คำ�นำ�

ในโอกาส “ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม” (Jubilee of Mercy)
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงขอร้องให้มีการกลับใจอย่างแท้จริง
เพราะนีเ่ ป็นโอกาสดีทส่ี ดุ ทีจ่ ะเปลีย่ นชีวติ ของเรา นีเ่ ป็นเวลาทีจ่ ะต้องยอมให้
หัวใจของเราได้รบั การสัมผัสจากพระเมตตาของพระเจ้า เพราะการทีย่ ดึ ติด
อยู่ในหนทางแห่งความชั่วร้าย มีแต่จะทำ�ให้ผู้นั้นตกอยู่ในความหลอกลวง
และโศกเศร้า พวกเราต้องเจริญชีวิตปีศักดิ์สิทธิ์นี้ในแสงสว่างแห่งพระวาจา
ของพระคริสตเจ้า คือ “จงเป็นผู้เมตตากรุณา ดังที่พระบิดาของท่านทรง
พระเมตตากรุณาเถิด” (ลก 6:36) เพราะฉะนั้น การเป็นผู้เมตากรุณา
ดั่งพระบิดาเจ้าจึงต้องเป็น “คติประจำ�ใจ” ของปีศักดิ์สิทธิ์นี้ เพราะเรา
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงพระวาจาของพระเจ้าที่มอบไว้ให้เราได้ พระวาจา
เหล่านั้นจะเป็นมาตรการที่เราจะถูกพิพากษาว่าเราได้ให้อาหารคนหิวโหย
ให้น�้ำ ดืม่ แก่ผกู้ ระหาย ต้อนรับคนแปลกหน้า ให้เสือ้ ผ้าแก่คนทีไ่ ม่มเี สือ้ ผ้าใส่
ให้เวลาอยู่กับผู้ป่วยและคนที่อยู่ในเรือนจำ�อย่างไร (เทียบ มธ 25:31-45)
ในปีศักดิ์สิทธิ์นี้ขอให้พวกเราทุกคนเป็นประจักษ์พยานด้วยชีวิต
คริสตชนและเรียนรู้ความหมายของพระวาจาที่ว่า “เราพอใจความเมตตา
กรุณา มิใช่พอใจเครื่องบูชา” (มธ 9:13)
ขออำ�นวยพร
(พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช )
ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

สารบัญ
หน้า
• ตราสัญลักษณ์โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม
• บทภาวนาของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
สำ�หรับปีศักดิ์สิทธิ์
• การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์
โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม
• งานเมตตาจิตด้านร่างกายและงานเมตตาจิตด้านจิตใจ
• การจาริกแสวงบุญ
• พระคุณการุณย์
• วจนพิธีกรรมแสวงบุญ
ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม แบบที่ 1
• วจนพิธีกรรมแสวงบุญ
ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม แบบที่ 2
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ตราสัญลักษณ์
โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม

“จงเป็นผู้เมตตากรุณา
ดังที่พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณาเถิด” (ลก 6:36)
(8 ธันวาคม 2015 – 20 พฤศจิกายน 2016)
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ทั้งตราสัญลักษณ์ และคำ�ขวัญได้ให้ความหมายอันน่ายินดี
ในโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์ ดังนี้
คำ�ขวัญที่ว่า “จงเป็นผู้เมตตากรุณา ดังที่พระบิดาของท่าน
ทรงพระเมตตากรุณาเถิด” (ซึง่ นำ�มาจากพระวรสารนักบุญลูกา บท
ที่ 6 ข้อ 36) ได้เชื้อเชิญให้เรามีชีวิตที่เปี่ยมด้วยความเมตตากรุณา
ตามพระฉบับแบบของพระบิดาเจ้า ผูท้ รงขอให้เราอย่าได้ตดั สิน หรือ
กล่าวโทษ แต่ขอให้เราให้อภัย และมอบความรักและการอภัยอย่าง
ไม่มีขอบเขต (เทียบ ลก 6:37-38)
ตราสัญลักษณ์ ที่เป็นผลงานของคุณพ่อ Marko I. Rupnik
พระสงฆ์คณะเยซูอิต นี้ ได้แสดงความคิดรวบยอดทางเทววิทยา
ในเรื่องความเมตตากรุณา กล่าวคือ ตราสัญลักษณ์นี้ได้แสดงภาพ
พระบุตรทีท่ รงแบกมนุษย์ทหี่ ลงไปไว้บนบ่าของพระองค์ โดยนำ�ภาพ
ที่มีคุณค่ามากๆ ของพระศาสนจักรสมัยโบราณมาใช้ ซึ่งแสดงถึง
ความรักของพระคริสตเจ้า ที่รวมพระธรรมล้ำ�ลึกแห่งการรับสภาพ
มนุษย์และการไถ่บาปมนุษยชาติไว้อย่างครบถ้วนบริบรู ณ์ ภาพวาด
นี้ถูกวาดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่า พระผู้เลี้ยงแกะที่ดีได้ทรงสัมผัสกับ
เลือดเนือ้ ของมนุษย์อย่างลึกซึง้ และโดยอาศัยความรักของพระองค์
พระองค์ได้ทรงมอบชีวิตของพระองค์แก่เขา
นอกจากนัน้ สิง่ สำ�คัญทีต่ อ้ งกล่าวถึงก็คอื พระผูเ้ ลีย้ งแกะทีด่ ี
ทรงรับเอาสภาพความเป็นมนุษย์ไว้ในพระองค์เองด้วยพระเมตตา
อันสูงสุด ยิ่งกว่านั้น พระเนตรของพระองค์ได้รวมกับนัยน์ตาของ
ชายคนนั้น พระคริสตเจ้าทรงทอดพระเนตรด้วยนัยน์ตาข้างหนึ่ง
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ของอาดัม และเขาก็มองด้วยพระเนตรข้างหนึ่งของพระคริสตเจ้า
มนุษย์ทกุ คนพบสิง่ นีใ้ นพระคริสตเจ้า ผูท้ รงเป็นอาดัมใหม่ คือได้พบ
กับความเป็นมนุษย์ของเขาและอนาคตทีเ่ ขากำ�ลังมุง่ ไปถึง โดยรำ�พึง
ถึงความรักของพระบิดาเจ้าด้วยสายพระเนตรของพระองค์
ส่วนฉากหลังนั้น อยู่ภายในรูปทรงเมล็ดอัลมอนด์ ซึ่งเป็น
รูปทรงที่ทรงคุณค่าต่อการวาดภาพศักดิ์สิทธิ์แบบโบราณ และแบบ
สมัยกลาง อันบ่งบอกถึงสองพระธรรมชาติที่รวมอยู่ด้วยกันในพระ
คริสตเจ้า นั่นคือ พระธรรมชาติพระเจ้า และพระธรรมชาติมนุษย์
รูปทรงวงรีทมี่ จี ดุ ศูนย์กลางรวมกันทัง้ สามวง ทีม่ สี จี ากสว่างขึน้ ออก
ไปทางด้านนอก บ่งบอกถึงพระราชกิจของพระคริสตเจ้า ที่ทรงนำ�
มนุษย์ออกจากค่ำ�คืนแห่งบาปและความตาย ในอีกด้านหนึ่ง ความ
เข้มของสีในส่วนที่เข้มกว่า ยังหมายถึง ความรักของพระบิดาเจ้าที่
โปรดอภัยทุกอย่าง ซึ่งไม่อาจจะหยั่งรู้ได้
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ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม
บทภาวนาของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสสำ�หรับปีศักดิ์สิทธิ์
ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า
พระองค์ทรงสอนข้าพเจ้าทัง้ หลายให้มใี จเมตตากรุณาเหมือน
พระบิดาในสวรรค์ และยังตรัสอีกว่าผูท้ เ่ี ห็นพระองค์กเ็ ห็นพระบิดา
ด้วย โปรดทรงเผยพระพักตร์ แล้วข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้รับความ
รอดพ้ น สายพระเนตรเปี่ ย มด้ ว ยความรั ก ของพระองค์ ช่ ว ยให้
ศักเคียสและมัทธิวพ้นจากการเป็นทาสของทรัพย์สินเงินทอง ช่วย
ให้หญิงที่ผิดประเวณีและมารีย์ ชาวมักดาลา ได้เป็นอิสระจากการ
แสวงหาความสุขจากสิ่งสร้างเท่านั้น สายพระเนตรเปี่ยมด้วยความ
รักของพระองค์ท�ำ ให้เปโตรร้องไห้เสียใจทีไ่ ด้ทรยศต่อพระองค์ และ
ยังทำ�ให้โจรกลับใจมั่นใจว่าจะได้อยู่ในสวรรค์กับพระองค์ โปรด
ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายฟังพระวาจาที่เคยตรัสกับหญิงชาวสะมาเรีย
ว่า “หากท่านรู้จักของประทานของพระเจ้า” ประหนึ่งได้ตรัสแก่
ข้าพเจ้าแต่ละคน
เมื่อมองดูพระพักตร์ของพระองค์ ข้าพเจ้าทั้งหลายก็เห็น
พระพักตร์ของพระบิดาที่มนุษย์ไม่อาจแลเห็นได้ เป็นพระพักตร์ที่
สำ�แดงพระอานุภาพโดยการให้อภัยและทรงพระเมตตา โปรดให้
พระศาสนจักรแสดงให้โลกเห็นพระพักตร์ของพระองค์ ว่าทรงเป็น
องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพอย่างรุ่งโรจน์ พระองค์
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ทรงประสงค์ให้ศาสนบริกรของพระองค์มีความอ่อนแอ เพื่อจะได้
มีใจเมตตาสงสารผู้ที่ไม่รู้และหลงผิด โปรดให้ทุกคนที่เข้ามาพบเขา
รู้สึกว่าพระเจ้าทรงแสวงหา รัก และให้อภัยเขา
โปรดประทานพระจิตของพระองค์ลงเหนือข้าพเจ้าแต่ละคน
ให้ทรงเจิมและบันดาลความศักดิ์สิทธิ์ เพื่อปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตา
ธรรมจะได้เป็นปีแห่งความโปรดปรานจากองค์พระผู้เป็นเจ้า พระ
ศาสนจักรจะได้รื้อฟื้นความกระตือรือร้นที่จะประกาศข่าวดีแก่คน
ยากจน ปลดปล่อยผู้ถูกกดขี่และถูกจองจำ�ให้เป็นอิสระ และคืน
สายตาให้แก่คนตาบอด ข้าพเจ้าทัง้ หลายวอนขอดังนี้ อาศัยการวอน
ขอแทนของพระนางมารีย์ พระมารดาแห่งความเมตตา เดชะพระ
เยซูองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า ผูท้ รงจำ�เริญและครองราชย์ เป็นพระเจ้าหนึง่
เดียวกับพระองค์และพระจิตเจ้า ตลอดนิรันดร อาแมน
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การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์
โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม
พระสันตะปาปาได้กล่าวถึงกิจการและบุคคลแต่ละกลุ่มที่
จะรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ในโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตา
ธรรม ดังนี้
1. การจาริกแสวงบุญ
คริสตชนที่แสวงบุญในสังฆมณฑลของตน ณ วัดหรือ
สักการสถานทีพ่ ระสังฆราชท้องถิน่ กำ�หนด หรือไปแสวงบุญทีก่ รุง
โรม ณ มหาวิหารทัง้ 4 แห่ง ทีก่ รุงโรม ได้แก่ มหาวิหารนักบุญเปโตร
มหาวิหารนักบุญเปาโล มหาวิหารนักบุญยอห์น ลาเตรัน มหาวิหาร
พระนางมารีย์ รวมทัง้ วัดนักบุญลอเรนซ์นอกกำ�แพงกรุงโรม (Saint
Lawrence Outside the Walls) วัดไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์แห่งกรุง
เยรูซาเล็ม (The Church of the Holy Cross in Jerusalem)
และวัดนักบุญเซบาสเตียนนอกกำ�แพงกรุงโรม (Saint Sebastian
Outside the Walls) และสักการสถานอีกสองแห่ง คือ สักการสถาน
ความรักของพระเจ้า (Shrine of Divine Love) และวัดพระจิต (the
Church of Santo Spirito in Sassia) และมหาวิหารในแผ่นดิน
ศักดิ์สิทธิ์ที่ตามธรรมประเพณีเป็นสถานที่แสวงบุญเพื่อรับพระคุณ
การุณย์ครบบริบูรณ์ในโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์
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• พระคุณการุณย์ที่คริสตชนได้รับในปีศักดิ์สิทธิ์แห่ง
เมตตาธรรม จะต้องเป็นประสบการณ์ให้เห็นถึง
พระเมตตาของพระเจ้า
• เพื่อรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ มีการเดินจาริก
แสวงบุญสั้นๆ ไปยังประตูศักดิ์สิทธิ์ (ประตูแห่งพระ
เมตตา) เป็นเครื่องหมายของความปรารถนาที่จะ
กลับใจอย่างลึกซึ้ง
2. สำ�หรับคริสตชนที่ไม่สามารถจาริกแสวงบุญมายัง
ประตูศกั ดิส์ ทิ ธิไ์ ด้ (ผูป้ ว่ ย คนชรา ผูท้ อ่ี ยูโ่ ดดเดีย่ ว ฯลฯ)
• อดทนยอมรับความเจ็บป่วยและความทุกข์ทรมาน
เพื่อจะได้สนิทสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้า ผู้ทรงรับ
ทรมาน สิ้นพระชนม์ และกลับคืนชีพ ซึ่งให้ความ
หมายถึงคุณค่าของความเจ็บป่วย และการอยู่อย่าง
โดดเดี่ยว การดำ�เนินชีวิตด้วยความเชื่อและความ
หวังอย่างชื่นชมยินดี ในการทดลองนี้
• การรับศีลมหาสนิท หรือการร่วมพิธบี ชู าขอบพระคุณ
และสวดภาวนากลุ่ม แม้แต่โดยการร่วมพิธีผ่านสื่อ
3. สำ�หรับนักโทษ
• กลับใจ ตระหนักถึงความผิดที่ได้ทำ� ปรารถนาที่จะ
ออกมาสูส่ งั คม และชดเชย เพือ่ สัมผัสพระเมตตาของ
พระบิดาต่อผู้วอนขอการอภัยจากพระองค์
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• พวกเขาอาจได้รบั พระคุณการุณย์ครบบริบรู ณ์ในวัดน้อย
ของเรือนจำ�
• อาจโดยท่าทีของการยกความคิดจิตใจขึน้ หาพระบิดา
และภาวนาต่อพระองค์ ทุกครัง้ ทีก่ า้ วข้ามธรณีประตู
ของห้องขัง (ให้ความหมายแก่พวกเขาถึงการก้าว
ผ่านประตูศักดิ์สิทธิ์) เพราะพระเมตตาของพระเจ้า
สามารถเปลีย่ นหัวใจ และเปลีย่ นห้องขังให้กลายเป็น
ประสบการณ์ของอิสรภาพ (จากบาป)
4. ทุกครั้งที่แต่ละคนทำ�งานเมตตาจิตด้านจิตใจและงาน
เมตตาจิตด้านร่างกาย (spiritual and corporal
works of mercy) หนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้น
งานเมตตาจิตด้านจิตใจ คือ การสอนผูไ้ ม่รู้ การให้ค�ำ ปรึกษา
แก่ผสู้ งสัย การบรรเทาผูม้ คี วามทุกข์ การตักเตือนคนบาป
การอดทนผู้กระทำ�ผิด การให้อภัยแก่ทุกคนที่ทำ�ร้าย
และการสวดภาวนาให้ทั้งผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่และผู้ที่สิ้นใจ
ไปแล้ว
งานเมตตาจิตด้านร่างกาย คือ การให้อาหารคนหิวโหย
การให้น้ำ�ดื่มแก่ผู้กระหาย การให้เสื้อผ้าแก่ผู้ไม่มีนุ่งห่ม
การให้ทพ่ี กั แก่ผไู้ ร้ทอ่ี ยู่ การเยีย่ มผูป้ ว่ ย การเยีย่ มผูถ้ กู จองจำ�
และการฝังศพผู้ล่วงลับ
5. การภาวนาเพื่อผู้ล่วงลับ โดยระลึกถึงเขาในพิธีบูชา
ขอบพระคุณ (ในความเป็นหนึง่ เดียวของสหพันธ์นกั บุญ)
13

ภาวนาเพือ่ เขา เพือ่ พระพักตร์อนั เมตตาของพระบิดาเจ้า
จะได้ปลดปล่อยเขาจากบาปทั้งปวง และรับเขาเข้าสู่
สันติสุขนิรันดร
เงื่อนไขในการรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ในปีศักดิ์สิทธิ์แห่ง
เมตตาธรรม คือ
1. มีเจตนาที่จะรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์
2. ปฎิบัติกิจการที่กล่าวถึงข้างต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามที่พระสันตะปาปาทรงแนะนำ�
3. สวดภาวนาบท “ข้าแต่พระบิดา” และบท “ข้าพเจ้าเชือ่
(สัญลักษณ์ของอัครสาวก)” อย่างศรัทธา
4. รับศีลอภัยบาป
5. รับศีลมหาสนิท
6. สวดเพื่อพระสันตะปาปาและตามพระประสงค์ของ
พระสันตะปาปา (ควรสวดบทภาวนาของสมเด็จพระ
สันตะปาปาฟรังซิสสำ�หรับปีศักดิ์สิทธิ์ และจบการ
ภาวนาด้วยการสรรเสริญพระเมตตาของพระเจ้า เช่น
ด้วยการภาวนาว่า “ข้าแต่พระเยซูผู้ทรงพระเมตตา
ข้าพเจ้าวางใจในพระองค์”)
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หมายเหตุ
1. ต้องปฏิบัติให้ครบเงื่อนไข
2. พระคุณการุณย์ครบบริบรู ณ์ เป็นพระคุณทีม่ กี �ำ หนดให้รบั ได้
วันละ 1 ครัง้ และสามารถอุทศิ พระคุณการุณย์ครบบริบรู ณ์น้ี
แก่ผู้ล่วงลับได้ด้วย
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งานเมตตาจิตด้านร่างกาย
และงานเมตตาจิตด้านจิตใจ
งานเมตตาจิตด้านร่างกายและงานเมตตาจิตด้านจิตใจเป็น
กิจการด้านเมตตาจิตทีเ่ รากระทำ�เพือ่ นำ�ความรักและพระเมตตาของ
พระเจ้าไปสู่ผู้ที่ยากลำ�บากและต้องการความช่วยเหลือ
พระเยซูเจ้าทรงสอนว่า “ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะ
เขาจะได้รบั พระเมตตา” (มธ 5:7) และพระองค์ทรงสอนบัญญัตเิ อก
สองประการก็คือ “ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า
ของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญาของท่าน นี่คือ
บทบัญญัติเอกและเป็นบทบัญญัติแรก บทบัญญัติประการที่สอง
ก็เช่นเดียวกัน คือท่านต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง” (มธ
22:37-39)
งานเมตตาจิตด้านร่างกาย
งานเมตตาจิตด้านร่างกาย คือ การปฏิบตั กิ จิ กรรมเพือ่ ช่วยเหลือ
เพื่อนพี่น้องที่ยากลำ�บากและต้องการความช่วยเหลือด้านร่างกาย
และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ประกอบด้วย
1. การให้อาหารคนหิวโหย
2. การให้น้ำ�ดื่มแก่ผู้กระหาย
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3. การให้เสื้อผ้าแก่ผู้ไม่มีนุ่งห่ม
4. การให้ที่พักแก่ผู้ไร้ที่อยู่
5. การเยี่ยมผู้ป่วย
6. การเยี่ยมผู้ถูกจองจำ�
7. การฝังศพผู้ล่วงลับ
ในพระวรสารของนักบุญมัทธิว เราพบคำ�สอนของพระเยซูเจ้า
เกี่ยวกับงานเมตตาจิตด้านร่างกาย 6 ประการแรก ดังนี้
“แล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสแก่ผู้ที่อยู่เบื้องขวาว่า ‘เชิญมา
เถิด ท่านทั้งหลายที่ได้รับพระพรจากพระบิดาของเรา เชิญมารับ
อาณาจักรเป็นมรดกที่เตรียมไว้ให้ท่านแล้วตั้งแต่สร้างโลก เพราะ
ว่า เมื่อเราหิว ท่านให้เรากิน เรากระหาย ท่านให้เราดื่ม เราเป็นแขก
แปลกหน้า ท่านก็ต้อนรับ เราไม่มีเสื้อผ้า ท่านก็ให้เสื้อผ้าแก่เรา เรา
เจ็บป่วย ท่านก็มาเยี่ยม เราอยู่ในคุก ท่านก็มาหา
“บรรดาผู้ชอบธรรมจะทูลถามว่า ‘พระเจ้าข้า เมื่อใดเล่า
ข้าพเจ้าทัง้ หลายเห็นพระองค์ทรงหิว แล้วถวายพระกระยาหาร หรือ
ทรงกระหาย แล้วถวายให้ทรงดื่ม เมื่อใดเล่าข้าพเจ้าทั้งหลายเห็น
พระองค์ทรงเป็นแขกแปลกหน้า แล้วต้อนรับ หรือทรงไม่มีเสื้อผ้า
แล้วถวายให้ เมื่อใดเล่าข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นพระองค์ประชวรหรือ
ทรงอยูใ่ นคุกแล้วไปเยีย่ ม’ พระมหากษัตริยจ์ ะตรัสตอบว่า ‘เราบอก
ความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านทำ�สิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำ�ต้อยที่สุด
ของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำ�สิ่งนั้นต่อเรา’” (มธ 25:34-40)
นอกจากนั้น ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเราพบงาน
เมตตาจิตฝ่ายกายเรื่อง “การฝังศพผู้ล่วงลับ” จากหนังสือโทบิต
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งานเมตตาจิตด้านจิตใจ
งานเมตตาจิตด้านจิตใจ คือ กิจการแห่งความรักทีเ่ ราช่วยเหลือ
เพื่อนพี่น้องของเราในความต้องการด้านวิญญาณ ด้านจิตใจ ด้าน
อารมณ์และความรู้สึกของเขา
งานเมตตาจิตด้านจิตใจประกอบด้วย
1. การสอนผูไ้ ม่รู้ คือ กิจการแห่งความรักทีเ่ ราช่วยเหลือ
ผูอ้ นื่ ให้เรียนรูถ้ งึ ความจริงทีพ่ วกเขาจำ�เป็นต้องรูเ้ พือ่
ความรอดพ้นของวิญญาณ ดังที่พระเยซูเจ้าทรงสั่ง
อัครสาวกให้ไปประกาศข่าวดีแก่มวลมนุษย์ “ท่าน
ทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวดีให้มนุษย์
ทั้งปวง” (มก 16:15)
2. การให้คำ�ปรึกษาแก่ผู้สงสัย คือ กิจการแห่งความ
รักที่เราช่วยเหลือผู้อื่นให้มั่นใจในสิ่งที่เขาพึงปฏิบัติ
เพื่อแสดงความรักต่อพระเจ้าและรับใช้พระองค์ ใน
การให้คำ�ปรึกษาแก่ผู้สงสัย เราทำ�ตามที่พระเยซูเจ้า
ทรงสอนว่า “เรามอบสันติสุขไว้ให้ท่านทั้งหลาย เรา
ให้สันติสุขของเราแก่ท่าน เราให้สันติสุขแก่ท่าน ไม่
เหมือนทีโ่ ลกให้ ใจของท่านอย่าหวัน่ ไหว หรือมีความ
กลัวเลย” (ยน 14:27)
3. การบรรเทาผูม้ คี วามทุกข์ คือ กิจการแห่งความรัก
ทีเ่ ราช่วยเหลือผูอ้ นื่ ทีก่ �ำ ลังมีความทุกข์ให้ได้รบั ความ
บรรเทาใจ หรืออาจเป็นการละเว้นการกระทำ�บางอย่าง
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ที่จะทำ�ให้ผ้อู ่นื ไม่สบายใจ ด้วยกิจการแห่งความรักนี้
เรากำ�ลังนำ�ผู้ท่ีมีความทุกข์ไปหาพระเยซูเจ้าตามที่
พระองค์ทรงสอนว่า “ท่านทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อย
และแบกภาระหนัก จงมาพบเราเถิด เราจะให้ท่าน
ได้พักผ่อน” (มธ 11:28)
4. การตักเตือนคนบาป คือ กิจการแห่งความรักที่เรา
ช่วยเหลือพี่น้องของเราที่ได้กระทำ�บาปให้ตระหนัก
ถึงผลร้ายของบาป กิจการแห่งความรักนี้กระทำ�โดย
การช่วยเพื่อนพี่น้องไม่ให้ทำ�บาปหรือช่วยเขาให้พ้น
จากโอกาสบาป หรือช่วยแนะนำ� หรือนำ�เขาไปรับ
ศีลอภัยบาป บางครั้งกิจการนี้อาจทำ�โดยการเป็น
ตัวอย่างที่ดีโดยมีเจตนาเพื่อให้เพื่อนพี่น้องผู้ทำ�บาป
ได้ตระหนักถึงผลร้ายของบาป กลับใจ และสำ�นึกผิด
พระเยซูเจ้าทรงสอนเราว่า “เราบอกท่านทัง้ หลายว่า
ในสวรรค์จะมีความยินดีเช่นนีเ้ พราะคนบาปคนหนึง่
กลับใจมากกว่าความยินดีเพราะคนชอบธรรมเก้าสิบ
เก้าคนที่ไม่ต้องการกลับใจ” (ลก 15:7)
5. การอดทนผูก้ ระทำ�ผิด คือ กิจการแห่งความรักทีเ่ รา
อดทนต่อความทุกข์ ความไม่สะดวก หรือผลร้ายที่
ตามมาจากการกระทำ�ผิดของผู้อื่น พระเยซูเจ้าทรง
เป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่เราในเรือ่ งนี้ ทัง้ ๆ ทีพ่ ระองค์เป็น
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ผู้บริสุทธิ์แต่ก็ทรงอดทนยอมรับความทุกข์ทรมาน
และความตายบนไม้กางเขน เพื่อกอบกู้มนุษย์ให้
รอดพ้นจากบาป พระองค์ทรงสอนเราว่า “แต่เรา
กล่าวกับท่านทั้งหลายที่กำ�ลังฟังอยู่ว่า จงรักศัตรู จง
ทำ�ดีตอ่ ผูท้ เี่ กลียดชังท่าน จงอวยพรผูท้ สี่ าปแช่งท่าน
จงอธิษฐานภาวนาให้ผทู้ ที่ �ำ ร้ายท่าน” (ลก 6:27-28)
6. การให้อภัยแก่ทกุ คนทีท่ �ำ ร้าย คือ กิจการแห่งความรัก
ขั้นสูงที่เราให้อภัยแก่ผู้ที่ทำ�ร้ายเราไม่ว่าจะเป็นทาง
ร่างกายหรือจิตใจ พระเยซูเจ้าทรงเป็นแบบอย่างและ
ทรงสอนเราให้ให้อภัยคนที่ทำ�ร้ายเรา ในบทข้าแต่
พระบิดา พระองค์ทรงสอนเราให้ภาวนาต่อพระบิดา
ว่า “โปรดประทานอภัยแก่ขา้ พเจ้า เหมือนข้าพเจ้าให้
อภัยแก่ผู้อื่น” (มธ 6:12)
7. การสวดภาวนาให้ทั้งผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่และผู้ที่สิ้นใจ
ไปแล้ว เป็นกิจการที่เราแสดงความเชื่อและความ
เป็นหนึ่งเดียวกับเพื่อนพี่น้องในความสัมพันธ์เป็น
หนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์ สิ่งนี้เป็นกิจการที่เราแผ่
ขยายความรักของพระเจ้าไปยังเพื่อนพี่น้องทั้งที่
ยั ง มี ชี วิ ต อยู่ แ ละวิ ญ ญาณในไฟชำ � ระที่ จ ากโลกนี้
ไปแล้ว การทำ�กิจการแห่งความรักนี้เป็นการทำ�
ตามพระประสงค์ของพระเยซูเจ้า ที่ทรงภาวนาต่อ
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พระบิดาในอาหารค�ำ่ มือ้ สุดท้ายว่า “ข้าแต่พระบิดา
ผูท้ พี่ ระองค์ประทานให้ขา้ พเจ้านัน้ ข้าพเจ้าปรารถนา
ให้เขาอยู่กับข้าพเจ้าทุกแห่งที่ข้าพเจ้าอยู่ เพื่อเขา
จะได้เห็นพระสิริรุ่งโรจน์ ซึ่งพระองค์ประทานแก่
ข้าพเจ้า” (ยน 17:24)
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การจาริกแสวงบุญ
คุณพ่อทัศไนย์ คมกฤส

การจาริกแสวงบุญ หรือการเดินทางแสวงบุญเป็นคำ�ทีเ่ ราใช้
เพือ่ หมายถึงกิจกรรมทีภ่ าษาอังกฤษเรียกว่า “pilgrimage” ซึง่ มีรากศัพท์
มาจากคำ�ภาษาลาตินว่า “peregrinatio” [per = ผ่าน + ager =
ทุง่ นา รวมแล้วแปลว่า “การเดินทาง (ผ่านทุง่ นา) ไปยังทีต่ า่ งๆนอกถิน่
ที่อยู่” คำ�นามภาษาลาตินเรียกผู้ทำ�กิจกรรมนี้ว่า “peregrinus”
แล้วกลายเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า ‘peregrin, pelerin” ผ่านมาเป็น
ภาษาอังกฤษว่า “pilgrim”] ในปัจจุบนั คำ�นีม้ กั จะมีความหมายทาง
ศาสนา หมายถึงการเดินทางไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพ
นับถือพิเศษเพราะสถานทีน่ นั้ มีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับพระเจ้า หรือ
เทพเจ้าของตน หรือมิฉะนั้นก็เกี่ยวข้องกับบุคคลศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่
เคารพของประชาชน โดยมีเจตนาเพื่ออ้อนวอนขอความช่วยเหลือ
จากเบื้องบน หรือเพื่อขอบคุณที่ได้รับความช่วยเหลือนั้นมาแล้ว
นอกนั้นบางครั้งยังมีเจตนาเป็นการชดเชยความผิดที่ได้เคยทำ�ไว้ใน
อดีตด้วย เราพบการปฏิบตั เิ ช่นนีไ้ ม่ใช่จ�ำ เพาะในคริสตศาสนาเท่านัน้
ศาสนาใหญ่ๆล้วนมีธรรมเนียมปฏิบตั เิ ช่นนีด้ ว้ ยกันทัง้ นัน้ เช่น ศาสนา
ฮินดูก็มีการไปแสวงบุญเช่นที่เมืองพาราณสี ชาวพุทธก็มักจะแสวง
บุญไปยังสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพานของพระพุทธเจ้า ชาว
มุสลิมก็มีการฮัจญ์ไปยังนครเมกกะ เป็นต้น ตั้งแต่สมัยพันธสัญญา
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เดิมแล้ว ชาวอิสราเอลมักจะแสวงบุญไปยังสักการสถานที่มีความ
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือบุคคลสำ�คัญในอดีต เช่นสักการสถาน
ที่เชเคม และมัมเร ซึ่งเกี่ยวข้องกับอับราฮัม เบธเอลซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ยาโคบ กิลกัล ชิโล หรือมิสปาห์ซงึ่ เกีย่ วข้องกับการตัง้ ถิน่ ฐานของเผ่า
ต่างๆในแผ่นดินคานาอัน เป็นต้น แต่ในที่นี้เราจะกล่าวถึงการจาริก
แสวงบุญจำ�เพาะที่เกี่ยวข้องกับคริสตศาสนาและคริสตชนเท่านั้น
การจาริกแสวงบุญไปยังแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคริสตชนให้ความสำ�คัญเป็นอันดับแรก
มาตัง้ แต่ตน้ ก็คอื สถานทีซ่ งึ่ เกีย่ วข้องกับพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า
อันได้แก่สถานทีต่ า่ งๆในดินแดนปาเลสไตน์ทพี่ ระเยซูเจ้าเคยประทับ
อยู่หรือทรงประกอบกิจการที่มีเล่าไว้ในพระคัมภีร์ เอวเซบีอุส นัก
ประวัตศิ าสตร์เล่าว่าตัง้ แต่ศตวรรษที่ 2 แล้ว เมลีโตพระสังฆราชแห่ง
เมืองซาร์แดสได้เดินทางไปแสวงบุญในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์เมื่อปี ค.ศ.
160 ในศตวรรษต่อมาพระสังฆราชอเล็กซานเดอร์แห่งกับปาโดเชีย
ก็เดินทางแสวงบุญไปที่กรุงเยรูซาเล็มในปี ค.ศ. 216 เป็นต้น เมื่อ
พระจักรพรรดิคอนสแตนตินให้อิสรภาพแก่คริสตศาสนาในปี ค.ศ.
313 แล้ว การจาริกแสวงบุญของคริสตชนไปยังแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ก็
สะดวกขึน้ และยังได้รบั การสนับสนุนจากพระจักรพรรดิและนักบุญ
เฮเลนา พระมารดาของพระองค์ที่ก่อสร้างอาคารถาวรตามสถานที่
ศักดิส์ ทิ ธิต์ า่ งๆระหว่างปี ค.ศ. 325-330 เช่นพระวิหาร ณ เนินกัลวาริโอ
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และพระคูหาของพระเยซูเจ้าที่เรียกว่า “Holy Sepulcher” พระ
วิหาร ณ สถานทีท่ ที่ ตู สวรรค์ปรากฏองค์แก่อบั ราฮัมทีม่ มั เรใกล้เมือง
เฮบโรน พระวิหาร ณ สถานทีป่ ระสูตขิ องพระเยซูเจ้าทีเ่ มืองเบธเลเฮม
และที่เสด็จขึ้นสวรรค์บนเนินเขามะกอกเทศ เป็นต้น เราทราบจาก
ข้อเขียนของบรรดาปิตาจารย์ว่าในศตวรรษที่ 4 นี้เองคริสตชนจาก
ยุโรปและทีต่ า่ งๆพากันเดินทางจาริกแสวงบุญมาทีแ่ ผ่นดินศักดิส์ ทิ ธิ์
เป็นจำ�นวนมาก เมื่อจาริกแสวงบุญมาเยี่ยมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่
เกี่ยวข้องกับพระเยซูเจ้าแล้ว ผู้จาริกแสวงบุญหลายคนยังเดินทาง
ไปเยี่ยมเยียนสถานที่อื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับบรรดานักบุญนักพรตสมัย
แรกๆในบริเวณนั้นและในประเทศอียิปต์อีกด้วย บางคนก็มาพำ�นัก
อยู่ที่นั่นเป็นการถาวรเลย เช่นนักบุญเยโรม นักบุญเปาลาและ
เอวสโตคีอมุ บุตรสาว เป็นต้น คริสตชนทีม่ าจาริกแสวงบุญยังสถาน
ทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิเ์ หล่านีห้ ลายคนยังบันทึกเหตุการณ์และรายละเอียดต่างๆ
เกี่ยวกับสถานที่และพิธีกรรมที่เขาเข้าร่วมในโอกาสต่างๆที่เดินทาง
มาแสวงบุญนั้นด้วย เช่นนางเอเธรีอาจากประเทศสเปน ซึ่งเล่าถึง
พิธีกรรมที่กรุงเยรูซาเล็มที่เธอเข้าร่วมตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ
รวมทัง้ เล่าถึงสถานทีต่ า่ งๆทีเ่ ธอได้ไปเยีย่ มในซีเรียจนถึงเมืองเอเดสซา
ในคาบสมุทรซีนายและประเทศอียิปต์ด้วย ดูเหมือนว่าในศตรรษที่
4-6 บรรดาคริสตชนจากยุโรปพากันจาริกแสวงบุญไปยังแผ่นดิน
ศักดิส์ ทิ ธิก์ นั มากทีเดียว จะมาซบเซาเอาก็เมือ่ ชาวมุสลิมเข้ายึดครอง
ดินแดนแถบนั้นในศตวรรษต่อมา
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การจาริกแสวงบุญตามอารามในอียิปต์
ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 4 การบำ�เพ็ญพรตในถิน่ ทุรกันดารเป็นรูปแบบ
ของการดำ�เนินชีวิตคริสตชนที่มุ่งสู่ความศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงแบบหนึ่ง
อารามต่างๆในถิ่นทุรกันดารของอียิปต์จึงเป็นจุดหมายของการ
จาริกแสวงบุญของคริสตชนในสมัยโบราณรองจากแผ่นดินศักดิส์ ทิ ธิ์
“ชีวประวัตขิ องนักบุญอันตน” ผูน้ �ำ ชีวติ บำ�เพ็ญพรตในถิน่ ทุรกันดาร
ของอียปิ ต์ (ค.ศ. 251-356) ซึง่ นักบุญอาทานาส แห่งอเล็กซานเดรีย
เป็นผู้นิพนธ์มีส่วนอย่างมากในการส่งเสริมชีวิตบำ�เพ็ญพรตในที่
ต่างๆรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และยังชักชวนผู้จาริกแสวงบุญให้
เดินทางไปขอคำ�แนะนำ�จากบรรดานักพรตทีด่ �ำ เนินชีวติ เคร่งครัดใน
ถิน่ ทุรกันดารเหล่านัน้ ด้วย บรรดาผูจ้ าริกแสวงบุญสามารถเดินทางไป
ยังอารามต่างๆในแถบแคว้นนีเตรีย ประมาณ 80 ก.ม. ทางใต้ของ
เมืองอเล็กซานเดรียได้โดยไม่ลำ�บากมากนัก แต่การเดินทางไปยัง
แคว้นเทเบสทางใต้ลงไปอีกนัน้ มีความยากลำ�บากและอันตรายมาก
ถึงกระนัน้ นักบุญอาทานาสและนางเอเธรีอา ก็เดินทางไปถึงและยัง
เล่าไว้ในบันทึกของเธอด้วย
การจาริกแสวงบุญที่กรุงโรมและที่อื่นๆ
แม้ว่าใน 6 ศตวรรษแรก กรุงโรมยังไม่ใช่จุดหมายของการ
จาริกแสวงบุญทีม่ คี วามสำ�คัญเท่ากับแผ่นดินศักดิส์ ทิ ธิ์ แต่กม็ หี ลักฐาน
บอกเราว่าคริสตชนจำ�นวนไม่นอ้ ยทีม่ าประกอบธุรกิจทีน่ ไี่ ด้ไปเยีย่ ม
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นที่เกี่ยวข้องกับนักบุญเปโตรและเปาโลและ
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บรรดามรณสักขี ดังจะเห็นได้จากข้อความที่ขีดเขียนไว้ (grafitti)
ตามผนังของคาตาคอมบ์ตา่ งๆและในบริเวณใกล้ทฝี่ งั ศพของนักบุญ
เปโตรและเปาโล เราทราบว่านักบุญโปลีการ์ปพระสังฆราชแห่งเมือง
สมีนาร์ในเอเซียน้อยได้มาเยีย่ มกรุงโรมราวปี ค.ศ. 150 อาแบร์ชอี สุ แห่ง
ฮีเอราโปลิส ในแคว้นฟรีเจีย (ราว ค.ศ. 216) และโอรีเจน (ราว ค.ศ.
212) ดูเหมือนจะได้จาริกแสวงบุญมาทีก่ รุงโรม “เพราะปรารถนาจะเห็น
พระศาสนจักรโรมที่เก่าแก่ที่สุด” เช่นเดียวกับในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์
อิสรภาพที่พระศาสนจักรได้รับจากพระจักรพรรดิคอนสแตนติน
เป็นสาเหตุส่งเสริมให้คริสตชนจากที่ต่างๆนิยมจาริกแสวงบุญมาที่
กรุงโรมด้วย พระสันตะปาปานักบุญดามาซัส (366-384) ได้บูรณะ
ทีฝ่ งั ศพบรรดามรณสักขีตามคาตาคอมบ์ตา่ งๆ และยังสลักบทกลอน
ไพเราะไว้ตามที่ฝังศพเหล่านั้นเป็นการเทิดเกียรติบรรดามรณสักขี
และช่วยให้คริสตชนที่มาแสวงบุญทราบเรื่องราวของบรรดามรณ
สักขีดีขึ้นอีกด้วย การจาริกแสวงบุญเช่นนี้มักจะมีการเฉลิมฉลอง
แสดงความยินดีซึ่งบางทีก็เลยเถิดไปจนหลายครั้งบรรดาพระสงฆ์
และผู้ปกครองทางศาสนาต้องเทศน์ปรามไว้ การจาริกแสวงบุญ
มาที่กรุงโรมนี้ดำ�เนินต่อมาอย่างต่อเนื่องจนถึงสมัยกลาง ตอนต้น
ศตวรรษที่ 6 พระสันตะปาปาซิมมาคัส (498-514) ได้สร้างที่พัก 3
แห่งไว้ในบริเวณใกล้ที่ฝังศพของนักบุญเปโตร เปาโล และลอเรนซ์
เพือ่ ความสะดวกของผูจ้ าริกแสวงบุญ ในศตวรรษเดียวกันนีเ้ กรโกรี
แห่งเมืองตูรส์ ยังกล่าวถึงกิจกรรมต่างๆของผูจ้ าริกแสวงบุญทีก่ รุงโรม
จากประเทศโกล (ฝรัง่ เศส) และกล่าวด้วยว่ากิจการทีส่ �ำ คัญประการ
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หนึ่งของการแสวงบุญก็คือเพื่อหาพระธาตุไปประดิษฐานไว้ตาม
สักการสถานในประเทศโกลด้วย
นอกจากกรุงโรมแล้ว คริสตชนยังนิยมจาริกแสวงบุญไปยัง
ทีฝ่ งั ศพของมรณสักขีอน่ื ๆซึง่ เป็นทีเ่ คารพนับถืออีกด้วย เช่นมรณสักขี
กัสเซียนที่เมืองอีโมลา และเฟสิกซ์ที่เมืองโนลา ไม่ไกลจากกรุงโรม
ส่วนในประเทศโกลก็มีการจาริกแสวงบุญไปยังที่ฝังศพของบรรดา
มรณสักขีด้วย เช่นราวกลางศตวรรษที่ 4 มีการสร้างสักการสถาน
ใกล้สถานทีซ่ งึ่ นักบุญโมริสถูกประหารเป็นมรณสักขีพร้อมกับบรรดา
ทหารแห่งกองพันเทเบสที่เมืองวาแลส์ในสวิสเซอร์แลนด์ (ราว
ปี 286) บรรดาผู้แสวงบุญจากประเทศโกลมักจะผ่านมาที่นี่เมื่อ
กลับจากกรุงโรม และยังมีผู้แสวงบุญจำ�นวนมากมาขอท่านนักบุญ
รักษาให้หายจากโรคภัยอีกด้วย ราวกลางศตวรรษที่ 5 จึงได้สร้าง
ที่พักขนาดใหญ่ไว้ต้อนรับผู้จาริกแสวงบุญและคนเจ็บป่วย และใน
ศตวรรษที่ 6 ยังได้สร้างอาราม Saint-Maurice d’Agaune ซึ่งยัง
คงอยูจ่ นถึงทุกวันนี้ ตอนปลายศตวรรษที่ 4 นีเ้ อง สถานทีจ่ าริกแสวงบุญ
ทีส่ �ำ คัญอีกแห่งหนึง่ ในประเทศโกลก็คอื ทีฝ่ งั ศพของนักบุญมาร์ตนิ ที่
เมืองตูรส์ซึ่งเกรโกรีแห่งเมืองตูรส์บอกว่าต่อมาอีก 2 ศตวรรษก็ยัง
มีผู้จาริกแสวงบุญมาที่นี่ไม่ขาดสาย นับตั้งแต่คนสำ�คัญเช่นกษัตริย์
โคลตาร์ชาวฟรังส์ (ราว ค.ศ. 560) ไปจนถึงคนธรรมดาสามัญเช่น
วุลไฟลกัส เด็กหนุ่มชาวแคว้นลอมบาร์เดียซึ่งภายหลังได้เป็นฤาษี
เคร่งครัดอยู่ที่อาศรมใกล้เมืองอีวัวส์ ในศตวรรษที่ 5 เมืองอาร์ลส
(Arles) ก็เป็นที่ที่คริสตชนนิยมจาริกแสวงบุญมายังที่ฝังศพของ
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นักบุญเยเนซีอสั ในโอกาสหนึง่ ผูแ้ สวงบุญมีจ�ำ นวนมากจนว่าสะพาน
ทีข่ า้ มแม่น�้ำ ไประหว่างสักการสถาน 2 แห่งของท่านนักบุญทีน่ ถี่ งึ กับ
พังลงเพราะทานน้ำ�หนักประชาชนไม่ไหว
ยังมีสักการสถานจาริกแสวงบุญที่สำ�คัญในยุโรปอีกหลาย
แห่ง เช่น ในสเปนก็มที กี่ อมปอสเตลา (Compostela จาก Campus
Stellae) ซึ่งตั้งแต่ราวปี ค.ศ. 830 เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังศพของ
นักบุญยากอบ (บุตรของเศเบดี) อัครสาวก เมืองบารีทางใต้ของ
คาบสมุทรอิตาลีก็เป็นที่ที่ผู้จาริกแสวงบุญมาคารวะนักบุญนิโคลัส
พระสังฆราชแห่งเมืองไมราในเอเซียน้อย (นักบุญนิโคลัสองค์นี้คือ
“ซานตาคลอส” ขนานแท้) ซึ่งศพของท่านถูกย้ายมาประดิษฐานไว้
ที่นี่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 นอกจากนั้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 ก็มีผู้จาริก
แสวงบุญไปยังภูเขาการ์กาโนในแคว้นอาปูลีอา สถานที่ซึ่งเชี่อกัน
ว่าอัครเทวดามีคาเอลได้ปรากฏองค์ให้เห็น ภายหลัง ค.ศ. 710 ผู้
จาริกแสวงบุญยังพากันไปแสวงบุญที่ Mont-Saint-Michel ซึ่งอยู่
ชายทะเลระหว่างรอยต่อของแคว้นนอร์มนั ดีและบริตนั นีในฝรัง่ เศส
ด้วยเหตุผลเดียวกัน
การแสวงบุญถวายเกียรติแด่พระแม่มารีย์
การจาริกแสวงบุญไปยังสักการสถานเพื่อถวายเกียรติแด่
พระแม่มารีย์เริ่มมีขึ้นภายหลังการจาริกแสวงบุญไปยังที่ฝังพระศพ
พระเยซูเจ้าหรือทีฝ่ งั ศพของบรรดานักบุญในสมัยแรกๆ การแสวงบุญ
เป็นเกียรติแด่พระแม่มารีย์นี้ในยุโรปอาจนับย้อนไปได้ถึงประมาณ
28

ศตวรรษที่ 7 เป็นอย่างน้อย แม้ว่าสักการสถานที่เมืองซาโวนา ใกล้
เมืองเยนัว อิตาลีจะอ้างว่ามีผู้จาริกแสวงบุญมาที่นี่ตั้งแต่สมัยพระ
จักรพรรดิคอนสแตนตินแล้วก็ตาม ต้นตอของความศรัทธาต่อสถาน
ที่ “ศักดิส์ ทิ ธิ”์ เหล่านีม้ กั จะกล่าวกันว่ามาจาก “การประจักษ์” หรือ
“การเปิดเผย”พิเศษทีแ่ ม่พระแสดงให้เห็น การประจักษ์ของพระแม่
มารีย์ ณ ทีต่ า่ งๆในสมัยปัจจุบนั เช่นทีล่ รู ด์ (1858) หรือฟาติมา (1917)
ฯลฯ
ความนิยมมากน้อยในการจาริกแสวงบุญ
มีสาเหตุหลายประการเป็นตัวกำ�หนดความนิยมมากน้อยใน
การจาริกแสวงบุญ ความยากลำ�บากของการเดินทางในสมัยก่อน
นับเป็นองค์ประกอบสำ�คัญของการจาริกแสวงบุญ ซึ่งยังขึ้นอยู่กับ
ความเชื่อและความเลื่อมใสของคริสตชนด้วย การเดินทางในสมัย
ก่อนต้องใช้เวลาและทุนทรัพย์ไม่น้อย และยังต้องเสี่ยงภัยอันตราย
ต่างๆระหว่างทางอีกด้วย หลังจากที่ชาวมุสลิมเข้ายึดครองดินแดน
ทางตะวันออกกลางซึง่ เป็นทีต่ งั้ ของปาเลสไตน์ การเดินทางแสวงบุญ
ไปยังแผ่นดินศักดิส์ ทิ ธิม์ คี วามลำ�บากมากขึน้ ผูท้ จี่ ะเดินทางแสวงบุญ
จึงต้องมีความเชือ่ และความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจจริงเป็นพิเศษ การจาริกแสวง
บุญตามสักการสถานต่างๆในยุโรปจึงได้รับความนิยมมากขึ้น และ
ผู้จาริกแสวงบุญมักจะร่วมเดินทางไปเป็นกลุ่มเพื่อความปลอดภัย
ประหยัดรายจ่ายและยังเป็นการช่วยเสริมความศรัทธาของกันและ
กันด้วย นอกจากนั้นผู้ปกครองบ้านเมืองและพระศาสนจักรยัง
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พยายามดูแลความปลอดภัยและอำ�นวยความสะดวกแก่ผแู้ สวงบุญ
คอยปราบปรามโจรผู้ร้าย มีการสร้างที่พักสำ�หรับผู้จาริกแสวงบุญ
ตามเส้นทางที่สำ�คัญๆ หรือใกล้เคียงกับสักการสถานจุดหมายของ
การจาริกแสวงบุญ มีการตั้งคณะนักบวชขึ้นมาหลายคณะเพื่อช่วย
เหลือผูจ้ าริกแสวงบุญโดยเฉพาะด้วย เช่น อัศวินนักบุญยากอบ (The
Knights of St. James) ในประเทศสเปน อัศวินแห่งพระวิหาร (The
Knights Templars) อัศวินแห่งมอลต้า (The Knights of Malta)
เพื่อช่วยป้องกันอันตรายของผู้จาริกแสวงบุญในการเดินทาง หรือ
เพื่อดูแลรักษาเมื่อเจ็บป่วย
แต่ถึงอย่างไรการเดินทางในสมัยนั้นก็ยังเป็นภาระหนัก
ไม่ใช่น้อย การจาริกแสวงบุญจึงนับว่าเป็นวิธีหนึ่งที่จะชดเชยความ
ผิดที่ได้กระทำ�ลงไปด้วย กฎหมายของพระศาสนจักรและหลาย
ครั้งกฎหมายทางบ้านเมืองด้วยกำ�หนดให้ผู้ทำ�ผิดหนักต้องชดเชย
ความผิ ด ที่ ไ ด้ ทำ � โดยจาริ ก แสวงบุ ญ ไปยั ง แผ่ น ดิ น ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ห รื อ
สักการสถานต่างๆ การจาริกแสวงบุญจึงเป็นโอกาสที่คริสตชนจะ
ได้รับการอภัยโทษอันเนื่องมาจากบาปที่ได้กระทำ� ในสมัยก่อนเมื่อ
จะออกเดินทางแสวงบุญ ผู้แสวงบุญจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม มี
เสือ้ ผ้าทนทานเท่าทีจ่ ำ�เป็นและมีลกั ษณะชีใ้ ห้เห็นด้วยว่าเขามีความ
สำ�นึกในบาปและความผิดของตน สวมหมวกปีกกว้าง ถือไม้เท้า มี
ย่ามใส่สิ่งของที่จำ�เป็นสำ�หรับการเดินทาง ทางพระศาสนจักรยัง
จัดให้มพี ธิ กี รรมพิเศษเพือ่ อวยพรผูจ้ าริกแสวงบุญก่อนออกเดินทาง
และพระสังฆราชมักจะออกหนังสือรับรองอีกด้วยว่าเขาเป็นผูจ้ าริก
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แสวงบุญจริงๆไม่ใช่เพือ่ หลอกลวงหรือแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตัว
นอกจากนัน้ โดยปรกติมกั จะเรียกร้องให้ผจู้ าริกแสวงบุญจัดการเรือ่ ง
ราวเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวให้เรียบร้อย ใช้หนี้สินหรือชดเชย
ความเสียหายที่เคยกระทำ�ต่อผู้อื่น จัดการให้สมาชิกในครอบครัวมี
ทรัพย์สนิ เพียงพอทีจ่ ะดำ�รงชีพอยูไ่ ด้อย่างดีระหว่างทีเ่ ขาไม่อยูบ่ า้ น
ส่วนเงินทองส่วนที่เหลือก็จะทำ�ทานและนำ�ติดตัวไปใช้จ่ายระหว่าง
เดินทางซึ่งไม่แน่ว่าเขาจะกลับมาโดยปลอดภัยหรือไม่
กิจกรรมของผู้จาริกแสวงบุญ
โดยปรกติเมื่อผู้จาริกแสวงบุญมาถึงสักการสถานที่ต้องการ
แล้วก็มกั จะสวดภาวนาและทำ�กิจใช้โทษบาปตามทีไ่ ด้บนบานสัญญา
ไว้ ผูแ้ สวงบุญมักจะคุกเข่าสวดภาวนา บางทีกเ็ ดินเท้าเปล่า หรือคุกเข่าเดิน
ในระยะทางที่กำ�หนด กิจกรรมสำ�คัญอีกอย่างหนึ่งของผู้แสวงบุญก็
คือการรับศีลศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะศีลมหาสนิทและศีลอภัยบาปเพื่อ
แสดงการกลับใจอย่างแท้จริง จะได้สนิทสนมกับพระคริสตเจ้าและ
บรรดานักบุญให้มากยิง่ ขึน้ ตามสักการสถานต่างๆทีม่ ผี นู้ ยิ มไปแสวง
บุญจึงมักจะมีพระสงฆ์จำ�นวนมาก คอยให้บริการศีลอภัยบาปและ
ถวายพิธบี ชู าขอบพระคุณสำ�หรับผูแ้ สวงบุญ ผูแ้ สวงบุญส่วนใหญ่ยัง
ถวายเงินหรือสิ่งของที่นำ�มาให้แก่สักการสถานอีกด้วย โดยเฉพาะ
ถ้าได้รบั การรักษาให้หายจากโรคหรือได้รบั พระคุณพิเศษ ผูแ้ สวงบุญ
มักจะถวายสิง่ ของเป็นเครือ่ งหมายแสดงให้เห็นพระคุณทีไ่ ด้รบั เช่น
ถวายรูปหัวใจ หรือรูปอวัยวะที่หายจากโรค ถวายเทียนหรือน้ำ�มัน
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สำ�หรับจุดตะเกียงที่สักการสถานฯลฯ
เรากล่าวมาข้างต้นแล้วว่าผูจ้ าริกแสวงบุญบางคนยังคงสมัครใจ
พำ�นักอยูต่ อ่ ไป ณ สักการสถานนัน้ เพือ่ บริการผูอ้ น่ื หรืออาจเดินทาง
แสวงบุญต่อไปยังสักการสถานอื่นๆ แม้กระทั่งในสมัยปัจจุบันก็
ยังมีบางคนที่จาริกแสวงบุญไปตามสักการสถานต่างๆตลอดชีวิต
(“peregrinantes” ไม่ใช่เพียง “peregrini”) นักบุญเบเนดิก๊ โยเซฟ
ลาเบรอ (ศตวรรษที่ 18) เป็นผูท้ ่ี “ทำ�ตนเป็นคนบ้าของพระคริสตเจ้า”
แสวงบุญไปตามสักการสถานต่างๆตลอดชีวิต
ความหมายแท้จริงของการจาริกแสวงบุญ
ในปัจจุบันนี้การเดินทาง “แสวงบุญ” ไม่ยากลำ�บากเหมือน
ในสมัยก่อน ความสะดวกสบาย ความปลอดภัยในการเดินทาง
และที่พักทำ�ให้การจาริกแสวงบุญในปัจจุบันไม่เป็นการเสี่ยงชีวิต
เพื่อแสดงความเชื่ออย่างแต่ก่อน นอกจากนั้นยังมีการท่องเที่ยว
เยีย่ มเยียนสถานทีต่ า่ งๆเป็นของแถมด้วย หลายคนทีไ่ ป “แสวงบุญ”
จึงอาจลืมจุดประสงค์เอกของการจาริกแสวงบุญไปได้ง่ายๆ
อย่างไรก็ตาม แม้ในสมัยก่อนเมื่อการจาริกแสวงบุญมีความ
ยากลำ�บากไม่นอ้ ย บรรดาปิตาจารย์และนักเขียนหลายท่านยังเขียน
เตือนให้คริสตชนสำ�นึกว่า สิ่งสำ�คัญจริงๆในชีวิตคริสตชนคือการ
ดำ�เนินชีวิตประจำ�วันอย่างศักดิ์สิทธิ์ตามฐานะและหน้าที่ของตน
นักบุญเยโรมเขียนไว้ว่า “ระยะทางไปสวรรค์นั้นเท่ากันเสมอไม่ว่า
จะไปจากเกาะบริเทนหรือจากกรุงเยรูซาเล็ม” ท่านยังบอกอีกว่า
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ถึงแม้การไปจาริกแสวงบุญอย่างดีและศรัทธาจะเป็นวิธีการสำ�คัญ
ประการหนึ่งเพื่อบรรลุถึงความรอดพ้น แต่ก็มิใช่วิธีที่จำ�เป็น จึงไม่
เป็นการถูกต้องที่ผู้หนึ่งจะละทิ้งหน้าที่จำ�เป็นของตนเพื่อไปจาริก
แสวงบุญ โดยเฉพาะถ้าเขาเป็นนักพรต ถึงกระนั้นการจาริกแสวง
บุญก็ยังเป็นกิจกรรมที่มีผู้นิยมปฏิบัติกันตลอดมา
สรุปแล้วในทางปฏิบตั กิ น็ า่ จะกล่าวว่าถ้าใครสามารถไปจาริก
แสวงบุญยังสถานที่ที่ตนมีความศรัทธาเลื่อมใสเป็นพิเศษได้โดยไม่
ละเลยหน้าที่จำ�เป็นของตนและไม่เป็นผลเสียหายแก่ผู้ใด ก็น่าจะ
ทำ�ได้อย่างอิสระแม้จะมีจุดประสงค์รองอื่นแทรกเข้ามาด้วยก็ตาม
แต่ถ้าเพื่อทำ�เช่นนี้เขาจะต้องละทิ้งหน้าที่จำ�เป็นของตนหรือทำ�ให้
ผู้อื่นต้องเดือดร้อน การจาริกแสวงบุญก็คงไม่น่าสนับสนุนเท่าไรนัก
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พระคุณการุณย์ (Indulgence)
คุณพ่อจำ�เนียร กิจเจริญ

พระคุณการุณย์หมายถึงการอภัยโทษ อันพึงต้องรับเนือ่ งจาก
การทำ�บาป หรือความผิด ซึ่งได้รับการอภัยบาปแล้ว และที่เรียกว่า
พระคุณการุณย์ เพราะเป็นพระคุณของพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยความ
เมตตากรุณา โดยความยุตธิ รรม เมือ่ ทำ�บาปหรือทำ�ความผิดก็มโี ทษ
ตามมา ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการชดเชยบาปหรือความผิดทีไ่ ด้ท�ำ ไป คริสตชน
ทีส่ �ำ นึกว่าตนเป็นคนบาป จึงทำ�อะไรบางอย่างทีเ่ รียกว่า “ทำ�พลีกรรม”
ประหนึง่ เป็นการยอมรับ “โทษ” เพือ่ ชดเชยบาปของตน และถ้าหาก
เขาชดเชยบาปได้หมดด้วยการทำ�พลีกรรมในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ใน
โลกนี้ เขาก็จะได้รางวัลในสวรรค์ทันทีเมื่อเขาตายไป แต่ถ้าหากยัง
ชดเชยไม่หมดก็จะต้องไปชดเชยในไฟชำ�ระ
ตามปกติ พระสงฆ์ผฟู้ งั แก้บาปจะกำ�หนดว่า “โทษ” อันเนือ่ ง
มาจากบาปอะไร และแค่ไหน “โทษ” นี้หมายถึง “กิจใช้โทษบาป”
นัน่ เอง แต่วา่ ในปัจจุบนั พระสงฆ์ไม่ได้ก�ำ หนด “โทษ” ทีค่ คู่ วรกับบาป
หรือความผิด เพราะเห็นว่าผูท้ ที่ �ำ บาปหรือความผิดควรมีความสำ�นึก
และพยายามทำ�พลีกรรมตามความสมัครใจเพื่อชดเชยบาป หรือ
ความผิดพลาดของตนเองอยู่เสมอแล้ว
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อย่างไรก็ตาม พระศาสนจักรมีสทิ ธิป์ ระกาศพระคุณการุณย์
หรือการอภัยโทษแก่คริสตชน เพราะว่าพระศาสนจักรมีอำ�นาจ
หน้าที่แจกจ่ายพระหรรษทานและพระคุณต่างๆ ของพระเจ้า พระ
ศาสนจักรประกาศพระคุณการุณย์ได้ 2 อย่าง คือ พระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ และพระคุณการุณย์ไม่ครบบริบูรณ์
พระคุณการุณย์ครบบริบรู ณ์ (Plenary Indulgence) หมาย
ถึง การอภัยโทษบาปอย่างหมดสิ้น ผู้ที่ได้รับพระคุณการุณย์ครบ
บริบูรณ์จะพ้น “โทษ” ที่พึงต้องรับทั้งหมด
พระคุณการุณย์ไม่ครบบริบูรณ์ (Partial Indulgence)
หมายถึง การอภัยโทษให้บางส่วน แต่ถึงกระนั้นก็ไม่สามารถทราบ
อย่างชัดเจนว่าแค่ไหน ไม่เหมือนกับในอดีตทีท่ ราบแน่ชดั ว่า พระคุณ
การุณย์นสี้ �ำ หรับระยะเวลานานเท่าใด ทัง้ นี้ เพราะว่าในสมัยนัน้ พระ
สงฆ์ผู้ฟังแก้บาปมีธรรมเนียมกำ�หนด “โทษ” ให้คู่ควรกับบาปหรือ
ความผิดที่ทำ�ไป พร้อมทั้งกำ�หนดระยะเวลาทำ�กิจใช้โทษบาปนั้น
ด้วย เพราะฉะนั้น เมื่อมีการประกาศพระคุณการุณย์จึงมีการระบุ
จำ�นวนวันสำ�หรับพระคุณด้วย เช่น พระคุณการุณย์ 100 วัน เพื่อ
หมายถึงการอภัยโทษทีม่ รี ะยะเวลา 100 วัน อันพึงต้องรับเพือ่ ชดเชย
บาป หรือความผิดทีไ่ ด้ท�ำ ไป แต่ปจั จุบนั นีพ้ ระศาสนจักรไม่ประกาศ
พระคุณการุณย์ที่ระบุจำ�นวนวันอีกต่อไป เพราะว่าไม่มีธรรมเนียม
ให้พระสงฆ์ฟังแก้บาปกำ�หนด “โทษ” อย่างหนักๆ เช่นในอดีตอีก
แล้ว คริสตชนพึงสำ�เนียกทีจ่ ะทำ�กิจใช้โทษบาปด้วยความสำ�นึกของ
ตนเองมากกว่า พระศาสนจักรจึงประกาศเพียงกว้างๆ ในลักษณะที่
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เป็นพระคุณการุณย์ที่ไม่ครบบริบูรณ์เท่านั้น
พระคุ ณ การุ ณ ย์ คือ การอภัยโทษชั่วคราวที่ส มควรได้
รับเนื่องจากบาปจากความผิดที่ได้รับการยกโทษให้แล้วในสาย
พระเนตรของพระเจ้า สัตบุรษุ จะต้องเตรียมตัวอย่างเหมาะสม และ
จะต้องทำ�ตามเงือ่ นไขเฉพาะทีร่ ะบุไว้ให้ส�ำ เร็จไป ก็จะได้รบั พระคุณ
โดยการช่วยเหลือของพระศาสนจักร ซึ่งในฐานะเป็นศาสนบริกร
ของการไถ่บาป มีอำ�นาจยกเว้นให้ได้และทำ�การประยุกต์ใช้ทรัพย์
สมบัตขิ องฤทธิก์ ศุ ลของพระคริสต์และบรรดานักบุญ (ม.992) ดังนัน้
พระคุณการุณย์ คือ ความกรุณาทีพ่ ระศาสนจักรประทานให้เพือ่ ยก
โทษบาปทัง้ หมดหรือบางส่วนแก่ผทู้ ไี่ ด้รบั การอภัยบาปแล้ว และทำ�
กิจกรรมบางอย่างตามทีก่ �ำ หนดไว้ คำ�สอนเรือ่ งพระคุณการุณย์เป็น
เรื่องเกี่ยวโยงกับคำ�สอน 2 เรื่องคือ
1. พระคริสตเจ้าทรงเป็นศีรษะของพระศาสนจักร ได้ทรง
สร้างสมบุญบารมีอย่างไร้ขอบเขตเพื่อเรา
2. คริสตชนรวมอยู่ในความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้
ศักดิ์สิทธิ์
การยกโทษบาปมี 2 วิธีคือ วิธีทางศีลอภัยบาป และวิธีทาง
พระคุณการุณย์
1. วิธีทางศีลอภัยบาป ในศตวรรษที่ 9 สันตะปาปาและ
สังฆราชมักจะลงท้ายจดหมายอภิบาลด้วยการวอนขอพระเจ้า โดย
อาศัยคำ�เสนอวิงวอนของพระเยซูคริสตเจ้าและนักบุญทั้งหลายได้
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ทรงพระมหากรุณายกโทษบาปแก่คริสตชนคนบาป ในสูตรโปรดบาป
แบบเก่าก่อนมีการปรับปรุงพิธกี รรมศีลอภัยบาปครัง้ สุดท้าย (2 ธ.ค.
1973) พระสงฆ์กส็ วดวอนขอการยกโทษบาปแก่ผแู้ ก้บาปทุกคนเช่นกัน
2. วิธที างพระคุณการุณย์ เริม่ ในศตวรรษที่ 11 กิจใช้โทษบาป
ทีพ่ ระสงฆ์ก�ำ หนดให้ได้รบั การลดหรือยกเลิก เช่น คนทีพ่ ระสงฆ์ผฟู้ งั
แก้บาปกำ�หนดให้อดอาหาร 3 วันในระหว่างเทศกาลมหาพรต ได้
รับความกรุณาลดลงเหลือ 2 วัน หรือคนทีต่ อ้ งทำ�บุญช่วยอารามฤษี
เป็นกิจใช้โทษบาป ก็ได้รบั ความกรุณาลดหย่อนให้เบาลงหรือยกเลิก
ต่อมาสิง่ ทีเ่ คยเป็นกิจใช้โทษบาปเหล่านีก้ ลายเป็นเงือ่ นไขสำ�หรับรับ
พระคุณการุณย์ เช่น การทำ�บุญบำ�รุงอาราม โรงเรียน โรงพยาบาล
การจาริกแสวงบุญไปยังโบสถ์วิหาร เป็นต้นมหาวิหารนักบุญเปโตร
ที่กรุงโรม พระคุณการุณย์ที่โด่งดังมากที่สุดคือพระคุณการุณย์
ครูเสด ผู้สมัครไปรบในสงครามครูเสดได้รับการอภัยโทษบาปและ
ได้รับสิทธิพิเศษบางอย่าง พระคุณการุณย์อุทิศแก่ผู้ตายเริ่มมีเป็น
ครั้งแรกในปี 1476
- พรพระสันตะปาปา พระสันตะปาปาสามารถประทานพรเพือ่
ให้พระคุณการุณย์ได้ หรือเสกศาสนภัณฑ์ให้พระคุณการุณย์
แก่ผ้ทู ่ใี ช้ศาสนภัณฑ์เหล่านั้นได้ กฎหมายพระศาสนจักรให้
สิทธิแก่พระคาร์ดินัล พระสังฆราชเสกศาสนภัณฑ์ด้วยพร
พระสันตะปาปาได้ ถ้าพระสงฆ์องค์ใดต้องการสิทธิพิเศษ
นี้ก็สามารถขอได้จากสมณกระทรวงคารวกิจ สิ่งที่จะให้
เสกเพื่อรับพรพระสันตะปาปานั้นต้องทำ�ด้วยวัสดุเนื้อแข็ง
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-

-

ไม่แตกง่าย พระคุณการุณย์ไม่ใช่สมบัตสิ ว่ นตัว เพราะฉะนัน้
ใครจะใช้ศาสนภัณฑ์นั้นก็ได้รับพระคุณการุณย์เช่นกัน ไม่
จำ�เป็นต้องนำ�ติดตัวเสมอ เพียงแต่เก็บไว้ในที่ควรเคารพก็
พอ การติดสายประคำ�กับตัวเฉยๆ ไม่ได้รับพระคุณอันใด
ต้องสวดด้วยจึงจะได้รับ
พระคุณการุณย์ไม่บริบรู ณ์หรือบริบรู ณ์ ขึน้ อยูก่ บั ว่าพระคุณ
นัน้ จะปลดปล่อยบุคคลให้เป็นอิสระจากการลงโทษชัว่ คราว
ที่สมควรกับบาป แต่ส่วนหนึ่งหรือทั้งครบ (ม.993)
คริ ส ตชนทุ ก คนจะได้ รั บ พระคุ ณ การุ ณ ย์ ไ ม่ บ ริ บู ร ณ์ ห รื อ
บริบูรณ์สำ�หรับตัวของเขาเอง หรือเขาอาจประยุกต์ให้กับ
ผู้ตายโดยการอธิษฐาน (ม.994)
นอกจากผูม้ อี �ำ นาจสูงสุดในพระศาสนจักร พวกทีจ่ ะสามารถ
ให้พระคุณการุณย์ได้ คือพวกที่ได้รับอำ�นาจนี้โดยการรับรู้
จากตัวบทกฎหมายเอง หรือถูกให้โดยพระสันตะปาปา (ม.
995.1)
ไม่ มี ผู้ มี อำ � นาจใดภายใต้ พ ระสั น ตะปาปาจะสามารถให้
อำ�นาจในการให้พระคุณการุณย์แก่คนอืน่ ๆ เว้นแต่วา่ อำ�นาจ
นีไ้ ด้ถกู ให้อย่างชัดเจนกับบุคคลนัน้ โดยสันตะสำ�นัก (ม.995)
บุคคลที่จะมีความสามารถได้รับพระคุณการุณย์ ต้องได้รับ
ศีลล้างบาปแล้ว ไม่ถกู ตัดออกจากพระศาสนจักร และอยูใ่ น
สถานะพระหรรษทาน อย่างน้อยทีส่ ดุ เมือ่ ได้ท�ำ งานทีก่ �ำ หนด
ไว้ครบถ้วน (ม.996.1)
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- การจะได้รับพระคุณการุณย์นั้น บุคคลที่จะรับได้อย่างน้อย
ต้องมีความตั้งใจที่จะรับพระคุณนั้น และต้องทำ�งานตาม
เวลา และวิธีการที่กำ�หนดไว้ (ม.996)
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วจนพิธีกรรมแสวงบุญ
ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม แบบที่ 1
คริสตชนผู้แสวงบุญชุมนุมกัน ณ สถานที่ที่เหมาะสมเพื่อแห่ไปยัง
ประตูศักดิ์สิทธิ์ (ประตูแห่งพระเมตตา)
เพลงเริ่มพิธี

ด้วยดวงใจยินดี

(รับ) ด้วยดวงใจยินดี
ขอเชิญร่วมอัญชุลี
ชนทั่วแดนแผ่นดิน ถวายพรแด่พระองค์
1.
2.
3.
4.
		

เชิญถวายพระพร ยกยอกรวันทา
อยู่เบื้องหน้าพระองค์ (รับ)
พระองค์ทรงเมตตา ต่อประชาทั้งปวง
ที่ดวงจิตซื่อตรง (รับ)
ในวันอันยินดี		
ที่พวกเราพร้อมเพรียง
เปล่งเสียงร้องสรรเสริญ (รับ)
พระองค์เสด็จมา เยี่ยมเยียนชาวประชา
คือเหล่าข้าฯ ทั้งหลาย (รับ)
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ถ้าประธานวจนพิธีกรรมเป็นพระสงฆ์ หรือ สังฆานุกร จะเริ่มวจน
พิธีกรรม ดังนี้
ประธาน
ทุกคน
ประธาน
		

ทุกคน    

เดชะพระนามพระบิดา และพระบุตรและพระจิต
อาแมน
ขอพระเมตตาของพระบิดา
สันติของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้า
และความสนิทสัมพันธ์ของพระจิต
สถิตกับท่านทั้งหลาย
และสถิตกับท่านด้วย

ถ้าฆราวาสเป็นประธานในพิธี หรือ เป็นผูก้ อ่ สวด จะเริม่ วจนพิธกี รรม
ดังนี้
ก่อ
รับ
ก่อ
รับ

เดชะพระนามพระบิดา และพระบุตรและพระจิต
อาแมน
ข้าแต่พระเจ้า พระบิดาผู้ทรงพระเมตตา
โปรดเสด็จมาช่วยเหลือเกื้อกูลข้าพเจ้า
โปรดเถิดพระเจ้าข้า โปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลาย
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พิธีกร พี่น้องที่รัก เราร่วมใจกันมาแสวงบุญและภาวนาวอนขอ
พระพรของพระเจ้าในโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม
ในสารตราประกาศปีศักดิ์สิทธิ์พิเศษแห่งเมตตาธรรม (MV,
14) พระสั น ตะปาปาฟรั ง ซิ ส ทรงสอนเราว่ า การจาริ ก
แสวงบุญมีความหมายพิเศษอย่างยิ่งในปีศักดิ์สิทธิ์นี้ เพราะ
หมายถึ ง การเดิ น ทางที่ เ ราแต่ ล ะคนดำ � เนิ น ไปในชี วิ ต นี้
ชี วิ ต ของเราในโลกคื อ การจาริ แ สวงบุ ญ และมนุ ษ ย์ คื อ
นักเดินทาง เป็นผู้แสวงบุญที่มุ่งเดินทางไปบนเส้นทางที่
มุ่งหน้าสู่เป้าหมายที่ปรารถนา คือ พระอาณาจักรสวรรค์
ในทำ�นองเดียวกัน เพื่อจาริกไปสู่ประตูศักดิ์สิทธิ์ ณ กรุงโรม
หรือ ณ ที่ใดที่หนึ่งในโลก ทุกคนต้องเดินไปสู่ประตูศักดิ์สิทธิ์
ตามความสามารถของตน ซึ่งเป็นเครื่องหมายว่าพระเมตตา
คือจุดหมายที่เราต้องไปให้ถึง ซึ่งแน่นอนเรียกร้องการอุทิศ
ตนและความเสียสละ ขอให้การจาริกแสวงบุญเป็นเครื่อง
กระตุ้นให้เรากลับใจ โดยการก้าวข้ามธรณีประตูศักดิ์สิทธิ์
พวกเราจะพบพลังแห่งพระเมตตาของพระเจ้า พร้อมที่จะ
ตอบรับและอุทิศตนเป็นผู้มีเมตตาต่อผู้อื่นดังที่พระบิดาเจ้า
ทรงมีต่อเรา
บัดนี้ พี่น้องทั้งหลาย ให้เราเดินหน้าไปในพระนาม
ของพระคริสตเจ้า พระองค์ทรงเป็นหนทางที่นำ�เราในปี
ศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมนี้
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เพลงประกอบขบวนแห่
เพลงก้าวไปหาพระองค์
1. ในสันติร่วมจิตใจเดียว เราก้าวเดินไปหาพระองค์
รักกลมเกลียวในพระเมตตา ก้าวไปหาพระองค์
(รับ) ร่วมชุมนุมในรักของพระทรงธรรม์  เราผูกพันไว้ในศรัทธา
  ด้วยพระองค์โปรดชี้มรรคาเดินหน้า ก้าวไปหาพระองค์
2. ยามเปรมปรีดิ์หรือมีทุกข์ล้น เราก้าวเดินไปหาพระองค์
ยามกังวลหรือมีความหวัง ก้าวไปหาพระองค์
3. บนเส้นทางผู้ศักดิ์สิทธิ์ไซร้ เราก้าวเดินไปหาพระองค์
เลี้ยงดวงใจด้วยปังทิพย์นั้น ก้าวไปหาพระองค์
4. มิอับอายกลับกลายคดเคี้ยว เราก้าวเดินไปหาพระองค์
ใจเด็ดเดี่ยวด้วยรักเหลือล้น ก้าวไปหาพระองค์
เมื่อขบวนแห่มาถึงประตูศักดิ์สิทธิ์ (ประตูแห่งพระเมตตา) ทุกคน
หยุดที่หน้าประตูศักดิ์สิทธิ์และประธานกล่าวเตือนใจว่า
ประธาน ประตูศกั ดิส์ ทิ ธิ์ (ประตูแห่งพระเมตตา) มีความหมายเป็น
พิเศษหมายถึงพระคริสตเจ้า (เทียบ ยน 10:7,9) พระองค์
ทรงเป็นพระพักตร์เปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระบิดา
พระเยซูเจ้าทรงใช้พระวาจา กิจการ และพระบุคลิกของ
พระองค์ทั้งหมดเผยแสดงให้เห็น และนำ�เราให้เข้าไปพบ
43

และพึง่ พาพระเมตตาของพระเจ้า ขอให้การก้าวผ่านธรณี
ประตูศักดิ์สิทธิ์ทำ�ให้เรามีประสบการณ์ถึงความรักและ
พระเมตตาของพระเจ้า ผู้ประทานความบรรเทา ทรงให้
อภัย และสร้างความหวังให้เรา
ประธาน นี่ คื อ ประตู ข ององค์ พ ระผู้ เ ป็ น เจ้ า เราจงเข้ า ไปรั บ
พระเมตตาและการอภัยบาปเถิด
ทุกคน ขอขอบพระคุณพระเจ้า
ประธานเดินนำ�ผ่านธรณีประตูศักดิ์สิทธิ์ และแต่ละคนผ่านประตู
ศักดิ์สิทธิ์เป็นลำ�ดับตามความเหมาะสม ด้วยความสำ�รวม และด้วย
จิตตารมณ์แห่งการภาวนาไตร่ตรองพระเมตตาของพระเจ้าในชีวิต
ของตน ในขณะที่ขบวนแห่ผ่านประตูศักดิ์สิทธิ์ไปยังวัดหรือสักการ
สถาน ขับร้องบทเพลงสดุดีที่ 100
บทเพลงสดุดีที่ 100 (ชาวโลกทั้งหลาย)
1) ชาวโลกทั้งหลาย ขอเชิญถวาย บทเพลงสดุดี
แด่พระเป็นเจ้า เข้าเฝ้าภูมี ด้วยพระองค์นี้ ที่สร้างเรามา
2) ทรงเป็นเจ้าของ ทั้งทรงคุ้มครอง สุขสันต์หรรษา
เชิญสู่วิหาร ก้มกราบโมทนา สรรเสริญบูชา ด้วยกตัญญู
3) พระเจ้าประเสริฐ ความรักล้ำ�เลิศ ไม่มีใครสู้
สัจจะของพระองค์ ดำ�รงเชิดชู ตัง้ มัน่ คงอยู่ นิรนั ดร์กาลเทอญ
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เมื่อทุกคนนั่งประจำ�ที่แล้วประธานนำ�ภาวนาดังนี้
ประธาน ให้เราภาวนา
ข้าแต่พระเจ้า ผูป้ ระสิทธิป์ ระสาทอิสรภาพแท้จริง พระองค์
ทรงประสงค์ ใ ห้ ม นุ ษ ย์ ทั้ ง มวลพ้ น จากการเป็ น ทาส
กลับเป็นประชากรหนึ่งเดียว ทั้งยังประทานช่วงเวลา
แห่งพระเมตตาและการให้อภัยแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายซึ่ง
เป็นบุตรของพระองค์ ขอทรงพระกรุณา โปรดให้พระ
ศาสนจักรได้รับอิสรภาพยิ่งขึ้น เพื่อจะได้แสดงให้โลก
เห็นพระธรรมล้ำ�ลึกได้อย่างชัดเจนว่าพระศาสนจักรเป็น
เครือ่ งหมายและเครือ่ งมือความรอดพ้นสำ�หรับมวลมนุษย์
ทัง้ นี้ ขอพึง่ พระบารมีพระคริสตเจ้า องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าของ
ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ทุกคน อาแมน
พิธีกร สดุดีที่ 51 เชิญขับร้องบทสร้อยพร้อมกัน
สร้อย 1 โปรดทรงพระเมตตาเถิดพระเจ้าข้า
เพราะข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทำ�บาป
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สดุดี 51							
ข้าแต่พระเป็นเจ้าพระบิดา		
ทรงเมตตาปรานีข้านี้เถิด
พระองค์รักข้าจริงสิ่งล้ำ�เลิศ		
แสนประเสริฐมั่นคงยงยั่งยืน
ขอทรงพาบาปไปให้พน้ ข้า		
เวทนาข้าพระองค์อย่าทรงฝืน
ชำ�ระข้าพ้นชั่วกลั้วกล้ำ�กลืน		
ให้กลับคืนใสสดหมดราคี
ข้าตระหนักซึง้ ใจในความผิด
ข้าเคยคิดแสนเบือ่ บาปเหลือที่
ข้าทำ�ผิดต่อองค์พระภูมี		
ทำ�สิ่งที่ชั่วช้าหยาบสามานย์
พระองค์ทรงตัดสินข้านัน้ ถูกแล้ว

ทรงลงโทษเทีย่ งธรรมตามต้องการ
ทรงต้องการจิตนี้ที่ซื่อสัตย์
ใส่สมองลงกรุบรรจุพลัน		
เพือ่ ข้ามีจติ ใจใสสะอาด		
ขาวยิ่งกว่าสำ�ลีที่พันพัว		
ขอให้ข้าฟังสำ�เนียงเสียงปรีดา
ข้าละเอียดแหลกยับแตกดับไป		
ขอท่านทรงหลับตาอย่าทอดเนตร
ทรงชำ�ระความชั่วข้าทั่วกาย		
ขอพระเจ้าสร้างสรรค์ชีวันใหม่
อย่าขับไล่ไสลงอเวจี			
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ไม่คลาดแคล้วชีพม้วยมอดสังขาร

ไม่รอ้ งขานเพราะตัวชัว่ ฉกรรจ์
ทรงผูกมัดปัญญาพาสุขสันต์
เอาบาปนัน้ ผันพรากไปจากตัว
อย่างเด็ดขาดบาปหมดสดใสทัว่
บาปมืดมัวหมดสิ้นจากถิ่นใจ
ถึงแม้ว่าทรงย้ำ�และทำ�ให้
ข้าก็ใจเป็นสุขความทุกข์คลาย
ดูกเิ ลสปวงบาปหยาบทัง้ หลาย
สุขสมหมายทั้งสิ้นพบยินดี
มีจิตใจรักพระองค์มั่นคงที่
พ้นวิถีพ้นพักตร์พ้นรักลา

โปรดอย่านำ�พระจิตของพระองค์ อันสูงส่งสูญสลายไปจากข้า
โปรดประทานความยินดีและปรีดา ทรงช่วยข้าให้รอดและปลอดภัย
โปรดทำ�ให้ใจข้านี้มีความเชื่อ ทุกทุกเมือ่ โปรดปรานประทานให้
ข้าจะสอนคนบาปให้กลับใจ		
ถึงอยู่ไกลกลับมาหาพระองค์
โอ้ขา้ แต่พระเจ้าพระผูช้ ว่ ย		
ทรงโปรดด้วยช่วยข้าพาเสริมส่ง
ช่วยชีวิตข้าไว้ให้ดำ�รง			
ยั่งยืนยงคงอยู่มิรู้วาย
แล้วข้าจะประกาศความชอบธรรม ทีเ่ ลิศล�ำ้ ยิง่ ใหญ่ไม่หนีหน่าย
ขอช่วยข้าพูดความตามสบาย		
ทูลถวายสรรเสริญและเยินยอ
พระองค์ไม่ประสงค์เครื่องบูชา หาไม่ข้าจัดถวายให้ท่านหนอ
เครื่องบูชามาเผาไฟไม่รีรอ		
ท่านไม่พอพระทัยไม่ต้องการ
เครื่องบูชาของข้าหรือคือดวงจิต มอบชีวติ พลีวางอย่างกล้าหาญ
พระจะไม่ปฏิเสธซึ่งดวงมาน		
ยอมรับการเชื่อฟังทั้งจำ�นน
พระเจ้าข้าเมตตาศิโยนด้วย
ขอทรงช่วยป้องภัยให้ทุกหน
บูรณะกำ�แพงแข็งแรงทน		
ปรับปรุงจนเยรูซาเล็มเต็มสิง่ ดี
พระองค์พอพระทัยได้สรรหา เครื่องบูชาเหมาะใจไว้เร็วรี่
เขานำ�วัวตัวผู้ดูอ้วนพี			
ถวายที่บนแกนแท่นบูชา
พระสิริรุ่งโจน์แด่พระบิดา และพระบุตร และพระจิต
เหมือนในปฐมกาล บัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดร อาแมน
สร้อย 1 โปรดทรงพระเมตตาเถิดพระเจ้าข้า
เพราะข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทำ�บาป
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พิธีกร สดุดีที่ 31 เชิญขับร้องบทสร้อยพร้อมกัน
สร้อย จงวางใจในองค์พระเจ้า เพราะข้าฯ จะสรรเสริญพระองค์อกี
พระองค์ทรงเป็นความรอด พระเจ้าของข้าฯ










ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าเข้ามาลี้ภัยในพระองค์
ขอพระองค์อย่าทรงปล่อยให้ข้าพเจ้าต้องอับอายเลย
ขอทรงช่วยให้ข้าพเจ้ารอดพ้นเถิด
เพราะพระองค์ทรงความเที่ยงธรรม
โปรดทรงเอียงพระกรรณมาทางข้าพเจ้า
ขอทรงปลดปล่อยข้าพเจ้าโดยเร็วเถิด
พระองค์ทรงเป็นหลักศิลาที่มั่นสำ�หรับข้าพเจ้า
ทรงเป็นป้อมปราการแข็งแกร่งที่ช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น
พระองค์ทรงเป็นหลักศิลาและป้อมปราการของข้าพเจ้า
ขอพระองค์ทรงนำ�ข้าพเจ้าและชี้ทางให้ข้าพเจ้า
เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์เถิด
โปรดทรงดึงข้าพเจ้าออกจากบ่วงแร้วที่บรรดาศัตรูวางดักไว้
เพราะพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามอบจิตใจไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าผู้ซื่อสัตย์
พระองค์ทรงไถ่กู้ข้าพเจ้า
48

พระสิริรุ่งโจน์แด่พระบิดา และพระบุตร และพระจิต
เหมือนในปฐมกาล บัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดร อาแมน
สร้อย จงวางใจในองค์พระเจ้า เพราะข้าฯ จะสรรเสริญพระองค์อกี
พระองค์ทรงเป็นความรอด พระเจ้าของข้าฯ
(ผู้อ่าน)
บทอ่านจากจดหมายของนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรม
(รม 12:1-2,9-17)

พี่น้อ ง เพราะเห็น แก่พระกรุณาธิคุณของพระเจ้า ข้าพเจ้า
อ้อนวอนท่านทั้งหลายให้ถวายร่างกายของท่านเป็นเครื่องบูชาที่
มีชีวิต ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่พอพระทัยแด่พระเจ้า นี่เป็นคารวกิจ
ด้วยจิตใจของท่าน อย่าคล้อยตามความประพฤติของโลกนี้ แต่จง
เปลี่ยนแปลงตนเองโดยการฟื้นฟูความคิดขึ้นใหม่ เพื่อจะได้รู้จัก
วินิจฉัยว่าสิ่งใดเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า สิ่งใดดี สิ่งใดเป็นที่
พอพระทัยและสมบูรณ์พร้อม
จงรักด้วยใจจริง จงหลีกหนีความชัว่ จงยึดมัน่ ในสิง่ ทีด่ ี จงรักกัน
ฉันพีน่ อ้ ง จงคิดว่าผูอ้ นื่ ดีกว่าตน อย่าเฉือ่ ยชา จงมีจติ ใจกระตือรือร้น
ในการรับใช้องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า จงชืน่ ชมยินดีในความหวัง จงมีความ
อดทนต่อความทุกข์ยาก จงพากเพียรในการภาวนา จงเห็นอกเห็นใจ
ช่วยเหลือบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ในยามขัดสน จงต้อนรับด้วยอัธยาศัย
ไมตรี
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จงอวยพรผูท้ เี่ บียดเบียนท่าน จงอวยพรเขา อย่าสาปแช่ง จงร่วม
ยินดีกับผู้ที่ยินดี จงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้ จงเป็นน้ำ�หนึ่งใจเดียวกัน
อย่ามักใหญ่ใฝ่สงู แต่จงยอมทำ�สิง่ ต�่ำ ต้อยเถิด อย่าทะนงว่าตนฉลาด
อย่าตอบแทนความชัว่ ด้วยความชัว่ จงพยายามทำ�ดีตอ่ มนุษย์ทกุ คน
(พระวาจาของพระเจ้า)
ทุกคน ขอขอบพระคุณพระเจ้า
บทสร้อย จงขอบพระคุณพระเป็นเจ้าเพราะพระองค์พระทัยดี
เพลงสดุดีที่ 118 (1-2, 16-17, 22-23)
ก.จงขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะพระองค์พระทัยดี
ความรักมั่นคงของพระองค์ดำ�รงอยู่เป็นนิตย์
พงศ์พันธุ์ของอิสราเอลจงกล่าวว่า
“ความรักมั่นคงของพระองค์ดำ�รงอยู่เป็นนิตย์” (รับ)
ข.พระหัตถ์ขวาขององค์พระผู้เป็นเจ้าชูขึ้น
พระหัตถ์ขวาขององค์พระผู้เป็นเจ้ามีชัยชนะ
ข้าพเจ้าจะไม่ตาย ข้าพเจ้าจะมีชีวิตอยู่
และจะประกาศพระราชกิจยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า (รับ)
ค.ศิลาซึ่งช่างก่อสร้างทิ้งไป
กลายเป็นศิลาหัวมุม
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำ�การนี้
เป็นสิ่งมหัศจรรย์แก่ตาของเรา (รับ)
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บทเพลงอัลเลลูยา
อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลู อัลเลลู อัลเลลูยา
อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลู อัลเลลู อัลเลลูยา
เชิญชาวเราร่วมใจสาธุการ
แด่พระภูบาลผู้ทรงประทับอยู่
เราร้องเพลงด้วยความกตัญญู อัลเลลูยา
ถ้าผู้อ่านพระวรสารเป็นพระสงฆ์ หรือ สังฆานุกร
ประธาน
ทุกคน
ประธาน
ทุกคน

พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา
ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าข้า

ถ้าผู้อ่านพระวรสารเป็นฆราวาสให้เริ่มอ่านโดยกล่าวว่า
“บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา”
บทอ่านจากพระวรสารตามคำ�บอกเล่าของนักบุญลูกา
(ลก 15:1-3, 11-32)

เวลานั้น บรรดาคนเก็บภาษีและคนบาปเข้ามาใกล้เพื่อฟัง
พระเยซูเจ้า ชาวฟาริสีและธรรมาจารย์ต่างบ่นว่า “คนนี้ต้อนรับ
คนบาปและกินอาหารร่วมกับเขา” พระองค์จึงตรัสอุปมาเรื่องนี้
ให้เขาฟัง
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“ชายผู้หนึ่งมีลูกสองคน ลูกคนเล็กพูดกับบิดาว่า “พ่อครับ
โปรดให้ทรัพย์สมบัติส่วนที่เป็นมรดกแก่ลูกเถิด” บิดาก็แบ่งทรัพย์
สมบัติให้แก่ลูกทั้งสองคน ต่อมาไม่นาน ลูกคนเล็กรวบรวมทุกสิ่ง
ที่มีแล้วเดินทางไปยังดินแดนห่างไกล ที่นั่นเขาประพฤติเสเพล
ผลาญเงินทองจนหมดสิ้น
เมือ่ เขาหมดตัว ก็เกิดกันดารอาหารอย่างหนักทัว่ ดินแดนนัน้
และเขาเริม่ ขัดสน จึงไปรับจ้างอยูก่ บั ชาวเมืองคนหนึง่ คนนัน้ ใช้เขา
ไปเลี้ยงหมูในทุ่งนา เขาอยากกินฝักถั่วที่หมูกินเพื่อระงับความหิว
แต่ไม่มใี ครให้ เขาจึงรูส้ �ำ นึกและคิดว่า ‘คนรับใช้ของพ่อฉันมีอาหาร
กินอุดมสมบูรณ์ ส่วนฉันอยู่ที่นี่ หิวจะตายอยู่แล้ว ฉันจะกลับไป
หาพ่อ พูดกับพ่อว่า ‘พ่อครับ ลูกทำ�บาปผิดต่อสวรรค์และต่อพ่อ
ลูกไม่สมควรได้ชื่อว่าเป็นลูกของพ่ออีก โปรดนับว่าลูกเป็นผู้รับใช้
คนหนึ่งของพ่อเถิด” เขาก็กลับไปหาพ่อ
ขณะที่เขายังอยู่ไกล พ่อมองเห็นเขา รู้สึกสงสาร จึงวิ่งไป
สวมกอดและจูบเขา ลูกจึงพูดกับพ่อว่า ‘พ่อครับ ลูกทำ�บาปผิด
ต่อสวรรค์และต่อพ่อ ลูกไม่สมควรได้ชื่อว่าเป็นลูกของพ่ออีก’ แต่
พ่อพูดกับผู้รับใช้ว่า ‘เร็วเข้า จงไปนำ�เสื้อสวยที่สุดมาสวมให้ลูกเรา
นำ�แหวนมาสวมนิ้ว นำ�รองเท้ามาใส่ให้ จงนำ�ลูกวัวที่ขุนอ้วนแล้ว
ไปฆ่า แล้วกินเลี้ยงฉลองกันเถิด เพราะลูกของเราผู้นี้ตายไปแล้ว
กลับมีชีวิตอีก หายไปแล้ว ได้พบกันอีก’” แล้วการฉลองก็เริ่มขึ้น
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ส่ ว นลู ก คนโตอยู่ ใ นทุ่ ง นา เมื่ อ กลั บ มาใกล้ บ้ า น ได้ ยิ น
เสี ย งดนตรี แ ละการร้ อ งรำ � จึ ง เรี ย กผู้ รั บ ใช้ ค นหนึ่ ง มาถามว่ า
เกิดอะไรขึ้น ผู้รับใช้บอกเขาว่า “น้องชายของท่านกลับมาแล้ว
พ่อสั่งให้ฆ่าลูกวัวที่ขุนอ้วนแล้ว เพราะเขาได้ลูกกลับคืนมาอย่าง
ปลอดภัย” ลูกคนโตรู้สึกโกรธ ไม่ยอมเข้าไปในบ้าน พ่อจึงออกมา
ขอร้องให้เข้าไป แต่เขาตอบพ่อว่า “ลูกรับใช้พอ่ มานานหลายปีแล้ว
ไม่เคยฝ่าฝืนคำ�สั่งของพ่อเลย พ่อก็ไม่เคยให้ลูกแพะแม้แต่ตัวเดียว
แก่ลูกเพื่อเลี้ยงฉลองกับเพื่อนๆ แต่พอลูกคนนี้ของพ่อกลับมา
เขาคบหญิงเสเพล ผลาญทรัพย์สมบัตขิ องพ่อจนหมด พ่อยังฆ่าลูกวัว
ที่ขุนอ้วนแล้วให้เขาด้วย”
พ่อพูดว่า “ลูกเอ๋ย ลูกอยู่กับพ่อเสมอมา ทุกสิ่งที่พ่อมีก็เป็น
ของลูก แต่จำ�เป็นต้องเลี้ยงฉลองและชื่นชมยินดี เพราะน้องชาย
คนนี้ของลูกตายไปแล้ว กลับมีชีวิตอีก หายไปแล้ว ได้พบกันอีก”’
(พระวาจาของพระเจ้า)
ทุกคน ขอพระคริสตเจ้าทรงพระเจริญเทอญ
ประธาน...เทศน์เตือนใจ…
ถ้าฆราวาสเป็นประธานในพิธี หรือ เป็นผู้ก่อสวด ให้เชิญชวน
ผู้มาร่วมแสวงบุญเงียบสักครู่หนึ่งเพื่อรำ�พึงพระวาจาของพระเจ้า
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บทภาวนาเพื่อมวลชน
ประธาน พี่น้องที่รัก พระเจ้าทรงรักมนุษย์และทรงกระทำ�ตาม
พระสัญญาของพระองค์เสมอ วันนี้ เราร่วมใจกันมาแสวง
บุญในโอกาสปีศกั ดิส์ ทิ ธิแ์ ห่งเมตตาธรรม ขอให้เราร่วมใจ
เป็นหนึ่งเดียวกัน เสนอคำ�วิงวอนต่อพระองค์ด้วยท่าที
แห่งความเชื่อและไว้วางใจ
ผู้แทน 1. เพื่อสมเด็จพระสันตะปาปา และบรรดาพระสังฆราช
ผูอ้ ภิบาลปกครองพระศาสนจักร ขอทุกท่านเต็มเปีย่ มด้วย
พระพร ปรีชาญาณ และสุขภาพทีส่ มบูรณ์ แข็งแรง จะได้
นำ�พาประชาสัตบุรุษให้มุ่งเจริญชีวิตแสวงหาพระเมตตา
ของพระเจ้า และเป็นประจักษ์พยานถึงพระเมตตาของ
พระองค์ โดยมีท่านเหล่านี้เป็นพลังใจ และแบบฉบับ
ให้เราภาวนา
2. เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างนานาชาติ ขอพระเจ้า
โปรดให้ ม นุ ษ ย์ ใ นโลกปั จ จุ บั น มี ค วามเป็ น น้ำ � หนึ่ ง ใจ
เดียวกัน รูจ้ กั ให้อภัยแก่กนั และขอพระองค์โปรดประทาน
สันติภาพอันถาวรให้แก่ประชากรทั่วโลก โดยเฉพาะ
สันติสุขในประเทศไทยของเรา
					
ให้เราภาวนา
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3. เพือ่ พระศาสนจักรคาทอลิกไทยของเรา ในโอกาสฉลอง
ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ขอให้สมาชิกทุกคนสำ�นึกถึง
พระเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของพวกเขา และเพื่อ
ให้ทุกคนตระหนักดีถึงบทบาทหน้าที่ของตนในการเป็น
ลูกของพระเจ้า ทีพ่ ร้อมเจริญชีวติ ด้วยความเมตตากรุณา
ดั่งพระบิดา
					
ให้เราภาวนา
4. เพือ่ ผูย้ ากไร้ ทัง้ ฝ่ายกายและฝ่ายใจ ขอให้จติ ตารมณ์แห่ง
ความรัก การแบ่งปัน และการมุง่ สร้างสันติสขุ ได้ชว่ ยเยียวยา
พวกเขา และเยียวยาสังคม ให้บงั เกิดความรักความสมาน
สามัคคี ดำ�รงอยู่ในความดีงาม และความสงบสุข
ให้เราภาวนา
5. เพือ่ เราทุกคนทีม่ าร่วมใจกันแสวงบุญในวันนี้ ขอให้เรา
ได้รับแสงสว่างจากองค์พระจิตเจ้า และให้ชีวิตของเรา
เองได้เป็นแสงสว่างสำ�หรับบุคคลอื่น ด้วยแบบอย่างการ
ดำ�เนินชีวิตด้วยความรักและเป็นน้ำ�หนึ่งใจเดียวกันของ
เราทุกคน 		
				
ให้เราภาวนา
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ประธาน ข้าแต่พระบิดาเจ้า พระองค์ทรงพระทัยกรุณา ไม่ทรง
ปฏิเสธการร้องขอจากบุคคลผู้มีความเชื่อ ขอพระองค์
โปรดสดับฟังคำ�ภาวนาของข้าพเจ้าทั้งหลาย และโปรด
ให้ขา้ พเจ้าทัง้ หลายมีใจกว้างเช่นเดียวกับพระองค์เพือ่ จะ
ได้ท�ำ หน้าทีข่ องตนอย่างดีทสี่ ดุ และเป็นแสงสว่างสำ�หรับ
ทุกคน ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้า พระเจ้าของ
ข้าพเจ้าทั้งหลาย
พิธีกร เชิญชวนพี่น้องสวดบทภาวนาต่อไปนี้
เพื่อขอรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์
ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย...
บทข้าพเจ้าเชื่อ (สัญลักษณ์ของอัครสาวก)
ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ
ทรงเนรมิ ต ฟ้ า ดิ น ข้ า พเจ้ า เชื่ อ ในพระเยซู ค ริ ส ตเจ้ า
พระบุ ต รหนึ่ ง เดี ย วของพระเจ้ า องค์ พ ระผู้ เ ป็ น เจ้ า ของ
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้า ทรงบังเกิด
จากพระนางมารีย์พรหมจารี ทรงรับทรมานสมัยปอนทิอัส
ปิลาต ทรงถูกตรึงกางเขน สิ้นพระชนม์ และทรงถูกฝังไว้
เสด็จสู่แดนมรณะ วันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจาก
บรรดาผู้ตาย เสด็จสู่สวรรค์ ประทับเบื้องขวาพระเจ้า พระ
บิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ แล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและ
56

ผู้ตาย ข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้า พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์
สากล ความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์ การอภัย
บาป การกลับคืนชีพของร่างกาย และชีวิตนิรันดร อาแมน
พิธีกร เชิญชวนพี่น้องสวดภาวนาเพื่อพระประสงค์
ของสมเด็จพระสันตะปาปา
วันทามารีย์... พระสิริรุ่งโรจน์...
(หรือจะสวดบทภาวนาอื่นๆ ตามความเหมาะสม)
ประธาน พี่น้องที่รัก ในโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ให้เรา
ร่วมใจกันสวดบทภาวนาของสมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิสสำ�หรับปีศักดิ์สิทธิ์
ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า พระองค์ทรงสอนข้าพเจ้าทั้งหลาย
ให้มีใจเมตตากรุณาเหมือนพระบิดาในสวรรค์ และยังตรัสอีกว่า
ผู้ที่เห็นพระองค์ก็เห็นพระบิดาด้วย โปรดทรงเผยพระพักตร์ แล้ว
ข้าพเจ้าทัง้ หลายจะได้รบั ความรอดพ้น สายพระเนตรเปีย่ มด้วยความ
รักของพระองค์ช่วยให้ศักเคียสและมัทธิวพ้นจากการเป็นทาสของ
ทรัพย์สินเงินทอง ช่วยให้หญิงที่ผิดประเวณีและมารีย์ชาวมักดาลา
ได้ เ ป็ น อิ ส ระจากการแสวงหาความสุ ข จากสิ่ ง สร้ า งเท่ า นั้ น
สายพระเนตรเปี่ยมด้วยความรักของพระองค์ทำ �ให้เปโตรร้องไห้
เสียใจที่ได้ทรยศต่อพระองค์ และยังทำ�ให้โจรกลับใจมั่นใจว่าจะ
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ได้อยู่ในสวรรค์กับพระองค์ โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายฟังพระวาจา
ที่เคยตรัสกับหญิงชาวสะมาเรียว่า “หากท่านรู้จักของประทานของ
พระเจ้า” ประหนึ่งได้ตรัสแก่ข้าพเจ้าแต่ละคน
เมื่อมองดูพระพักตร์ของพระองค์ ข้าพเจ้าทั้งหลายก็เห็น
พระพักตร์ของพระบิดาที่มนุษย์ไม่อาจแลเห็นได้ เป็นพระพักตร์ที่
สำ�แดงพระอานุภาพโดยการให้อภัยและทรงพระเมตตา โปรดให้
พระศาสนจักรแสดงให้โลกเห็นพระพักตร์ของพระองค์ ว่าทรงเป็น
องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพอย่างรุ่งโรจน์ พระองค์
ทรงประสงค์ให้ศาสนบริกรของพระองค์มีความอ่อนแอ เพื่อจะได้
มีใจเมตตาสงสารผู้ที่ไม่รู้และหลงผิด โปรดให้ทุกคนที่เข้ามาพบเขา
รู้สึกว่าพระเจ้าทรงแสวงหา รัก และให้อภัยเขา
โปรดประทานพระจิตของพระองค์ลงเหนือข้าพเจ้าแต่ละคน
ให้ทรงเจิมและบันดาลความศักดิ์สิทธิ์ เพื่อปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตา
ธรรมจะได้เป็นปีแห่งความโปรดปรานจากองค์พระผู้เป็นเจ้า พระ
ศาสนจักรจะได้รื้อฟื้นความกระตือรือร้นที่จะประกาศข่าวดีแก่คน
ยากจน ปลดปล่อยผู้ถูกกดขี่และถูกจองจำ�ให้เป็นอิสระ และคืน
สายตาให้แก่คนตาบอด ข้าพเจ้าทั้งหลายวอนขอดังนี้ อาศัยการ
วอนขอแทนของพระนางมารีย์ พระมารดาแห่งความเมตตา เดชะ
พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงจำ�เริญและครองราชย์เป็นพระเจ้า
หนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตเจ้า ตลอดนิรันดร
ทุกคน อาแมน
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ทุกคน ข้าแต่พระเยซูผู้ทรงพระเมตตา ข้าพเจ้าวางใจในพระองค์
ถ้าประธานวจนพิธีกรรมเป็นพระสงฆ์ หรือ สังฆานุกร จะอวยพรผู้
มาแสวงบุญ ดังนี้
ประธาน
ทุกคน		
ประธาน

พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ + พระบิดา และ
พระบุ ต ร และพระจิ ต ประทานพระพรแก่ ท่ า น
ทั้งหลายเทอญ
ทุกคน		
อาแมน
ประธาน		 วจนพิ ธี ก รรมแสวงบุ ญ โอกาสปี ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ แ ห่ ง
เมตตาธรรมสิ้นสุดแล้ว จงเป็นผู้เมตตากรุณาดังที่
พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณา และเชิญไป
ปฏิบัติตามพระวาจาที่ท่านได้รับฟังในวันนี้เถิด
ทุกคน		 ขอขอบพระคุณพระเจ้า
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ถ้าฆราวาสเป็นประธานในพิธี หรือ เป็นผู้ก่อสวด จะกล่าวปิด
วจนพิธีกรรม ดังนี้
ก่อ		ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงอำ�นวยพร และคุ้มครอง
ข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นจากมลทินในชีวิตนี้ และนำ�ข้าพเจ้า
ทั้งหลายไปสู่ชีวิตนิรันดร
ทุกคน อาแมน
ก่อ ให้เราถวายพระพรแด่พระเจ้า
ทุกคน ขอขอบพระคุณพระเจ้า
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เพลงปิดพิธี

ข้าเจ้าชาวไทยไหว้แม่มารีย์
(Je te salue)

1. ข้าเจ้าชาวไทย ไหว้แม่มารีย์		
ขอแม่จงมี
		 ขอแม่จงมี
จงมีพระทัยการุญ
(รับ) ขอโปรดชาวไทย    ที่ใจเย็นอุ่นได้มาพึ่งบุญ
         ได้มาพึ่งบุญ พึ่งบุญแห่งพระบุตรา
2. แม่จงฟังวอน
ให้พรชาวไทย		
ขอแม่ดลใจ
		 ขอแม่ดลใจ
ดลใจให้ไทยพึ่งบุญ
3. บรรดาญาติมิตร ที่จิตใจแข็ง		
ขอแม่ดดั แปลง
		 ขอแม่ดัดแปลง ดัดแปลงให้อ่อนละมุน
4. เมื่อคนผู้ใด
ไร้อานิสงส์		
ขอแม่โปรดส่ง
		 ขอแม่โปรดส่ง
โปรดส่งประทานเป็นทุน
5. โปรดความสว่าง ทั่วทางทั่วเทศ		
ขอแม่ปกเกศ
		 ขอแม่ปกเกศ
ปกเกศเอื้อเฟื้อเจือจุน
6. ผู้ใดใจจืด		
มัวมืดหมองหมาง
ขอแม่นำ�ทาง
		 ขอแม่นำ�ทาง
นำ�ทางให้มาพึ่งบุญ
7. โปรดให้กางเขน ได้เป็นร่มไม้		
ปกคลุมเทศไทย
ปกคลุมเทศไทย เทศไทยไว้ในพระคุณ
61

วจนพิธีกรรมแสวงบุญ
ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม แบบที่ 2
คริสตชนผู้แสวงบุญชุมนุมกัน ณ สถานที่ที่เหมาะสมเพื่อแห่ไปยัง
ประตูศักดิ์สิทธิ์ (ประตูแห่งพระเมตตา)
ถ้าประธานวจนพิธีกรรมเป็นพระสงฆ์ หรือ สังฆานุกร จะเริ่ม
วจนพิธีกรรม ดังนี้
ประธาน
ทุกคน		
ประธาน
		
ทุกคน

เดชะพระนามพระบิดา และพระบุตรและพระจิต
อาแมน
ขอพระเมตตาของพระบิดา
สันติของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้า
และความสนิทสัมพันธ์ของพระจิต
สถิตกับท่านทั้งหลาย
และสถิตกับท่านด้วย

ถ้าฆราวาสเป็นประธานในพิธี หรือ เป็นผูก้ อ่ สวด จะเริม่ วจนพิธกี รรม
ดังนี้
ก่อ		
เดชะพระนามพระบิดา และพระบุตรและพระจิต
รับ
อาแมน
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ก่อ
รับ

ข้าแต่พระเจ้า พระบิดาผู้ทรงพระเมตตา
โปรดเสด็จมาช่วยเหลือเกื้อกูลข้าพเจ้า
โปรดเถิดพระเจ้าข้า โปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลาย

ประธาน พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระองค์ ข้าแต่พระบิดาเจ้า พระองค์
ประทานอภัยความผิดและทรงรักษาโรคภัยทั้งหมดของ
ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ทุกคน		 ความรักมั่นคงของพระองค์ดำ�รงนิตย์นิรันดร์
ประธาน พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระองค์ ข้าแต่พระบิดาเจ้า พระองค์
ทรงพระกรุณาและทรงเมตตาสงสาร กริ้วช้า และทรง
ความรักมั่นคงอย่างเต็มเปี่ยม
ทุกคน ความรักมั่นคงของพระองค์ดำ�รงนิตย์นิรันดร์
ประธาน พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระองค์ ข้าแต่พระบิดา
พระองค์ทรงเป็นพระบิดาผู้อ่อนโยนต่อบรรดาบุตร
ทุกคน ความรักมั่นคงของพระองค์ดำ�รงนิตย์นิรันดร์
พิธีกร พี่น้องที่รัก เราร่วมใจกันมาแสวงบุญและภาวนาวอนขอ
พระพรของพระเจ้าในโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม
ในเอกสาร “เฉลิ ม ฉลองพระเมตตาของพระเจ้ า ”
พระศาสนจั ก รสอนเราว่ า ไม้ ก างเขนเป็ น เครื่ อ งหมาย
พิเศษตลอดปีศักดิ์สิทธิ์นี้ ตามคำ�สอนของปิตาจารย์ของ
63

พระศาสนจักร ไม้กางเขนเป็นเครื่องหมายของบุตรแห่ง
มนุษย์ผู้จะเสด็จมาในวันสิ้นพิภพ (มธ 24:29-31) แต่ใน
ขณะเดียวกันไม้กางเขนยังเป็นเครื่องหมายถึงพระเมตตา
อั น ยิ่ ง ใหญ่ ข องพระบิ ด า เพราะทรงรั ก มนุ ษ ย์ จึ ง ทรงส่ ง
พระบุตรมาเป็นเครื่องบูชาบนไม้กางเขนเพื่อชดเชยบาป
สำ�หรับมนุษยชาติ และพระเยซูเจ้ายังทรงสอนเราว่า “ถ้าผูใ้ ด
อยากตามเรา ก็จงเลิกคิดถึงตนเอง จงแบกไม้กางเขนของตน
และติดตามเรา” (มธ 16:24)
			
บัดนี้ พี่น้องทั้งหลาย ให้เราเดินหน้าไปยังประตู
ศักดิ์สิทธิ์ โดยรำ�พึงถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่าน
ทางการรับทรมานและการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต
เจ้าบนไม้กางเขน เพราะโดยอาศัยหนทางแห่งไม้กางเขนนี้
เราจะก้าวข้ามธรณีประตูศักดิ์สิทธิ์ และพบพระสิริรุ่งโรจน์
แห่งพระเมตตาของพระเจ้า ซีง่ จะช่วยให้เราพร้อมทีจ่ ะตอบ
รับและอุทศิ ตนเป็นผูม้ เี มตตาต่อผูอ้ นื่ ดังทีพ่ ระบิดาเจ้าทรงมี
ต่อเรา
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เพลงประกอบขบวนแห่
เพลงกางเขนชัย
รับ) กางเขนชัย จะครองราชัย
ช่วยเหลือ เรามั่นนิรันดร์ไป
1) โปรดทอแสงทองฉายส่องมา
ให้ชาวโลกาซาบซ่านใจ
กางเขนคือธารรักหลั่งไหล
เคียงไปกับธารเสรีธรรม
2) โปรดเถิด ประทานความกล้าหาญ
แก่ผู้พิการและยากไร้
กางเขนคือความหวังแห่งใจ
นำ�เราเข้าใกล้องค์ทรงธรรม
3) เชิญชวน มวลพี่น้องถ้วนหน้า
พึ่งพาร่มเงาพระหัตถ์ชัย
กางเขนคือความรอดปลอดภัย
นำ�ไปเมืองแมนพระบิดา
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เมื่อขบวนแห่มาถึงประตูศักดิ์สิทธิ์ (ประตูแห่งพระเมตตา) ทุกคน
หยุดที่หน้าประตูศักดิ์สิทธิ์และประธานกล่าวเตือนใจว่า
ประธาน ประตูศกั ดิส์ ทิ ธิ์ (ประตูแห่งพระเมตตา) มีความหมายเป็น
พิเศษหมายถึงพระคริสตเจ้า (เทียบ ยน 10:7,9) พระองค์
ทรงเป็นพระพักตร์เปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระบิดา
พระเยซูเจ้าทรงใช้พระวาจา กิจการ และพระบุคลิกของ
พระองค์ทั้งหมดเผยแสดงให้เห็น และนำ�เราให้เข้าไปพบ
และพึง่ พาพระเมตตาของพระเจ้า ขอให้การก้าวผ่านธรณี
ประตูศักดิ์สิทธิ์ทำ�ให้เรามีประสบการณ์ถึงความรักและ
พระเมตตาของพระเจ้า ผู้ประทานความบรรเทา ทรง
ให้อภัย และสร้างความหวังให้เรา
ประธาน นี่คือประตูขององค์พระผู้เป็นเจ้า
เราจงเข้าไปรับพระเมตตาและการอภัยบาปเถิด
ทุกคน ขอขอบพระคุณพระเจ้า
ประธานเดินนำ�ผ่านธรณีประตูศักดิ์สิทธิ์ และแต่ละคนผ่านประตู
ศักดิ์สิทธิ์เป็นลำ�ดับตามความเหมาะสม ด้วยความสำ�รวม และ
ด้วยจิตตารมณ์แห่งการภาวนาไตร่ตรองพระเมตตาของพระเจ้า
ในชีวิตของตน ในขณะที่ขบวนแห่ผ่านประตูศักดิ์สิทธิ์ไปยังวัดหรือ
สักการสถาน ขับร้องบทเพลงสดุดีที่ 100
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บทเพลงสดุดีที่ 100 (ชาวโลกทั้งหลาย)
1) ชาวโลกทั้งหลาย ขอเชิญถวาย บทเพลงสดุดี
แด่พระเป็นเจ้า เข้าเฝ้าภูมี ด้วยพระองค์นี้ ที่สร้างเรามา
2) ทรงเป็นเจ้าของ ทั้งทรงคุ้มครอง สุขสันต์หรรษา
เชิญสู่วิหาร ก้มกราบโมทนา สรรเสริญบูชา ด้วยกตัญญู
3) พระเจ้าประเสริฐ ความรักล้ำ�เลิศ ไม่มีใครสู้
สัจจะของพระองค์ ดำ�รงเชิดชู ตั้งมั่นคงอยู่ นิรันดร์กาลเทอญ
เมื่อทุกคนนั่งประจำ�ที่แล้วประธานนำ�ภาวนาดังนี้
ประธาน ให้เราภาวนา
ข้ า แต่ พ ระเจ้ า ผู้ ป ระสิ ท ธิ์ ป ระสาทอิ ส รภาพแท้ จ ริ ง
พระองค์ทรงประสงค์ให้มนุษย์ทงั้ มวลพ้นจากการเป็นทาส
กลับเป็นประชากรหนึ่งเดียว ทั้งยังประทานช่วงเวลาแห่ง
พระเมตตาและการให้อภัยแก่ขา้ พเจ้าทัง้ หลายซึง่ เป็นบุตร
ของพระองค์ ขอทรงพระกรุณา โปรดให้พระศาสนจักร
ได้รับอิสรภาพยิ่งขึ้น เพื่อจะได้แสดงให้โลกเห็นพระธรรม
ล้ำ�ลึกได้อย่างชัดเจนว่าพระศาสนจักรเป็นเครื่องหมาย
และเครื่องมือความรอดพ้นสำ�หรับมวลมนุษย์ ทั้งนี้ ขอพึ่ง
พระบารมีพระคริสตเจ้า องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าของข้าพเจ้าทัง้ หลาย
ทุกคน อาแมน
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บทสดุดีที่ 103 คำ�สรรเสริญพระทัยดีของพระเจ้า
(สดด 103: 1-6, 8, 10-12, 17, 22)
•
•
•
•
•
•
•
•

(สวดสลับกัน)
วิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย จงถวายพระพรแด่องค์พระเจ้า
เถิด ส่วนลึกของข้าพเจ้า จงถวายพระพรแด่พระนาม
ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
วิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย จงถวายพระพรแด่องค์พระเจ้า
เถิด จงอย่าลืมพระคุณต่าง ๆ ที่พระองค์ประทานให้
พระองค์ประทานอภัยความผิดทั้งหลายของท่าน ทรง
รักษาโรคภัยทั้งปวงของท่าน
ทรงช่วยชีวิตของท่านให้พ้นจากเหวลึก ประทานความรัก
มั่นคงและพระเมตตาเป็นดังมงกุฎแก่ท่าน
พระองค์ประทานสิ่งดีๆ อย่างเต็มเปี่ยมตลอดชีวิตของท่าน
ทรงบันดาลให้ท่านเป็นหนุ่มอยู่เสมอเหมือนนกอินทรี
องค์พระเจ้าทรงปฏิบัติด้วยความเที่ยงธรรม ประทานความ
ยุติธรรมต่อทุกคนที่ถูกข่มเหง
องค์พระเจ้าทรงพระกรุณาและทรงเมตตาสงสาร กริ้วช้า
ทรงความรักมั่นคงอย่างเต็มเปี่ยม
พระองค์ไม่ทรงปฏิบัติต่อเราตามที่บาปของเราสมควรจะ
ได้รับไม่ทรงตอบแทนเราให้สาสมกับความผิดของเรา
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• ท้องฟ้าสูงกว่าแผ่นดินเพียงใด ความรักมั่นคงของพระองค์
ต่อผู้ยำ�เกรงพระองค์ก็ยิ่งใหญ่เพียงนั้น
• ตะวันออกห่างไกลจากตะวันตกเท่าใดพระองค์ก็ทรงกัน
ความผิดของเราออกไปห่างไกลจากเราเท่านั้น
• ความรักมั่นคงขององค์พระเจ้าต่อผู้ยำ�เกรงพระองค์นั้น
ดำ�รงอยู่ตลอดไปเป็นนิตย์ พระยุติธรรมของพระองค์ก็
ดำ�รงอยู่ชั่วลูกชั่วหลาน
• จงถวายพระพรแด่องค์พระเจ้าเถิด ผลงานทั้งปวงของ
พระองค์ในทุกสถานที่ซึ่งพระองค์ทรงปกครอง วิญญาณ
ของข้าพเจ้าเอ๋ย จงถวายพระพรแด่องค์พระเจ้าเถิด
ถ้าผู้อ่านพระวรสารเป็นพระสงฆ์ หรือ สังฆานุกร
ประธาน
ทุกคน		
ประธาน
ทุกคน		

พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา
ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าข้า

ถ้าผู้อ่านพระวรสารเป็นฆราวาสให้เริ่มอ่านโดยกล่าวว่า “บทอ่าน
จากพระวรสารนักบุญลูกา”
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บทอ่านจากพระวรสารตามคำ�บอกเล่าของนักบุญลูกา
(ลก 23:33-43)
เมื่อมาถึงสถานที่ที่เรียกว่าเนินหัวกะโหลก บรรดาทหาร
ตรึงพระองค์ที่นั่นพร้อมกับผู้ร้ายสองคน คนหนึ่งอยู่ข้างขวาและ
อี ก คนหนึ่ ง อยู่ ข้ า งซ้ า ย พระเยซู เ จ้ า ตรั ส ว่ า “พระบิ ด าเจ้ า ข้ า
โปรดอภัยความผิดแก่เขาเถิด เพราะเขาไม่รวู้ า่ กำ�ลังทำ�อะไร” ทหาร
นำ�เสื้อผ้าของพระองค์ไปจับสลากแบ่งกัน
ประชาชนยืนดูอยูท่ นี่ นั่ ส่วนบรรดาผูน้ �ำ เยาะเย้ยพระองค์วา่
“เขาช่วยคนอื่นให้รอดพ้นได้ ก็ให้เขาช่วยตนเองซิ ถ้าเขาเป็น
พระคริสต์ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรร” แม้แต่บรรดาทหารก็เยาะเย้ย
พระองค์ด้วย เขานำ�เหล้าองุ่นเปรี้ยวเข้ามาถวาย พลางกล่าวว่า
“ถ้ า ท่ า นเป็ น กษั ต ริ ย์ ข องชาวยิ ว ก็ จ งช่ ว ยตนเองให้ ร อดพ้ น ซิ ”
มีคำ�เขียนไว้เหนือพระองค์ว่า “ผู้นี้คือกษัตริย์ของชาวยิว”
ผู้ร้ายคนหนึ่งที่ถูกตรึงบนไม้กางเขน พูดดูหมิ่นพระองค์ว่า
“แกเป็นพระคริสต์ไม่ใช่หรือจงช่วยตนเองและช่วยเราให้รอดพ้น
ด้วยซิ” แต่อีกคนหนึ่งดุเขา กล่าวว่า “แกไม่เกรงกลัวพระเจ้าหรือ
ที่มารับโทษเดียวกันกับท่านผู้นี้ สำ�หรับพวกเราก็ยุติธรรมแล้ว
เพราะเรารับโทษสมกับการกระทำ�ของเรา แต่ท่านผู้นี้มิได้ทำ�ผิด
เลย” แล้วเขาทูลว่า “ข้าแต่พระเยซู โปรดทรงระลึกถึงข้าพเจ้า
ด้วยเมื่อพระองค์จะเสด็จสู่พระอาณาจักรของพระองค์” พระองค์
ตรัสตอบเขาว่า “เราบอกความจริงกับท่านว่า วันนี้ ท่านจะอยู่กับ
เราในสวรรค์”
(พระวาจาของพระเจ้า)
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ทุกคน		
ขอพระคริสตเจ้าทรงพระเจริญเทอญ
ประธาน...เทศน์เตือนใจ…
ถ้าฆราวาสเป็นประธานในพิธี หรือ เป็นผู้ก่อสวด ให้เชิญชวนผู้มา
ร่วมแสวงบุญเงียบสักครูหนึ่งเพื่อรำ�พึงพระวาจาของพระเจ้า
พิธีกร พีน่ อ้ งทีร่ กั ให้เราร่วมใจกันรำ�พึงถึงพระเมตตารักอันยิง่ ใหญ่
ขององค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านทางพระทรมานของพระเยซูคริสตเจ้า และวอนขอพระองค์ โปรดช่วยเราให้แบกกางเขน
ของตนติดตามพระคริสตเจ้า และเป็นประจักษ์พยานถึง
พระเมตตาของพระองค์ต่อเพื่อนมนุษย์
พิธีกร ข้อรำ�พึงที่ 1 พระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทตู (มธ 26:36, 38-39)
เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมาพร้อมกับบรรดาศิษย์ถึงสถานที่
แห่งหนึ่งชื่อเกทเสมนี พระองค์ตรัสแก่เขาเหล่านั้นว่า “จง
นั่งอยู่ที่นี่ ขณะที่เราไปอธิษฐานภาวนาที่โน่น” จึงตรัสแก่
เขาทั้งสามคนว่า “ใจเราเป็นทุกข์แทบสิ้นชีวิต จงอยู่ที่นี่
และตืน่ เฝ้ากับเราเถิด” แล้วพระองค์ทรงพระดำ�เนินไปข้าง
หน้าอีกเล็กน้อย ทรงซบพระพักตร์ลงกับพื้นดิน อธิษฐาน
ภาวนาว่า “พระบิดาเจ้าข้า ถ้าเป็นไปได้ ขอให้ถ้วยนี้พ้น
ข้าพเจ้าไปเถิด ถ้าเป็นไปไม่ได้ ก็ขออย่าให้เป็นไปตามใจ
ข้าพเจ้า แต่ให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์เถิด”
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ทุกคน ข้าแต่พระเจ้า เมื่อลูกต้องประสบความยากลำ�บากในชีวิต
ขอพระองค์โปรดช่วยให้ลูกเข้มแข็ง อดทนต่อความทุกข์
ทรมานนี้ เพือ่ ให้แผนการของพระบิดาเจ้าสำ�เร็จไปในตัวลูก
(สวดสายประคำ� 10 เม็ด)
พิธกี ร ข้อรำ�พึงที่ 2 พระเยซูเจ้าทรงถูกเฆีย่ น (ยน 18:39-40-19:1)
ปิลาตกล่าวว่า “แต่ท่านทั้งหลายมีธรรมเนียมให้ปล่อย
นักโทษคนหนึ่งในเทศกาลปัสกา ท่านทั้งหลายต้องการ
ให้ข้าพเจ้าปล่อยกษัตริย์ของชาวยิวหรือ” เขาเหล่านั้น
จึงร้องตะโกนว่า “อย่าปล่อยคนนี้ แต่จงปล่อยบารับบัส”
บารับบัสผู้นี้เป็นโจร ปีลาตสั่งให้นำ�พระเยซูเจ้าไปเฆี่ยน
ทุกคน ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงยอมรับทนทรมานเพราะทรง
รักลูก ขอพระองค์โปรดช่วยให้ลกู หลีกหนีบาป และดำ�เนิน
ชีวิตเป็นลูกที่ดีของพระองค์เสมอไป
(สวดสายประคำ� 10 เม็ด)
พิธีกร ข้ อ รำ � พึ ง ที่ 3 พระเยซู เ จ้ า ถู ก ตรึ ง และสิ้ น พระชนม์
บนไม้กางเขน (ลก 23:46)
พระเยซูเจ้าทรงร้องเสียงดังว่า “พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้า
มอบจิตใจของข้าพเจ้าไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์” เมื่อ
ตรัสดังนี้แล้ว ก็สิ้นพระชนม์
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ทุกคน ข้าแต่พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงมอบชีวิตของพระองค์ให้
แก่ลูก คือชีวิตที่แท้จริง ชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสันติสุข
ขอโปรดให้ลูกรักษาพระพรที่พระองค์ได้ประทานให้แก่
ลูกผ่านทางพระทรมานและการสิ้นพระชนม์ของพระองค์
และนำ�พระพรนี้ไปสู่เพื่อนพี่น้องของลูก
(สวดสายประคำ� 10 เม็ด)
พิธีกร เชิญชวนพี่น้องสวดบทภาวนาต่อไปนี้
เพื่อขอรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์
ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย...
บทข้าพเจ้าเชื่อ (สัญลักษณ์ของอัครสาวก)
ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ
ทรงเนรมิตฟ้าดิน ข้าพเจ้าเชือ่ ในพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตร
หนึ่ ง เดี ย วของพระเจ้ า องค์ พ ระผู้ เ ป็ น เจ้ า ของข้ า พเจ้ า
ทั้ง หลาย ทรงปฏิสนธิเดชะพระจิต เจ้า ทรงบังเกิด จาก
พระนางมารี ย์ พ รหมจารี ทรงรั บ ทรมานสมั ย ปอนทิ อั ส
ปิลาต ทรงถูกตรึงกางเขน สิ้นพระชนม์ และทรงถูกฝังไว้
เสด็จสู่แดนมรณะ วันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจาก
บรรดาผูต้ าย เสด็จสูส่ วรรค์ ประทับเบือ้ งขวาพระเจ้า พระบิดา
ผู้ทรงสรรพานุภาพ แล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและ
ผูต้ าย ข้าพเจ้าเชือ่ ในพระจิตเจ้า พระศาสนจักรศักดิส์ ทิ ธิส์ ากล
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ความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์ การอภัยบาป
การกลับคืนชีพของร่างกาย และชีวิตนิรันดร อาแมน
พิธีกร เชิญชวนพี่น้องสวดภาวนาเพื่อพระประสงค์
ของสมเด็จพระสันตะปาปา
วันทามารีย์... พระสิริรุ่งโรจน์...
(หรือจะสวดบทภาวนาอื่นๆ ตามความเหมาะสม)
ประธาน พี่น้องที่รัก ในโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ให้เรา
ร่วมใจกันสวดบทภาวนาของสมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิสสำ�หรับปีศักดิ์สิทธิ์
ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า พระองค์ทรงสอนข้าพเจ้าทั้งหลาย
ให้มีใจเมตตากรุณาเหมือนพระบิดาในสวรรค์ และยังตรัสอีกว่า
ผู้ ที่ เ ห็ น พระองค์ ก็ เ ห็ น พระบิ ด าด้ ว ย โปร ดทรงเผยพระพั ก ตร์
แล้วข้าพเจ้าทัง้ หลายจะได้รบั ความรอดพ้น สายพระเนตรเปีย่ มด้วย
ความรั ก ของพระองค์ ช่ ว ยให้ ศั ก เคี ย สและมั ท ธิ ว พ้ น จากการ
เป็ น ทาสของทรั พ ย์ สิ น เงิ น ทอง ช่ ว ยให้ ห ญิ ง ที่ ผิ ด ประเวณี แ ละ
มารียช์ าวมักดาลาได้เป็นอิสระจากการแสวงหาความสุขจากสิง่ สร้าง
เท่านั้น สายพระเนตรเปี่ยมด้วยความรักของพระองค์ทำ�ให้เปโตร
ร้องไห้เสียใจที่ได้ทรยศต่อพระองค์ และยังทำ�ให้โจรกลับใจมั่นใจ
ว่าจะได้อ ยู่ในสวรรค์กับพระองค์ โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายฟัง
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พระวาจาที่เคยตรัสกับหญิงชาวสะมาเรียว่า “หากท่านรู้จักของ
ประทานของพระเจ้า” ประหนึ่งได้ตรัสแก่ข้าพเจ้าแต่ละคน
เมื่อมองดูพระพักตร์ของพระองค์ ข้าพเจ้าทั้งหลายก็เห็น
พระพักตร์ของพระบิดาที่มนุษย์ไม่อาจแลเห็นได้ เป็นพระพักตร์ที่
สำ�แดงพระอานุภาพโดยการให้อภัยและทรงพระเมตตา โปรดให้
พระศาสนจักรแสดงให้โลกเห็นพระพักตร์ของพระองค์ ว่าทรงเป็น
องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพอย่างรุ่งโรจน์ พระองค์
ทรงประสงค์ให้ศาสนบริกรของพระองค์มีความอ่อนแอ เพื่อจะได้
มีใจเมตตาสงสารผู้ที่ไม่รู้และหลงผิด โปรดให้ทุกคนที่เข้ามาพบเขา
รู้สึกว่าพระเจ้าทรงแสวงหา รัก และให้อภัยเขา
โปรดประทานพระจิตของพระองค์ลงเหนือข้าพเจ้าแต่ละคน
ให้ทรงเจิมและบันดาลความศักดิ์สิทธิ์ เพื่อปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตา
ธรรมจะได้ เ ป็ น ปี แ ห่ ง ความโปรดปรานจากองค์ พ ระผู้ เ ป็ น เจ้ า
พระศาสนจักรจะได้รื้อฟื้นความกระตือรือร้นที่จะประกาศข่าวดี
แก่คนยากจน ปลดปล่อยผู้ถูกกดขี่และถูกจองจำ�ให้เป็นอิสระ และ
คืนสายตาให้แก่คนตาบอด ข้าพเจ้าทั้งหลายวอนขอดังนี้ อาศัย
การวอนขอแทนของพระนางมารีย์ พระมารดาแห่งความเมตตา
เดชะพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงจำ�เริญและครองราชย์เป็น
พระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตเจ้า ตลอดนิรันดร
ทุกคน อาแมน
ทุกคน ข้าแต่พระเยซูผู้ทรงพระเมตตา ข้าพเจ้าวางใจในพระองค์
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ถ้าประธานวจนพิธีกรรมเป็นพระสงฆ์ หรือ สังฆานุกร จะอวยพร
ผู้มาแสวงบุญ ดังนี้
ประธาน
ทุกคน		
ประธาน
		
		
ทุกคน		
ประธาน 		

พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ + พระบิดา
และพระบุตร และพระจิต
ประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ
อาแมน
วจนพิ ธี ก รรมแสวงบุ ญ โอกาสปี ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ แ ห่ ง
เมตตาธรรมสิ้นสุดแล้ว จงเป็นผู้เมตตากรุณาดังที่
พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณา และเชิญไป
ปฏิบัติตามพระวาจาที่ท่านได้รับฟังในวันนี้เถิด
ทุกคน		 ขอขอบพระคุณพระเจ้า
ถ้าฆราวาสเป็นประธานในพิธี หรือ เป็นผู้ก่อสวด จะกล่าวปิดวจน
พิธีกรรม ดังนี้
ก่อ			
		
		
ทุกคน		
ก่อ		
ทุกคน		

ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงอำ�นวยพร และ
คุ้มครองข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นจากมลทินในชีวิตนี้
และนำ�ข้าพเจ้าทั้งหลายไปสู่ชีวิตนิรันดร
อาแมน
ให้เราถวายพระพรแด่พระเจ้า
ขอขอบพระคุณพระเจ้า
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เพลงปิดพิธี

ใครรักเท่าแม่

1. แม่รักลูกยิ่งสิ่งใด
ลูกวอนขออะไรแม่ให้ดังปรารถนา
ชีวิตแม่พลีได้ทุกเวลา
ใครเล่าหนารักเราเท่าแม่รักเอย
2. โอ้แม่มารีย์ยอดสตรีเหนือใครทั้งปวง
พระแม่ทรงเป็นห่วงเหล่าพวกลูกที่อ่อนแอ
แม้มีศัตรูร้ายจู่โจมคอยรังแก
ไม่ผันแปรโอ้พระแม่คอยช่วยเรา
3. โอ้แม่มารีย์ราชินีของชาวคริสตัง
พระแม่เป็นพลังหนุนนำ�ให้ลูกทำ�ดี
จึงขอสรรเสริญเทิดเทินพระแม่มารีย์
ลูกยินดีฉลองพระนามในวันนี้เอย
4.แม่ขอให้ลูกอย่าทำ�ความชั่ว
บาปเมามัวอย่าได้กลัวสู้มัน
อย่าหนีจงสู้สุดชีวัน
แม่เป็นประกันบาปมันจะพ่ายแพ้เอย
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Misericordes sicut Pater
(รับ) Misericordes sicut Pater! Misericordes sicut Pater!
Misericordes sicut Pater! Misericordes sicut Pater!
1. ขอบพระทัยพระบิดาผู้เปี่ยมเมตตา in aeternum misericordia eius.
ทรงใช้ปัญญาสร้างโลกใหญ่ไพศาล in aeternum misericordia eius.
ทรงนำ�ประชาพาข้ามห้วงกาล in aeternum misericordia eius.
ต้อนรับลูกหลานประทานอภัย in aeternum misericordia eius. (รับ)
2. ขอบพระทัยพระบุตราแสงเจิดจ้าแห่งชาติใดใด in aeternum misericordia eius.
ทรงรักเราเรื่อยไปด้วยใจจริงแท้ in aeternum misericordia eius.
เฉกเช่นพระองค์เราประสงค์เผือ่ แผ่ in aeternum misericordia eius.
ใฝ่ใจเหลียวแลคนลำ�บากยากไร้ in aeternum misericordia eius. (รับ)
3. วอนพระจิตเจ้ามอบพระพรเจ็ดประการ in aeternum misericordia eius.
ความดีเบ่งบานทุกข์รอ้ นผ่อนคลาย in aeternum misericordia eius.
ทรงปลอบโยนเรา เราจึงปลอบโยนได้ in aeternum misericordia eius.
รักอดทนไม่วายไม่หน่ายคลายหวัง in aeternum misericordia eius. (รับ)
4. ขอทรงบันดาลสันติสุขแก่เรา in aeternum misericordia eius.
ด้วยโลกต่างเฝ้ารอข่าวดีนั้น in aeternum misericordia eius.
คนต่ำ�ต้อยจงสุขใจหมั่นอภัยให้กัน in aeternum misericordia eius.
พสุธาและสวรรค์พลันฟืน้ อีกครา in aeternum misericordia eius. (รับ)
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