัง้ หลายจะกราบลงไหวพ้ ระองค์
บรรดาประชาชาติจะปรนนิบัติพระองค์
บทเพลงสดุดี

สดด. 67:1-2, 3-7

ก.

ขอพระเจา้ ทรงสําแดงพระเมตตาและประทานพระพรแกเ่ รา
ขอพระองคโ์ ปรดให้พระพักตร์ฉายแสงมาเหนือเรา
แลว้ แผน่ ดินจะรูจ้ ักทางของพระองค์
นานาชาติจะไดร้ วู้ า่ พระองคท์ รงช่วยให้รอดพน้

ข.

ขา้ แตพ่ ระเจา้ ขอให้ประชาชาติทงั้ หลายสรรเสริญพระองค์
ขอให้ทุกชาติทุกภาษาสรรเสริญพระองค์
ชนชาติทงั้ หลายจงเปรมปรีดแิ์ ละโห่รอ้ งดว้ ยความยินดี
เพราะพระองคท์ รงปกครองประชาชาติดว้ ยความเทีย่ งธรรม
และทรงนําชนชาติทงั้ หลายบนแผน่ ดิน
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ค.

ขา้ แตพ่ ระเจา้ ขอให้ประชาชาติทงั้ หลายสรรเสริญพระองค์
ขอให้ทุกชาติทุกภาษาสรรเสริญพระองค์ แผน่ ดินผลิตพืชผล
ขอพระเจา้ ของเราทรงอวยพระพรเรา
ขอให้ทุกคนทัว่ แผน่ ดินยําเกรงพระองค์

บทอ่านจากหนังสือกิจการอัครสาวก

กจ. 13:46-49

เปาโลและบารนาบั สตอบชาวยิ ว อยา่ งกล้ า หาญว่ า “จําเป็ นที่เราจะต้ อง
ประกาศพระวาจาของพระเจ้าให้ท่านฟั งก่อนผู้อ่ ืน แต่เมื่อท่านปฏิเสธไม่ยอมรับ
และไมค่ ิดว่าตนเหมาะสมจะรับชีวิตนิรันดร เราจึงหันไปหาคนต่างศาสนา เพราะ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ามีพระบัญชาแกเ่ ราดังนี้ว่า ‘เราแตง่ ตั้งท่านให้เป็ นแสงสว่างส่อง
นานาชาติ เพื่อทา่ นจะไดน้ ําความรอดพน้ ไปจนสุดปลายแผน่ ดิน’ เมื่อคนตา่ งศาสนา
ได้ยินดังนี้ ก็มีความยินดีและสรรเสริญพระวาจาของพระเจ้า และทุกคนที่พระเจ้า
ทรงกําหนดไว้สําหรับชีวิตนิรันดรก็มีความเชื่อ พระวาจาขององคพ์ ระผูเ้ ป็ นเจ้าแผไ่ ป
ทัว่ แควน้ นัน้
(พระวาจาของพระเจ้า)
อัลเลลูยา เทียบ มธ. 28:19, 20
อัลเลลูยา อัลเลลูยา
ทา่ นทัง้ หลายจงไปสัง่ สอนนานาชาติ
เราอยูก่ ับทา่ นทุกวันตลอดไปตราบจนสิน้ พิภพ
อัลเลลูยา
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บทอ่านจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนั
กบุญมัทธิว
่

มธ. 28:16-20

เวลานั้น บรรดาศิษยท์ ั้งสิบเอ็ดคนไดไ้ ปยังแคว้นกาลิลี ถึงภูเขาที่พระเยซูเจ้า
ทรงกําหนดไว้ เมื่อเขาเห็นพระองคก์ ็กราบนมัสการ แตบ่ างคนยังสงสัยอยู่ พระเยซูเจา้
เสด็จเขา้ มาใกล้ ตรัสแกเ่ ขาทั้งหลายว่า “พระเจ้าทรงมอบอํานาจอาชญาสิทธิ์ทั้งหมด
ในสวรรค์แ ละบนแผ่นดิ นให้ แก่เรา ดังนั้น ท่า นทั้ง หลายจงไปสั่ง สอนนานาชาติ
ให้มาเป็ นศิษยข์ องเรา ทําพิธีลา้ งบาปให้เขา เดชะพระนาม พระบิดา พระบุตร และ
พระจิต จงสอนเขาให้ปฏิบัติตามคําสั่งทุกขอ้ ที่เราไดใ้ ห้แกท่ า่ น แลว้ จงรู้เถิดวา่ เราอยู่
กับทา่ นทุกวันตลอดไป ตราบจนสิน้ พิภพ”
(พระวาจาของพระเจ้า)
บทยืนยันความเชื่อ
บทภาวนาของมวลชน
ประธาน พี่นอ้ งที่รัก โอกาสฉลอง 100 ปี ของสมณลิขิต Maximum Illud และ
ครบรอบ 350 ปี แห่งการสถาปนามิสซังสยาม ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน
ภาวนาตอ่ พระเจา้ ผูท้ รงเป็ นบอ่ เกิดของพันธกิจของพระศาสนจักร
1. เพื่อองคส์ มเด็จพระสันตะปาปา บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช ผูถ้ วายตน
และผูป้ ระกาศขา่ วดีทุกทา่ น อาศัยการประพฤติตามแบบอยา่ งของพระเยซูคริสตเจ้า
พระนางมารีย์ และบรรดาธรรมทูตผู้ศักดิ์สิทธิ์ จะทําให้พวกท่านมีความกล้าหาญ
และอดทนในการเผยแผพ่ ระนามของพระองคต์ ลอดไป .....ให้เราภาวนา
2. เพื่อพระศาสนจักรของพระคริสตเจา้ พันธกิจในโลก โอกาสระลึกถึง 100 ปี สมณลิขิต
Maximum Illud ของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกตท์ ี่ 15 ให้ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการอุทิศตนด้านงานธรรมทูตของพระศาสนจักรให้มากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการ
ออกไปอภิบาลตามปกติ .....ให้เราภาวนา
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3. เพื่อพระศาสนจักรคาทอลิกไทย โอกาสฉลอง 350 ปี แห่งการสถาปนามิสซังสยาม
ขอให้สมาชิกทุกคนสํานึกถึงพระพรของพระเจ้ าที่มีต่อพระศาสนจักรไทย และเพื่อให้
คริสตชนทุกคน ตระหนักถึงบทบาทหนา้ ที่ของการเป็ นศิษยพ์ ระคริสต์ ศิษยธ์ รรมทูต
ทีพ่ รอ้ มเจริญชีวิตเป็ นประจักษพ์ ยานถึงพระคริสตเจา้ แกพ่ นี่ อ้ งชาวไทย .....ให้เราภาวนา
4. เพื่อการดํา เนิ นงานประกาศขา่ วดีของแต่ละท้องถิ่น “ความเชื่อจะเขม้ แข็ งขึ้ น
เมื่อเราแบง่ ปั นให้ผอู้ ่ นื ” อาศัยการอธิษฐานภาวนา การสนับสนุนกระแสเรียก และ
การถวายปั จจัยช่วยงานเมตตาสงเคราะห์ จะช่วยให้เกิดการฟื้ นฟูชีวิตของมนุษยท์ ุกคน
และทําให้งานธรรมทูตกลับมีชีวิตชีวาทา่ มกลางสังคมปั จจุบนั .....ให้เราภาวนา
5. เพื่ อบรรดาผู้ที่ต้องทนทุ กข์จากความขัดแย้งและภาวะสงคราม ขอให้ ข่าวดีของ
พระเยซู คริ สตเจ้า นํ ามาซึ่ งสั นติสุ ขในท่ามกลางประชาชาติทั้งหลาย ช่ วยปลอบ
ประโลมจิตใจ เอาชนะอคติ และการทําลายลา้ ง .....ให้เราภาวนา
ประธาน
ขา้ แตพ่ ระบิดาเจา้
ขา้ พเจา้ ทัง้ หลายขอบพระคุณพระองคส์ ําหรับพระคุณมากมาย
ทีไ่ ดท้ รงประทานแกพ่ ระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
ขอให้บรรดาบุตรของพระองคม์ ีความเชื่อ และเขา้ ใจอยา่ งลึกซึ้ง
ถึงงานธรรมทูตและประกาศความจริงนีแ้ กน่ านาชาติ
ขอโปรดช่วยขา้ พเจา้ ทัง้ หลายให้ถือซื่อสัตยต์ อ่ คําสัง่ ของพระองค์
และพร้อมทีจ่ ะประกาศให้นานาชาติไดม้ ารู้จกั และรับความรอดพน้
ทีพ่ ระคริสตเจา้ พระบุตรของพระองคท์ รงนํามาให้
ตามพระประสงคข์ องพระองคต์ ลอดไปดว้ ยเถิด
ทัง้ นี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจา้ ของขา้ พเจา้ ทัง้ หลาย
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บทภาวนาเตรียมเครื่องบูชา
ขา้ แตพ่ ระเจา้
โปรดทรงรับบรรณาการและคําอธิษฐานภาวนาของพระศาสนจักร
ดังทีพ่ อพระทัยให้พระบุตรทรงรับทรมานเพื่อช่วยมนุษยโลกให้รอดพน้
พระองคท์ า่ นทรงจําเริญ และครองราชยต์ ลอดนิรันดร
เพลงรับศีล
เทียบ มธ. 28:19, 20
องคพ์ ระผูเ้ ป็ นเจา้ ตรัสวา่ “จงไปสัง่ สอนนานาชาติ
ให้ปฏิบตั ิตามคําสัง่ ทุกขอ้ ที่เราไดใ้ ห้แกท่ า่ น
เราอยูก่ ับทา่ นทุกวันตลอดไปตราบจนสิน้ พิภพ”
บทภาวนาหลังรับศีล
โปรดเถิด พระเจ้าขา้
โปรดให้ขา้ พเจา้ ทัง้ หลายทีร่ ่วมโตะ๊ กับพระองคไ์ ดร้ บั ความศักดิ์สิทธิ์
โปรดให้ชนทุกชาติได้รับความรอดพ้น
ทีพ่ ระบุตรเพียงพระองคเ์ ดียวบนไมก้ างเขนทรงนํามาให้
โดยผา่ นทางศีลศักดิ์สิทธิข์ องพระศาสนจักรดว้ ยเถิด
ทัง้ นี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจา้ ของขา้ พเจา้ ทัง้ หลาย
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