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เร่ิมพิธี 

(ยืน) เม่ือถึงเวลาท่ีกําหนด พระสงฆสวมอาภรณศักด์ิสิทธ์ิเพ่ือประกอบพิธี

บูชาขอบพระคุณ เดินไปยังประตูโบสถพรอมผูชวยพิธี หรือ ถา

เห็นสมควรก็เดินไปยังพระแทน ณ ท่ีน้ัน เพ่ือแสดงวาพระศาสนจักร

ยินดีรวมกับเขา พระสงฆกลาวตอนรับเจาบาวเจาสาว (ดวยถอยคํา

ตอไปน้ีหรือถอยคําอ่ืนท่ีเหมาะสม) 

พระสงฆ ในนามพระศาสนจักรคาทอลิก ขาพเจามีความยินดีตอนรับทานทั้งสอง 

ที่มายังวิหารของพระเจา   ในโอกาสอันเปนมงคลนี้ ขอพระหรรษทาน

ของพระองคชวยใหทานทั้งสองไดเจริญชีวิตในความรักตอกันเพื่อเปน

ประจักษพยานยืนยันถึงพระองคดวยกาย วาจา ใจ อันความรักที่ทาน

ทั้งหลายมีตอกันนั้น จงไดรับการเอาใจใสและเพิ่มพูนใหทวียิ่งขึ้นดังที่

พระเยซูคริสตเจาทรงรักพระศาสนจักร (อฟ 5 : 25) 

บัดนี้ ขอเชิญทานทั้งหลาย บิดามารดา พยานในพิธีศีลสมรส (พิธี

สมรส) และผูมารวมพิธีทุกทานเขามาในวิหารของพระเจา 

 

ถาท่ีใดเห็นควรงดพิธีตอนรับดังกลาวน้ี ก็ใหเริ่มพิธีสมรสดวยพิธีบูชา

ขอบพระคุณทันที ถามีการแหไปยังพระแทนใหผูชวยพิธีเดินนําหนา 

พระสงฆเดินตาม ตอไปเปนเจาบาวและเจาสาว ซึ่งตามธรรมเนียมอยาง

นอยตองมีบิดามารดากับพยานสองคนนําไปเพ่ือเปนเกียรติ 
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ก.เพลงเร่ิมพิธี  

พระสงฆ เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต 

สัตบุรุษ อาแมน 

พระสงฆ ขอพระหรรษทานของพระเยซูคริสตเจา ความรักของพระบิดา และ

ความสนิทสัมพันธของพระจิตสถิตกับทานทั้งหลาย 

สัตบุรุษ และสถิตกับทานดวย 

พระสงฆ พี่นองใหเรายอมรับวาเราเปนคนบาป 

สัตบุรุษ ขาพเจาขอสารภาพตอพระเจา ผูทรงสรรพานุภาพและตอพ่ีนองดวย วา

ขาพเจาไดทําบาปมากมาย ดวยกาย วาจา ใจ และดวยการละเลย 

ขาพเจาเปนคนบาป ขาพเจายอมรับวาเปนคนบาป (ขอน อกเพียงครั้ง

เดียว) ดังน้ัน ขอพระนางมารียผูทรงเปนพรหมจารีเสมอ ขอทูตสวรรค

และนักบุญท้ังหลาย และพ่ีนองดวย ชวยวิงวอนพระเจาเพ่ือขาพเจาดวย

เทอญ 

พระสงฆ ขอพระเจาผูทรงสรรพานุภาพ ทรงพระกรุณาอภัยบาปและนําเราไปสู

ชีวิตนิรันดร 

สัตบุรุษ อาแมน 
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ข. บทรํ่าวิงวอน 

พระสงฆ ขาแตพระเจา  ทรงพระกรุณาเทอญ 

สัตบุรุษ ขาแตพระเจา  ทรงพระกรุณาเทอญ 

พระสงฆ ขาแตพระคริสตเจา ทรงพระกรุณาเทอญ 

สัตบุรุษ ขาแตพระคริสตเจา ทรงพระกรุณาเทอญ 

พระสงฆ ขาแตพระเจา  ทรงพระกรุณาเทอญ 

สัตบุรุษ ขาแตพระเจา  ทรงพระกรุณาเทอญ 
 

ก. บทพระสิริรุงโรจน (ใหสวดหรือขับรองเฉพาะในวันท่ีกําหนด)  

พระสงฆ พระสิริรุงโรจนแดพระเจาในสรวงสวรรค 

สัตบุรุษ และมนุษยท่ีพระองคโปรดปราน จงประสบสันติสุขบนแผนดิน 

พระสงฆ ขอสรรเสริญพระองค 

สัตบุรุษ ขอถวายพรแดพระองค 

พระสงฆ ขอกราบนมัสการพระองค 

สัตบุรุษ ขอถวายเกียรติแดพระองค 

พระสงฆ ขอขอบพระคุณ เพราะพระองคทรงพระเกียรติเลอเลิศ 

สัตบุรุษ พระเจาขา พระองคคือพระราชาสวรรค 

พระสงฆ ทรงเปนพระเจา พระบิดาผูทรงสรรพานุภาพ 

สัตบุรุษ ขาแตพระเยซูคริสตเจา พระบุตรแตองคเดียว 

พระสงฆ พระเจาขา พระองคคือพระบุตรพระบิดาและทรงเปนลูกแกะของพระเจา 

สัตบุรุษ ผูพลีพระชนมเพ่ือยกบาปของโลก ขอทรงพระกรุณาเทอญ 
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พระสงฆ พระองคผูทรงลบลางบาปของโลก โปรดฟงขาพเจาทั้งหลายวิงวอนเทอญ 

สัตบุรุษ พระองคผูประทับเบ้ืองขวาพระบิดา ทรงพระกรุณาเทอญ 

พระสงฆ ขาแตพระเยซูคริสตเจา พระองคผูเดียวศักด์ิสิทธิ์ 

สัตบุรุษ พระองคผูเดียวคือองคพระผูเปนเจา 

พระสงฆ พระองคผูเดียวสูงสุด 

สัตบุรุษ รวมกับพระจิต ในพระสิริรุงโรจนของพระบิดาเจา 

ทุกคน อาแมน 

ง. บทภาวนาประธาน 

พระสงค : ใหเราภาวนา 

 ทุกคนพรอมกับพระสงฆภาวนาเงียบๆ สักครูหน่ึง แลวพระสงฆพนมมือ

สวดบทภาวนาของประธาน 

 ขาแตพระเจา พระองคทรงสถาปนาความสัมพันธฉันสามีภรรยาใหเปน

อัตถลึกซึ้งอันล้ําเลิศ จนเปนสัญลักษณหมายถึงความสัมพันธอันล้ําลึก

ระหวางพระคริสตเจากับพระศาสนจักร ขอทรงอนุเคราะหผูรับใชสองคนนี้

ของพระองค โปรดใหเขาดําเนินชีวิตในความรักตอกัน ดังที่เขาใหคําม่ันสัญญา

ในศีลศักด์ิสิทธิ์ (พิธีสมรส) นี้ดวยเถิด 

 ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจา พระบุตรผูทรงจําเริญและ

ครองราชย เปนพระเจาหนึ่งเดียวกับพระองคและพระจิตตลอดนิรันดร 

สัตบุรุษ : อาแมน 
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ภาควจนพิธีกรรม 

ก. บทอาน (น่ัง) 

ผูอาน : บทอานจากหนังสือปฐมกาล (ปฐก 1 : 26-28, 31 (1) 

 พระเจาตรัสวา “เราจงสรางมนุษยข้ึนตามภาพลักษณของเรา ใหมีความ

คลายคลึงกับเรา ใหเปนนายปกครองปลาในทะเล นกในทองฟา สัตวเล้ียง สัตว

ปา สัตวเล้ือยคลานบนพ้ืนดิน” พระเจาทรงสรางมนุษยตามภาพลักษณของ

พระองค พระองคทรงสรางเขาตามภาพลักษณของพระเจา พระองคทรงสรางให

เปนชายและหญิง พระเจาทรงอวยพรเขาท้ังสองวา “จงมีลูกมากและทวีจํานวนข้ึน

จนเต็มแผนดิน จงปกครองแผนดิน จงเปนนายเหนือปลาในทะเล นกในอากาศ

และสัตวทุกชนิดท่ีเคล่ือนไหวอยูบนแผนดิน พระเจาทรงเห็นวาทุกส่ิงท่ีทรงสราง

น้ันดีมาก 

(พระวาจาของพระเจา) 

สัตบุรุษ : ขอขอบพระคุณพระเจา 

บทสรอย : ความรักม่ันคงของพระองค ดํารงนิจนิรันดร 

เพลงสดุดี 128 : 1-2, 3,4-5 

ก. ผูยําเกรงพระเปนเจายอมเปนสุข 
เขาเดินอยูในมรรคาของพระองค 
ทานจะมีอาหารกินจากงานท่ีทานทํา 
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ทานจะเปนสุขและเจริญรุงเรือง 
ข. ภรรยาของทานจะเปนด่ังเถาองุน 
 ท่ีมีผลดกภายในบานของทาน 
 บุตรของทานจะเปนเหมือนหนอตนมะกอกเทศ 
 น่ังอยูรอบโตะอาหาร 

ค.  บุรุษผูยําเกรงพระยาหเวหจะไดรับพระพรเชนน้ี 
 ขอพระเปนเจาประทานพระพรแกทานจากศิโยน 
 ขอใหทานเห็นความรุงเรืองของกรุงเยรูซาเล็ม 
 ทุกวันตลอดชีวิตของทาน 

 
ผูอาน : บทอานจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวเอเฟซัส 
  (อฟ 5 : 2ก, 25-33) 
  พ่ีนอง ทานจงดําเนินชีวิตในความรักดังท่ีพระคริสตเจาทรงรัก

เรา และทรงมอบพระองคเพ่ือเรา สามีก็จงรักภรรยาดังท่ีพระคริสตเจาทรงรัก

พระศาสนจักร และทรงพลีพระองคเพ่ือพระศาสนจักร ทรงบันดาลใหพระศาสน

จักรศักด์ิสิทธ์ิ ทรงใชนํ้าและพระวาจาชําระพระศาสนจักรใหบริสุทธ์ิ พระองคจะ

ไดทรงพบวาพระศาสนจักรน้ันรุงโรจนศักด์ิสิทธ์ิปราศจากมลทิน ปราศจากตําหนิ

ริ้วรอยหรือส่ิงใดๆ ในลักษณะดังกลาว  เชนเดียวกัน สามีตองรักภรรยา

เหมือนรักกายของตน ผูท่ีรักภรรยาก็รักตนเองเพราะไมมีใครเกลียดชังเน้ือหนัง

ของตน แตยอมเล้ียงดูและทะนุถนอมอยางดีย่ิง พระคริสตเจาทรงกระทํา

เชนเดียวกันตอพระศาสนจักร เพราะเราเปนสวนแหงพระกายของพระองค 

พระคัมภีรกลาววา “เพราะเหตุน้ีชายจะละจากบิดามารดาไปผูกพันอยูกับภรรยา 
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และท้ังสองจะเปนเน้ือเดียวกัน” ธรรมลํ้าลึกประการน้ีย่ิงใหญนัก ขาพเจาหมายถึง

พระคริสตเจากับพระศาสนจักร ดังน้ัน แตละทานจงรักภรรยาของตนเหมือน

รักตนเองและภรรยาก็จงเคารพยําเกรงสามี 

(พระวาจาของพระเจา) 

สัตบุรุษ : ขอขอบพระคุณพระเจา 

(ยืน) 

อัลเลลูยาและบทกอนพระวรสาร 

ผูอาน : พระเจาทรงเปนความรักใหเรารักกันและกันเหมือนอยางที่

พระองคทรงรักเราทั้งหลาย (1 ยน 4 : 8,11) 

ข.พระวรสาร 

พระสงฆ : พระเจาสถิตกับทาน 

สัตบุรุษ : และสถิตกับทานดวย 

พระสงฆ : บทอานจากพระวรสารโดยนักบุญมัทธิว (มธ 19 : 3-6) 

สัตบุรุษ : ขอถวายพระเกียรติแดพระองค พระเจาขา 

พระสงฆ : เวลานั้นชาวฟาริสีบางคนเขามาเพื่อจับผิดพระองค ทูลถามวา 

“เปนการถูกตองหรือไม ที่ชายจะหยารางกับภรรยา เนื่องดวย

เหตุใดก็ตาม” พระองคทรงตอบวา “ทานไมไดอานพระคัมภีร

หรือ วาเม่ือแรกนั้นพระผูสรางทรงสรางมนุษยใหเปนชายและ
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หญิง และตรัสวาดังนี้ ชายจะละบิดามารดาไปสนิทอยูกับ

ภรรยาของตน และชายหญิงจะเปนเนื้อเดียวกัน ดังนั้น เขาจึง

ไมเปนสองอีกตอไป แตเปนเนื้อเดียวกัน ฉะนั้น ส่ิงที่พระเจา

ทรงรวมกันไว มนุษยอยาไดแยกเลย” 

(พระวาจาของพระเจา) 

สัตบุรุษ : ขอพระคริสตเจาทรงพระเจริญเทอญ 

(น่ัง) 

ค. เทศน เม่ืออานพระวรสารแลว พระสงฆนําขอความในพระคัมภีรมา

เทศน อธิบายธรรมลํ้าลึกเรื่องการสมรสของคริสตชน ศักด์ิศรี

ของความรักฉันสามีภรรยา พระหรรษทานแหงศีลสมรส 

ตลอดจนหนาท่ีของสามีภรรยา โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอม

ตางๆ ของบุคคลดวย 
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พิธีศีลสมรส (พิธีสมรส) 

 หลังจากน้ัน ทุกคนรวมท้ังคูบาวสาวยืนข้ึน พระสงฆกลาวแกคูบาวสาว 

โดยใชถอยคําตอไปน้ี หรือ ถอยคําท่ีคลายคลึงกัน 

พระสงฆ : (แบบท่ี 1 สําหรับคูแตงงานท่ีเปนคาทอลิก) 

   คูบาวสาวที่รัก ทานทั้งสองมาโบสถนี้ เพื่อขอพระเจา

ประทับตราศักด์ิสิทธิ์ ปกปองคุมครองความรักของทาน  

ตอศาสนบริกรของพระศาสนจักรและตอหนาสัตบุรุษที่ชุมนุม

อยู ณ ที่นี้ พระคริสตเจาทรงอวยพรความรักของทานอยาง

อุดมสมบูรณ และเพื่อชวยใหถือซื่อสัตยตอกันตลอดไป และ

ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ของการสมรส พระองคจึงโปรดใหทานซึ่ง

เปนภาพลักษณของพระองคแลวดวยศีลลางบาปเปนผูม่ังคั่ง

และเขมแข็งดวยศีลพิเศษที่จะรับอยูนี ้

   ฉะนั้น ขาพเจาจึงถามถึงเจตจํานงของทานตอหนา

พระศาสนจักร 

 (แบบท่ี 2 สําหรับคูแตงงานท่ีนับถือศาสนาตางกัน) 

   คูบาวสาวที่รัก ทานทั้งสองมาในโบสถนี้ เพื่อขอให

ความรักของทานทั้งสองไดรับการปกปองคุมครองดวยการ

ประทับตราอันศักด์ิสิทธิ์ตอหนาศาสนบริกรแหงพระศาสนจักร 
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และตอหนาผูที่ชุมนุมอยู ณ ที่นี้ ขอใหความรักของทานทั้งสอง

ไดรับพละกําลังสําหรับชวยใหถือซื่อสัตยตอกันตลอดไปกับ

ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ของการสมรส ฉะนั้น ขาพเจาจึงถามถึง

เจตจํานงของทานตอหนาพระศาสนจักร 

 ครั้นแลว พระสงฆถามเจาบาวเจาสาวถึงความสมัครใจท่ีจะ

แตงงานกัน ความซื่อสัตยตอกัน และการยอมมีบุตรกับการ

อบรมบุตรวา 

พระสงฆ : ...(ออกชื่อเจาบาว)..และ...(ออกชื่อเจาสาว)..ทานทั้งสองมาที่นี่

โดยไมถูกบังคับ แตมาโดยความสมัครใจอยางแทจริงเพื่อเขา

พิธีสมรสหรือ? 

เจาบาว : ครับ 

เจาสาว : คะ 

พระสงฆ : เม่ือเขาสูพิธีสมรสเชนนี้แลว ทานทั้งสองพรอมที่จะรักและยก

ยองใหเกียรติแกกันและกันจนตลอดชีวิตหรือ? 

เจาบาว : ครับ 

เจาสาว : คะ 

  คําถามตอไปน้ี ถามีเหตุผลจะงดไมถามก็ได เชน คูสมรสเปน’

ผูสูงอายุแลว 



หนังสือการเตรียมแตงงานแบบคาทอลิก 

 

58 
 

พระสงฆ : ทานทั้งสองพรอมที่จะนอมรับบุตร ซึ่งพระเจาจะประทานให

และอบรมเลี้ยงดูเขาตามกฎของพระคริสตเจาและพระศาสน

จักรหรือ? 

เจาบาว : ครับ 

เจาสาว : คะ 

 

ก. การแสดงความสมัครใจ (เลือกแบบใดแบบหน่ึง) 

แบบที่ 1  พระสงฆขอใหคูบาวสาวแสดงความสมัครใจวา 

พระสงฆ : โดยที่ทานทั้งสองมีเจตจํานงที่จะสมรสกัน ขอใหทานจับมือของ

กันและกัน และแสดงความสมัครใจตอหนาพระเจา และ

พระศาสนจักรของพระองค 

  คูบาวสาวจับมือของกันและกัน ตอจากน้ันเจาบาวกลาววา 

เจาบาว : ขาพเจา..(ออกชื่อตัวเอง)..ขอรับคุณ..(ออกชื่อเจาสาว)..เปน

ภรรยา และขอสัญญาวา จะถือซื่อสัตยตอคุณทั้งในยามสุข

และยามทุกข ทั้งในเวลาปวยและเวลาสบาย เพื่อรักและยก

ยองใหเกียรติคุณจนกวาชีวิตจะหาไม 

เจาสาว : ขาพเจา..(ออกชื่อตัวเอง)..ขอรับคุณ..(ออกชื่อเจาบาว)..เปนสามี 

และขอสัญญาวา จะถือซื่อสัตยตอคุณทั้งในยามสุขและยาม
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ทุกข ทั้งในเวลาปวยและเวลาสบาย เพื่อรักและยกยองให

เกียรติคุณจนกวาชีวิตจะหาไม 

แบบที่ 2  หรือจะใชแบบตอไปน้ี ถาเห็นเหมาะสมกวา เน่ืองจากเหตุผล

ดานอภิบาลสัตบุรุษ พระสงฆจะเปนผูถามความสมัครใจของคู

บาวสาวก็ได ใหพระสงฆถามเจาบาววา 

พระสงฆ : คุณ..(ออกชื่อเจาบาว)..ทานสมัครรับคุณ..(ออกชื่อเจาสาว)..เปน

ภรรยา และสัญญาวา จะถือซื่อสัตยตอเธอทั้งในยามสุขและ

ยามทุกข ทั้งในเวลาปวยและเวลาสบาย เพื่อรักและยกยองให

เกียรติเธอจนกวาชีวิตจะหาไมหรือ? 

เจาบาว : ผมสมัครครับ 

พระสงฆ : คุณ..(ออกชื่อเจาสาว)..ทานสมัครรับคุณ..(ออกชื่อเจาบาว)..เปน

สามี และสัญญาวา จะถือซื่อสัตยตอเขาทั้งในยามสุขและยาม

ทุกข ทั้งในเวลาปวยและเวลาสบาย เพื่อรักและยกยองให

เกียรติเขาจนกวาชีวิตจะหาไมหรือ? 

เจาสาว : ดิฉันสมัครคะ 

  อันดับตอไป พระสงฆผูรับทราบความสมัครใจกลาววา 

พระสงฆ : ความสมัครใจที่ทานทั้งสอง ไดแสดงตอหนาพระศาสนจักรนี้ 

ขอพระเจาทรงพระเมตตา ทํานุบํารุงใหเขมแข็ง และ ประทาน

พระพรแกทานทั้งสองอยางอุดมสมบูรณ ส่ิงที่พระเจาไดรวม

ไวใหชิดสนิทกัน มนุษยอยาแยกออกจากกันเลย 

คูสมรส : อาแมน 
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  พระสงฆพรมนํ้าเสกใหคูบาวสาว 

 

ข. การเสกแหวนและสวนแหวน 

  พระสงฆเสกแหวนใหคูบาวสาวดวยถอยคําตอไปน้ี 

พระสงฆ : ขอพระเจาเสก  แหวนสองวงนี้ ซึ่งทานทั้งสองจะสวมใหแก

กันและกัน เพื่อเปนเคร่ืองหมายแสดงความรักและความ

ซื่อสัตย 

รับ : อาแมน 

  พระสงฆพรมนํ้าเสกท่ีแหวน 

  เจาบาวเอาแหวนสําหรับเจาสาว สวมใสน้ิวนางมือซายของ

เจาสาว กลาววา 

เจาบาว : ...(ออกชื่อเจาสาว)...ขอใหรับแหวนนี้เปนเคร่ืองหมายแสดง

ความรักและความซื่อสัตยของผม เดชะพระนาม พระบิดา 

และพระบุตร และพระจิต 

  ทํานองเดียวกัน เจาสาวเอาแหวนสําหรับเจาบาวสวมใสน้ิวนาง

มือซายของเจาบาว กลาววา 

เจาสาว : ...(ออกชื่อเจาบาว)...ขอใหรับแหวนนี้เปนเคร่ืองหมายแสดง

ความรักและความซือ่สัตยของดิฉัน เดชะพระนาม พระบิดา 

และพระบุตร และพระจิต 

 - ประธานประกาศความเปนสามี-ภรรยาของคูสมรสใหม 

 - เชิญชวนทุกคนแสดงความชื่นชมยินดีกับครอบครัวใหม...ปรบมือ 
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 ตอจากน้ี สวดบทภาวนาเพ่ือมวลชน ตามแบบท่ีสภาพระสังฆราชได

อนุมัติเห็นชอบ (ไมจําเปนตองภาวนาทุกขอ) 

ค. บทภาวนาเพื่อมวลชนพิธีศีลสมรส (ยืน) 

พระสงฆ : พี่นองที่รักยิ่ง ใหเราภาวนาเพื่อครอบครัวใหมนี้ ใหมีความรัก

กันทวียิ่งขึ้น และใหเราภาวนาเพื่อทุกครอบครัวในโลกดวย 

ผูอาน 1. เพื่อคูบาวสาวนี้ที่จะสรางความสุขแหงครอบครัวใหมของเขา   

(ใหเราภาวนา) 

รับ  โปรดสดับฟงเถิดพระเจาขา 

ผูอาน 2. เพื่อบิดามารดาและมิตรสหายของเขา ตลอดจนผูไดชวยเหลือ

เขาใหพบความสุขในชีวิต   (ใหเราภาวนา) 

รับ  โปรดสดับฟงเถิดพระเจาขา 

ผูอาน 3. เพื่อเยาวชนที่เตรียมตัวแตงงาน และที่พระเจาทรงเรียกใหไป

เปนพระสงฆ   (ใหเราภาวนา) 

รับ  โปรดสดับฟงเถิดพระเจาขา 

ผูอาน 4. เพื่อครอบครัวทุกครอบครัวในโลก และสันติสุขของโลกทั้ง

มวล   (ใหเราภาวนา) 

รับ  โปรดสดับฟงเถิดพระเจาขา 
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พระสงฆ : ขาแตพระเจา โปรดอํานวยพรแกคูบาวสาวนี้ ขอใหชีวิตของเขา

ทั้งสอง ดําเนินไปในความเคารพรักตอพระองค และในความ

รักตอกันตลอดไป ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจาพระ

เจาของขาพเจาทั้งหลาย 

รับ : อาแมน 
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ภาคบูชาขอบพระคุณ 

ก. เตรียมเคร่ืองบูชา 

 ทุกอยางทําตามบทประจํามิสซา แตตอนเตรียมเครื่องบูชา เจาบาวและเจาสาวจะ

นําปง และเหลาองุนมาถวายที่พระแทนก็ได 

เพลงเตรียมเคร่ืองบูชา 

(น่ัง) พระสงฆยืนอยูที่แทนบูชารับจานรองศีลฯ กับแผนปง  ชูเหนือแทนบูชา

เล็กนอย ภาวนาเบาๆ วา 

พระสงฆ : ขาแตพระเจาแหงสากลโลก ขอถวายพระพร พระองคมี

พระทัยเมตตาประทานปง ซึ่งขาพเจาทั้งหลายกําลังถวายอยูนี้ 

อันเปนผลมาจากแผนดิน และน้ําพักน้ําแรงของมนุษยและจะ

เปลี่ยนเปนอาหารบันดาลใหขาพเจาทั้งหลายมีชีวิต 

สัตบุรุษ : ขอถวายพระพรแดพระเจาตลอดนิรันดร 

พระสงฆ : (ภาวนาเบาๆ) ด่ังน้ําและเหลาองุนที่ผสมเขาดวยกัน อันเปน

เคร่ืองหมายศักด์ิสิทธิ์ ขอพระองคโปรดใหขาพเจาทั้งหลาย 

ไดรวมในพระเทวภาพของพระคริสตเจา ผูทรงถอมองคมารับ

สภาพมนุษย 

พระสงฆ : ขาแตพระเจาแหงสากลโลก ขอถวายพระพร พระองคมี

พระทัยเมตตา ประทานเหลาองุน ซึ่งขาพเจาทั้งหลายกําลัง

ถวายอยูนี้ อันเปนผลมาจากตนองุน และน้ําพักน้ําแรงของ
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มนุษย และจะเปลี่ยนเปนเคร่ืองด่ืม ชุบเลี้ยงจิตใจขาพเจา

ทั้งหลาย 

สัตบุรุษ : ขอถวายพระพรแดพระเจาตลอดนิรันดร  

พระสงฆ : (ภาวนาเบาๆ) ขาแตพระเจา โปรดทรงพระกรุณายอมรับ

ขาพเจาทั้งหลาย ผูตรมตรองถอมตน และโปรดใหการถวาย

บูชาของขาพเจาทั้งหลายในวันนี้เปนที่พอพระทัยเทอญ 
  อันดับตอไปพระสงฆยืนที่ปลายแทนบุชา ลางมือ กลาวเบาๆ วา 

พระสงฆ : โปรดชําระลางความผิดและบาปของขาพเจาใหหมดส้ินไปเถิด

พระเจาขา 
ยืน : ทุกคนยืน พระสงฆยืนกลางแทนบูชา หันไปทางสัตบุรุษ (กางแขน

เล็กนอย หรือ พนมมือ) กลาววา 

พระสงฆ ; พี่นอง จงภาวนาขอใหพระบิดาผูทรงสรรพานุภาพ ทรงรับการ

ถวายบูชาของขาพเจา และของทานทั้งหลายเถิด 

สัตบุรุษ : ขอพระเจา ทรงรับการถวายบูชาน้ี เพ่ือเทิดพระเกียรติพระองค 

ท้ังเพ่ือประโยชนของชาวเรา และพระศาสนจักรศักด์ิสิทธ์ิดวย

เทอญ 

บทภาวนาเตรียมเคร่ืองบูชา 

พระสงฆ : พระเจาขา โปรดสดับฟงคําออนวอนของขาพเจาทั้งหลายและ

ทรงพระกรุณารับบรรณาการซึ่งขาพเจาทั้งหลายถวายเพื่อผูรับ

ใชสองคนนี้ ที่เขารวมสนิทกันดวยสายสัมพันธอันศักด์ิสิทธิ์ ขอ



หนังสือการเตรียมแตงงานแบบคาทอลิก 

 

65 
 

การถวายบูชานี้ ชวยเขาทั้งสองใหม่ันคงอยูในความรักตอ

พระองคดวยเถิด ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจาของ

ขาพเจาทั้งหลาย 

สัตบุรุษ : อาแมน 

ข. บทนําขอบพระคุณ 

พระสงฆ : พระเจาสถิตกับทาน 

สัตบุรุษ : และสถิตกับทานดวย 

พระสงฆ : จงสํารวมใจระลึกถึงพระเจา 

สัตบุรุษ : เรากําลังระลึกถึงพระองค 

พระสงฆ : ใหเราขอบพระคุณพระเจาพรอมกันเถิด 

สัตบุรุษ : เหมาะสมและชอบย่ิงนัก 

  ขาแตพระบิดาเจาผูศักด์ิสิทธิ์ สถิตนิรันดร 
 พระเจาผูทรงสรรพานุภาพ 
 เปนการเหมาะสมถูกตองอยางแทจริง 
 และเปนม่ิงมงคลที่จะขอบพระคุณพระองคตลอดกาล 
 ทุกสถานแหงหน เพราะพระองคทรงบันดาลให 
 ขาพเจาทั้งหลายไดรอดพน 
  เดชะพระบารมีพระคริสตเจา 
 พระองคพอพระทัยใหมนุษยที่ทรงสรางมา 
 เพราะพระเมตตาของพระองค ไดรับเกียรติสูงสง 
 ถึงกับใหภาพที่แสดงถึงความรักของพระองคอยางแทจริง 
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 ปรากฏอยูในการดํารงชีพรวมกันของชายและหญิง 
 มนุษยที่พระองคไดทรงสรางดวยความรักของพระองคนั้น 
 พระองคยังทรงเรียกใหมาถือกฎแหงความรักอยูตลอดมา 
 เพื่อจะไดโปรดใหเขามีสวนรวมในความรักนิรันดรของพระองค 
 การสมรสอยางศักด์ิสิทธิ์ซึ่งเปนอัตถลึกซึ้งนี ้
 ตราบใดที่เปนเคร่ืองหมายแสดงถึงความรักของพระองค 
 ก็ยอมทําใหความรักประสามนุษยมีความศักด์ิสิทธิ์ 
 อาศัยพระบารมีพระคริสตเจา 
  ดังนั้น ขาพเจาทั้งหลายรวมกันถวายพระเกียรติสดุดี 
 พรอมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเปนนิจกาล วาดังนี ้
สัตบุรุษ : ศักด์ิสิทธ์ิ ศักด์ิสิทธ์ิ ศักด์ิสิทธ์ิ พระเจาจอมจักรวาล        

พระสิริรุงโรจนแผไปท่ัวฟาดิน สาธุการพระเจาสูงสุด      
  ขอถวายพระพรแดผูเสด็จมาในพระนามพระเจา 
  สาธุการพระเจาสูงสุด 
บทขอบพระคุณที่ 2 
(คุกเขา) พระสงฆพนมมือ กลาววา 

CP ขาแตพระบิดาเจา พระองคทรงเปนผูศักด์ิสิทธิ์อยางแทจริงและทรง
เปนบอเกิดอันประเสริฐแหงความศักด์ิสิทธิ์ทุกประการ 

 ปกมือเหนือเครื่องบูชา กลาววา 

CP 
CC โปรดทรงพระกรุณาสงพระจิตเจา 
 มาบันดาลใหปงและเหลาองุนนี้ศักด์ิสิทธิ ์
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 ทําเครื่องหมายกางเขนครรั้งเดียวเหนือเครื่องบูชา กลาววา 

 เปลี่ยนเปนพระกาย  และพระโลหิตของพระเยซูคริสตเจาสําหรับ
ขาพเจาทั้งหลาย 

 กอนที่พระคริสตเจาจะทรงมอบพระองคเพื่อรับทรมานโดยสมัคร
พระทัย 

 ยกแผนศีลข้ึนเล็กนอย เหนือแทนบูชา กลาวตอไปวา 
 พระองคทานทรงหยิบปง ขอบพระคุณ บิออก ประทานแกบรรดา

ศิษย ตรัสวา... (กมตัวเล็กนอย)… 
 รับ ปง นี้ ไป กิน ให ทั่ว กัน 
 นี่ เปน กาย ของ เรา ที่ จะ มอบ เพื่อ ทาน 
 ยกแผนศีลใหสัตบุรุษเห็น วางบนจานรองแผนศีล 

 กราบนมัสการ แลวกลาวตอไปวา 

 ในทํานองเดียวกัน เม่ือการเลี้ยงอาหารค่ําเสร็จแลว  
 ยกถวยเหลาองุนขึ้นเล็กนอย เหนือแทนบูชา กลาวตอไปวา 

 พระองคทานทรงหยิบถวยเหลาองุน ขอบพระคุณ 
 อีกคร้ังหนึ่ง ประทานแกบรรดาศิษย ตรัสวา 
 ..(กมลงเลก็นอย)... 
 รับ ถวย นี้ ไป ด่ืม ให ทั่ว กัน 
 นี่ เปน ถวย โลหิต ของ เรา 
 โลหิต แหง พันธสัญญา ใหม อัน ยืน ยง 
 โลหิต ซึ่ง จะ หลั่ง ออก เพื่อ อภัย บาป 
 สําหรับ ทาน และ มนุษย ทั้งหลาย 
 จง ทํา การ นี้ เพื่อ ระลึก ถึง เรา เถิด 
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 ยกถวยเหลาองุนใหสัตบุรุษเห็น วางลงบนผารองศีล 

 กราบนมัสการ แลวกลาวตอไปวา 

CP ใหเราประกาศพระธรรมล้ําลึกแหงความเช่ือ 
สัตบุรุษ : พระคริสตเจาไดส้ินพระชนม 
  พระคริสตเจาทรงกลับคืนพระชนมชีพ 
  พระคริสตเจาจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหน่ึง 
 พระสงฆพนมมือ กลาวตอไปวา 
CP 
CC ขาแตพระบิดาเจา ขาพเจาทั้งหลายกําลังระลึกถึง 
 การส้ินพระชนม และการกลับคืนพระชนมชีพของ 
 พระคริสตเจา ขอนอมถวายปงอันบันดาลชีวิต 
 กับถวยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แดพระองค 
 ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรขาพเจาทั้งหลาย 
 ใหมารับใชเฉพาะพระพักตรพระองค 
 ขาพเจาทั้งหลายกราบวอนขอ 
 โปรดใหพระจิตเจาทรงรวบรวมทุกคน 
 ที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจาแลว 
 ใหเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 

C1 โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนจักรที่แผขยายไปทั่วโลก 
 ใหมีความรักสมบูรณ 
 เปนหนึ่งเดียวกันกับสมเด็จพระสันตะปาปา..(ออกนาม)... 
 พระสังฆราช...(ออกนาม)... 
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 และคณะสงฆดวยเถิดพระเจาขา 
C2 โปรดทรงระลึกถึงพี่นองที่ไดหลับไป 
 พรอมกับหวังจะไดกลับคืนชีพ 
 ตลอดจนบรรดาผูลวงลับไปแลวทุกคน 
 โปรดนําบุคคลเหลานี้ เขาชมพระบารมีดวยเถิด 
 ในที่สุด โปรดทรงพระกรุณาใหขาพเจาทั้งหลาย 
 สมควรมีสวนในชีวิตนิรันดร 
 กับพระนางมารียพรหมจารี พระชนนีพระเจา 
 กับบรรดาอัครสาวก บุญราศีมรณสักขีชาวไทย 
 และนักบุญทุกทาน 
 ผูปฏิบัติตามพระประสงคตลอดมา 
 โปรดใหขาพเจาทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค 
 โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจา พระบุตรของพระองค 

(ยืน) พระสงฆยกถวยเหลาองุนและแผนปงในจานรอง กลาวเสียงดังวา 

CP 
CC อาศัยพระคริสตเจา พรอมกับพระคริสตเจา 
 และในพระคริสตเจา ขาแตพระบิดาผูทรงสรรพานุภาพ 
 พระองคทรงพระสิริรุงโรจนกับพระจิตเจา ตลอดนิรันดร 
สัตบุรุษ อาแมน 
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ค. รับศีลมหาสนิท 
พระสงฆ : พระเยซูเจาทรงสอนเราใหเรียกพระเจาเปนพระบิดา เราจึง

ภาวนาวา 
ทุกคน : ขาแตพระบิดาของขาพเจาท้ังหลาย 
  พระองคสถิตในสวรรค 
  พระนามพระองคจงเปนท่ีสักการะ 
  พระอาณาจักรจงมาถึง 
  พระประสงคจงสําเร็จ ในแผนดินเหมือนในสวรรค 
  โปรดประทานอาหารประจําวันแกขาพเจาท้ังหลายในวันน้ี 
  โปรดประทานอภัยแกขาพเจา เหมือนขาพเจาใหอภัยแกผูอ่ืน 
  โปรดชวยขาพเจาไมใหแพการผจญ 
  แตโปรดชวยใหพนจากความชั่วรายเทอญ 

 เม่ือสวดบทขาแตพระบิดาแลว ไมตองสวดบท “โปรดเถิด พระเจาขา
..” พระสงฆยืนหันหนามาทางเจาบาวเจาสาว สวดบทอวยพรเขาตไปน้ี 
ในบทเชิญชวน ถาคูสมรสฝายหน่ึง หรือ ท้ังสองฝายไมรับศีลมหา
สนิทจะไมเอยถอยคําในวงเล็บ “ท่ีไดรวมรับพระกายและพระโลหิต
ของพระคริสตเจาแลว” 

บทภาวนาอวยพรคูบาวสาว 

พระสงฆ : ใหเราภาวนาวอนขอพระเจาเพื่อเจาบาวเจาสาวสองคนนี้ เขาทั้ง
สองมายังพระเทนของพระเจาเพื่อเขาพิธีศีลสมรส (พิธีสมรส)   
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ขอใหเขา (ที่ไดรวมรับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต
เจาแลว) มีความรักตอกันตลอดไป 

 ทุกคนภาวนาเงียบๆ ครูหน่ึง ครั้นแลวพระสงฆภาวนาตอไปวา 

 -  ขาแตพระบิดาผูศักด์ิสิทธิ์ พระองคทรงเนรมิตสรางมนุษยตาม
รูปแบบของพระองค ทรงสรางใหเปนชายและหญิง เพื่อใหรวม
สนิทเปนกายเดียวและใจเดียวกัน ปฏิบัติหนาที่ของตนในโลกจน
สําเร็จ 

 -  ขาแตพระเจา เพื่อเผยแผนการแหงความรักของพระองค 
พระองคพอพระทัยใหความรักตอกันฉันสามีภรรยาเปนรูป
หมายถึงพันธสัญญาซึ่งพระองคทรงกระทํากับประชากรของ
พระองค การที่สัตบุรุษของพระองคอยูรวมกันฉันสามีภรรยา
ตามความหมายของศีลศักด์ิสิทธิ์ เปนภาพสะทอนใหเห็น
ความสัมพันธระหวางพระคริสตเจากับพระศาสนจักร ขอทรง
พระเมตตาชวยเหลือผูรับใช...ชื่อ...และ...ชื่อ...สองคนนี้ของ
พระองคดวยเถิด  

 -  ขาแตพระเจาเม่ือทั่งสองอยูดวยกันหลังจากไดรับศีลศักด์ิสิทธิ์ 
(พิธีศักด์ิสิทธิ์) นี้แลว ขอโปรดใหเขามอบพระคุณความรักของ
พระองคแกกันและกัน และแสดงใหเราเห็นวา พระองคประทับ
อยูกับเขา ขอใหเขามีจิตใจเดียวกัน 
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 -  ขาแตพระเจาขอโปรดใหเขาทํางานทํานุบํารุงครอบครัวที่เขาสราง
ขึ้น และอบรมบุตรตามแนวพระวรสาร ใหสมเปนคนใน
ครอบครัวศักด์ิสิทธิข์องพระองคในสวรรค 

 - โปรดประทานพระพรอยางอุดมสมบูรณแก...(ชื่อเจาสาว)...ผูรับใช
หญิงของพระองคผูนี้ ใหเธอปฏิบัติหนาที่ภรรยาและมารดา ทํา
ใหครอบครัวอบอุนดวยความรักอันบริสุทธิ์ และตบแตงให
สวยงามดวยความแชมชอยออนหวาน 

 -  ขาแตพระเจา ขอทรงอวยพระพรแก...(ชื่อเจาบาว)...ผูรับใชชาย
ของพระองคผูนี้ดวย ใหเขาปฏิบัติหนาที่สามี ผูซื่อสัตย และ
หนาที่บิดาผูรูจักเลี้ยงดูครอบครัว 

 -  ขาแตพระบิดาผูศักด์ิสิทธิ์ เขาทั้งสองเขาพิธีศีลสมรส (พิธี
สมรส) เฉพาะพระพักตรพระองค และปรารถนาจะเขาไปยังงาน
เลี้ยงศักด์ิสิทธิ์ของพระองค ขอโปรดใหเขาไดช่ืนชมยินดีที่จะมี
สวนรวมการเลี้ยงในสวรรคสักวันหนึ่งในอนาคตดวยเถิด ทั้งนี้ 
ขอพึ่งพระบารมีของพระคริสตเจาของขาพเจาทั้งหลาย 

สัตบุรุษ : อาแมน 

พระสงฆ : ขาแตพระเยซูคริสตเจา พระองคตรัสกับอัครสาวกวา “เรามอบ
สันติสุขใหทาน เราใหสันติสุขของเราแกทาน” โปรดอยาทรงถือ
โทษขาพเจา แตโปรดทอดพระเนตรเห็นความเช่ือในพระศาสน
จักรของพระองคและโปรดใหพระศาสนจักรสงบราบร่ืนมีสามัคคี
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ธรรมตามพระประสงคของพระองคผูทรงจําเริญและครองราชย
ตลอดนิรันดร 

สัตบุรุษ : อาแมน 

พระสงฆ : ขอใหสันติสุขของพระคริสตเจาสถิตกับทานทั้งหลายเสมอ 

สัตบุรา : และสถิตกับทานดวย 

พระสงฆ : ใหเรามอบสันติสุขของพระคริสตเจาแกกันและกัน 

 ใหคูบาวสาวและทุกคนแสดงความเปนมิตร และความรักตอกันดวย
การไหวซึ่งกันและกัน 

พระสงฆ : ขอพระกายและพระโลหิตพระคริสตเจาที่รวมกันนี้ทรงบันดาล
ใหเราทุกคนผูรับศีลนี้มีชีวิตนิรันดร 

 ระหวางน้ันขับรองหรือกลาววา 
สัตบุรุษ : ลูกแกะพระเจา ผูทรงลบลางบาปของโลก ทรงพระกรุณาเทอญ 

  ลูกแกะพระเจา ผูทรงลบลางบาปของโลก ทรงพระกรุณาเทอญ 

  ลูกแกะพระเจา ผูทรงลบลางบาปของโลก โปรดประทานสันติสุขเทอญ 

(คุกเขา)  ครั้นแลว พระสงฆพนมมือ กลาวเบาๆ วา 

พระสงฆ : ขาแตพระเยซูคริสตเจา 

  โปรดอยาใหการรับพระกายและพระโลหิตของพระองคเปนการตัดสิน

ลงโทษ แตเพราะพระองคทรงพระเมตตา โปรดใหเปนการคุมครอง

บําบัดรักษาขาพเจาทั้งกายและใจดวยเทอญ 
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  พระสงฆพนมมือไหว ยกแผนศีลเหนือจานรองแผนศีล หรือ ยกเหนือถวยเหลา

องุน หันไปทางสัตบุรุษกลาวดังๆ วา 

พระสงฆ : นี่คือลูกแกะพระเจา นี่คือผูทรงลบลางบาปของโลก ผูที่พระเจาทรง

เรียกมารวมงานเลี้ยงของพระองคยอมเปนสุข 

  คร้ันแลว พระสงฆกับสัตบุรุษกลาวพรอมกันคร้ังเดียววา 

ทุกคน : พระเจาขา ขาพเจาไมสมควรจะรับเสด็จมาประทับอยูกับขาพเจา โปรด

ตรัสเพียงพระวาจาเดียว แลวจิตใจขาพเจาก็จะบริสุทธ์ิ 

  พระสงฆกลาวเบาๆ วา 

พระสงฆ : ขอพระกายพระคริสตเจาคุมครองและนําขาพเจาไปสูชีวตินิรันดร  

  ขอพระโลหิตพระคริสตเจาคุมครองและนําขาพเจาไปสูชีวิตนิรันดร 

  พิธีรับศีลมหาสนิท คือ การรับพระกายของพระเยซูคริสตเจา ขอสงวนไว

สําหรับผูที่เปนคาทอลิกเทาน้ัน 

ง. บทภาวนาหลังรับศีล 

(ยืน) 

พระสงฆ : ใหเราภาวนา 

  โปรดเถิดพระเจาขา โปรดใหผูที่รวมงานเลี้ยงกับพระองคพรอมกับคู

บาวสาวที่รับศีลสมรส (พิธีสมรส) ในวันนี้ มีความจงรักภักดีตอ

พระองคตลอดไป และประกาศพระนามของพระองคแกมวลมนุษย

ดวยเถิด ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจาของขาพเจาทั้งหลาย 

สัตบุรุษ : อาแมน 
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ปดพิธี 
พระสงฆ : พระเจาสถิตกับทาน 

สัตบุรุษ :  และสถิตกับทานดวย 

พระสงฆ : จงกมศีรษะวอนขอพระพรจากพระเจา 

พระสงฆ : ขอพระเจา พระบิดาผูทรงสรรพานุภาพ ประทานความช่ืนชม

ยินดีแกทานทั้งสอง และอํานวยพรแกทานในการมีบุตรเทอญ 

สัตบุรุษ : อาแมน 

พระสงฆ : ขอพระบุตรแตพระองคเดียวของพระเจาทรงพระเมตตา

สงเคราะหทานทั้งสอง ทั้งในยามสุขและในยามทุกขเทอญ 

สัตบุรุษ : อาแมน 

พระสงฆ : ขอพระจิตเจาทรงหลั่งความรักของพระองคลงในจิตใจของทาน

ทั้งสองเสมอเทอญ 

สัตบุรุษ : อาแมน 

พระสงฆ : ขอพระเจาผูทรงสรรพานุภาพ  พระบิดา และพระบุตร และ

พระจิต ประทานพระพรแกทานทั้งหลายเทอญ 

สัตบุรุษ : อาแมน 

พระสงฆ : พิธีบูชาขอบพระคุณจบแลว  

  จงไปในสันติสุขของพระคริสตเจาเถิด 

สัตบุรุษ : ขอขอบพระคุณพระเจา 

 ** เจาบาว เจาสาวและพยาน ลงนามในทะเบียนสมรสของโบสถ ** 
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บทเพลงในพิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซา) 

โอกาสพิธีศีลสมรส (พิธีสมรส) 
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บทเพลงเร่ิมพิธ ี

กาวไปหาพระองค 

1.  ในสันติรวมจิตใจเดียว   เรากาวเดินไปหาพระองค 
 รักกลมเกลียวในพระเมตตา  กาวไปหาพระองค 
(รับ) รวมชุมนุมในรักของพระทรงธรรม  เราผูกพันไวในศรัทธา 
 ดวยพระองคโปรดชี้มรรคาเดินหนา  กาวไปหาพระองค 
2. ยามเปรมปรีด์ิหรือมีทุกขลน  เรากาวเดินไปหาพระองค 
 ยามกังวลหรือมีความหวัง   กาวไปหาพระองค (รับ) 
3. บนเสนทางผูศักด์ิสิทธ์ิไซร   เรากาวเดินไปหาพระองค 
 เล้ียงดวงใจดวยปงทิพยน้ัน  กาวไปหาพระองค (รับ) 
4.  มิอับอายกลับกลายคดเค้ียว  เรากาวเดินไปหาพระองค 
 ใจเด็ดเด่ียวดวยรักเหลือลน  กาวไปหาพระองค (รับ) 
5. แมเสนทางจะปูดวยหนาม   เรากาวเดินไปหาพระองค 
 แมทุกขทนไมบนสักคํา   กาวไปหาพระองค (รับ) 

สุขในวิวาห 

(รับ) เปนหน่ึงในพระคริสต   รวมกายจิตในพระองค 
 มีสุขรักยืนยง    รักซื่อตรงดังสัญญา 
 สมัครในรักน้ี    ดวยยินดีใจปรีดา 
 สุขในวิวาห    สุขลนใจ 
1.  เรามาพรอมใจ    เพ่ือวิงวอนพระเจา 
 ใหคูบาวสาว    มีความรักม่ันคง (รับ) 
2. เรามาพรอมใจ    ขอบพระคุณพระองค 
 ท่ีไดโปรดทรง    ใหท้ังสองวิวาห (รับ) 
3.  เรามาพรอมใจ    รวมในวันวิวาห 
 อวยพรนานา    ใหชีวาชื่นบาน (รับ) 
4.  เรามาพรอมใจ    รวมในความยินดี 
 รวมในพิธี    เปนสักขีพยาน (รับ) 
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วันช่ืนชม 

1.  วันชื่นชมอภิรมยยินดี  เชิญชวนนองพ่ียินดีรวมโมทนา 
 สรรเสริญพระองคผูทรงพระกรุณา โปรดแผเมตตาปวงประชาสุขสันต 
2.  มารวมจิตใจใหเปนหน่ึงเดียว กลมเกลียวแนบชิดสนิทสัมพันธ 
 รวมบูชาเราพระบิดาเดียวกัน ส่ือสัมพันธเราน้ันคือคริสตชน 
(รับ) บูชาลํ้าคาเลอเลิศ   สุดประเสริฐเม่ือบังเกิดผล 
 ดวยรักจึงพรอมยอมอุทิศตน เพ่ือมวลชนท่ัวโลกา 
3. เชิญมอบกายใจใหแดพระองค รวมกับพระสงฆเพ่ือเปนบูชา 
 ขับรองดวยยินดีปรีดา  พรอมเทพเทวารองสาธุการ 

บทเพลงรํ่าวิงวอน 

ขาแตพระเจา 1 

 ขาแตพระเจา ขอทรงพระกรุณาเทอญ 
 ขาแตพระเจา ขอทรงพระกรุณาเทอญ 
 ขาแตพระคริสตเจา ขอทรงพระกรุณาเทอญ 
 ขาแตพระคริสตเจา ขอทรงพระกรุณาเทอญ 
 ขาแตพระเจา ขอทรงพระกรุณาเทอญ 
 ขาแตพระเจา ขอทรงพระกรุณาเทอญ 

เมตตาขาฯ เทอญ 

1. พระเจาทรงเมตตาเทอญ ทรงเมตตาเทอญ ทรงเมตตาเทอญ 
 พระเจาทรงเมตตา กรุณาขาน้ีเทอญ 
2. พระคริสตทรงเมตตาเทอญ ทรงเมตตาเทอญ ทรงเมตตาเทอญ 
 พระคริสตทรงเมตตา กรุณาขาน้ีเทอญ 
3. พระเจาทรงเมตตาเทอญ ทรงเมตตาเทอญ ทรงเมตตาเทอญ 
 พระเจาทรงเมตตา กรุณาขาน้ีเทอญ 
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พระเจาทรงเมตตาเทอญ 

1. พระเจาทรงเมตตาเทอญ  พระเจาทรงเมตตาเทอญ 

2. ขาแตพระคริสตเจา  โปรดทรงเมตตาเราเทอญ 

 ขาแตพระคริสตเจา  โปรดทรงเมตตาเราเทอญ 

3. พระเจาทรงเมตตาเทอญ  พระเจาทรงเมตตาเทอญ 

 พระเจาทรงเมตตาเทอญ 

บทเพลงพระสิริรุงโรจน 

พระสิริมงคล 

1. พระสิริมงคล   จงมีแดองคพระบิดาเจา 

 และชาวเราทุกคน   ท่ีทรงโปรดปราน ณ แผนดินน้ี 

 พระราชาสวรรค   ชาวโลกพรอมกันสรรเสริญยินดี 

 พระผูทรงฤทธี   สงาราศีเหลือท่ีเปรียบปาน 

2. พระบุตราชุมพาพระองค  พลีชีพองคประทาน 

 เพ่ือวิญญาณของชาวโลกา  เปนบูชานิรันดร 

 ขอทรงธรรมทรงพระเมตตา กรุณาเราเทอญ 

3.  พระสิริมงคล   จงมีแดองคพระจิตตาเจา 

 ทรงใหชีวิตเรา   และทรงบรรเทาพิทักษคุมครอง 

 ขอพระผูเรืองรอง   รับสิริชวงโชติพรอมโรจนา 

 ตลอดทุกทิวา   รวมพระบิดา พระบุตรานิรันดร 
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สิริมงคล (1) 
(กอ) สิริมงคลจงมีแดพระเปนเจา และสันติสุขจงมีแดมนุษยทุกคน 
(พรอม) ขอสรรเสริญ ขอถวายพร ขอนมัสการ 
(ชาย) พระราชาผูทรงสรรพานุภาพ 
(หญิง) พระชุมพานอย ยอมตายเพ่ือลางไถโทษ 
(พรอม) โปรดเมตตาเทอญ ฟงคําลูกน้ีวิงวอน 
(ชาย) พระองคผูเดียวศักด์ิสิทธ์ิ 
(หญิง) พระองคผูเดียวเปนเจา 
(พรอม) รวมสนิทกับพระบิดา  พรอมท้ังพระจิตในเกียรติมงคล 
 สิริมงคลจงมีแดพระเปนเจา และสันติสุขจงมีแดมนุษยทุกคน 

บทเพลงคั่นระหวางบทอาน 

บทสรอย 

69. พระเจาทรงเปยมดวยความออนหวานและเมตตาสงสาร 

67. ความรักม่ันคงของพระองคดํารงนิจนิรันดร 

บทเพลงสดุดี 

จิตวิญญาณขากระหาย 

จิตวิญญาณขากระหาย  พระเจาดุจกวางนอยกระหายหานํ้า 
ทรงเปนความปรารถนา  แหงจิตใจขาฯ ท่ีอยากสรรเสริญพระองค 
ทรงเปนโลกําบังท่ีเขมแข็ง  ทรงเปนผูเล้ียง ท่ีขาฯ รักเทิดทูน 
ทรงเปนความปรารถนา  แหงจิตใจขาฯ ท่ีอยากสรรเสริญพระองค 
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แผนดินของเรา 

(รับ) แผนดินของเรา เต็มไปดวยความรักของพระเจา 
 แผนดินของเรา เต็มไปดวยความรักของพระองค 
1. เดือนดาราท่ัวเวหน ดลบันดาลสรางสรรคมา ดวยฤทธานุภาพ 
 เดือนดาราใหญนอย ท่ีลองลอยบนนภา สองแสงมาเพ่ือเรา 
2. มวลนกกาบนเวหา มวลแมกไมท่ัวพนา ทรงสรางมาพรอมส้ิน 
 มวลมิจฉาท่ัววารี ลวนมากมีเหลือคณา สรรสรางมาเพ่ือเรา 
3. มวลมนุษยท่ัวแดนไหน ลวนสรางไวเหนือส่ิงใด มีจิตใจรูดีชั่ว 
 ท้ังสัตวนํ้าบกท้ังหลาย สรรสรางไวชวยบรรเทา เปนประโยชนของเรา 
4.  ท้ังพระคุณอีกมากลน ยังชวยดลใหรูงาม จิตใจทรามเปล่ียนส้ิน 
 พระเยซูบุตรของพระ ประทานไวเพ่ือนําทาง สูสวรรคนิรันดร 
 

บทเพลงอัลเลลูยา 

อัลเลลูยา (จงแสวงหา) 

จงแสวงหานํ้าพระทัยพระเปนเจา  และความเท่ียงตรงของพระองค 

แลวทุกทุกส่ิงจะบังเกิดแกตัวของทาน อัลเลลู อัลเลลูยา 

(อัลเลลูยา อัลเลลูยา  อัลเลลูยา  อัลเลลูยา) 

เชิญมาเริงร่ืน 

1. เชิญมาเริงรื่นชื่นบาน  ดวงมานจงเผยแดพระองค 
 วันน้ีวันดีเกษมสุขสําราญ  เชิญมาเริงรื่นชื่นบาน 
2. เชิญรองอัลเลลูยา   เชิญรองอัลเลลูยา 
 วันน้ีวันดีเกษมสุขนักหนา  เชิญรองอัลเลลูยา 
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บทเพลงเตรียมเคร่ืองบูชา 

บูชาสัมพันธ 

1. สายตาลูกเงยสูทิวไศล  สายใจลูกยกข้ึนหาพระองค 
 เครื่องบูชาถวายดวยเจตจํานง โปรดไดทรงรับไวเปนไทยทาน 
2. ทุกวันท่ีรวมบูชา   ทุกมิสซาท่ีลูกรวมจิตใจ 
 มีความสุขเม่ือลูกใกลองคทรงชัย สุขฤทัยในองคพระเจาเอย 
(รับ) สาลีและเหลาองุน   เจาพระคุณเปลี่ยนเปนพระวรกาย 
 เราอาศัยพระองคจึงรอดจากตาย สุขสมหมายใกลชิดเจาพระคุณ 
3. บูชาจะเกิดผล   เม่ือจิตใจคนรวมผูกสัมพันธ 
 พระองคโปรดสอนใหรักกัน ใหเรายึดม่ันพระองคผูเดียว 

รักของพระเจา 

1. ความรักขององคพระเจา ทรงมอบแกเราทุกวันวาร 
 และดวยความรักโปรดปราน พระองคประทานพระบุตรเปนบูชา 
2. ปรารถนาเปนคาไถ โทษท้ังหลายไดทํามา 
 บัดน้ีจนตลอดชีวา พระคุณนานาสัญญาวาจะมิลืม 
(รับ) ลูกขอมอบท้ังกายและจิต ใหแนบชิดสนิทกับพระองค 
 ทุกทุกส่ิงท่ีประสงค จะมอบแดองคพระผูทรงชัย 
3. ความรักความภักดีและความซื่อสัตย  ส่ิงสารพัดท่ีมัดผูกใจ 
 ขอพระองคโปรดทรงรับไว เปนของถวายจากใจน้ี 
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บทเพลงศักด์ิสิทธิ์ 

ศักด์ิสิทธิ์ (ทรงฤทธิ์พระเปนเจา) 

 ศักด์ิสิทธ์ิ ศักด์ิสิทธ์ิ ทรงฤทธ์ิพระเปนเจา 
 พระเจาผูเปนพระราชาแหงสวรรค 
 สิริโรจนาเจิดจาชั่วนิรันดร  สาธุการ สาธุการพระเจาของเรา 
 ขอถวายพรแดผูท่ีมาในนามพระเจา สาธุการ สาธุการพระเจานิรันดร 

ศักด์ิสิทธิ์ (พระผูศักด์ิสิทธิ์) 

(รับ) ศักด์ิสิทธ์ิ ศักด์ิสิทธ์ิ ศักด์ิสิทธ์ิ ศักด์ิสิทธ์ิ 
 พระสิริรุงโรจนแผไปท่ัวฟาดิน 
 โฮซานนา โฮซานนา พระเจา ณ ท่ีสูงสุด 
 ขอถวายพระพรแดผูมาในนามพระเจา 
 โฮซานนา แดพระเจาสูงสุด 

บทเพลงลูกแกะพระเจา 

ความรัก 

 ความรักพระองคย่ิงใหญ  มอบกายใจเพ่ือไถชีวา 

 พลีชีวิตโลหิตมังสา  เปนบูชาแดพระทรงชัย 

 โปรดทรงเมตตาปรานี  นําลูกน้ีสูราชัย 

 ใกลชิดสนิททรงชัย  สุขฤทัยในพระองค 
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ความรักขององคพระเจา 

 ความรักขององคพระเจา  คํ่าเชาเฝาดูแล 
 ดวยความรักแท   ยอมแมพลีชีพบูชา 
 เพราะทรงรักเรา   ไถเราพนบาปโทษา 
 ยอมพลีชีวา   นําวิญญาณลูกพนหมูมาร 
 โอพระชุมพา   โปรดเมตตาปรานีสงสาร 
 ลูกขอกราบกราน   ขอโปรดประทานสันติเทอญ 
 ลูกขอกราบกราน   ขอโปรดประทานสันติเทอญ 

บทเพลงรับศีล 

จงรักซึ่งกันและกัน 

(รับ) จงรักซึ่งกันและกัน  ชวยเหลือเกื้อกูลแบงปน 
 จงรักซึ่งกันและกัน  ดังท่ีเรารักทาน 
1. จงรับปง ไปกินใหท่ัวกันเถิด ปงบอเกิดแหงชีวิต 
 จงด่ืมนํ้า องุนในถวยกาลิกส ชีวิตฉันเพ่ือทาน (เพ่ือทาน) 
2. จงเปนดัง ตะเกียงสองแสงสวาง เปนแบบอยางท่ีดีไซร 
 จงเปนเกลือ ท่ีเค็มเสมอไป  ดังท่ีเราสอนทานไว (สอนทานไว) 
3.  จงรวมจิต รวมใจสวดภาวนา ตามวาจาท่ีเราสอน 
 จงรับใช ซึ่งกันดวยใจอาทร ดังท่ีเรารับใชทาน (รับใชทาน) 
4. จงอภัย ในความผิดและเคืองโกรธ ยกโทษทัณฑใหกันไป 
 ยกโทษใหไมวาจะเปนผูใด  ดังท่ีเรายกใหทาน (ยกใหทาน) 
5.  จงมีใจ เอ็นดูกรุณา  มีเมตตาผูตํ่าตอย 
 จงมีใจ เผ่ือแผแกผูรอคอย  ความชวยเหลือของพวกทาน  

(ของพวกทาน) 
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บทเพลงปดพิธี 

ชีวิตใหม 

1. เรามาเริ่มสรางชีวิตใหม  ใหสุขใสฤทัยรื่นรมย 
 ชีวิตใหมไสวใครชม  ชื่นสุขสมภิรมยชมกัน 
2. เรามาเริ่มดวยรักพระองค  ปกใจคงยึดองคทรงธรรม 
 ทางอบายม่ันหมายไกลพลัน ตัวเราน้ันคืนวันม่ันคง 
(รับ) แสงธรรมสองนําหนทาง  เราจะวางไวในพระองค 
 ทางความดีเราน้ีซื่อตรง  จะดํารงคงม่ันสัญญา 
3. ชีวิตเกาเราไซรไมแล  ม่ันคงแทพระคริสตราชา 
 ชีวิตใหมดังใหวาจา  ใครคนหายอมพาสุขใจ 

สุขในความรักพระเจา 

1. เราลวนมีสุขใจ   สุขในความรักพระเจา 
 พระพรของพระองคชวยเรา เขาใจในพระวาจา 
 ไปและเปนพยาน   กลาหาญอุทิศชีวา 
 ประกาศความรักพระบิดา  ใหคนท่ัวโลกาถวายพร 
(รับ) ต้ังใจ รักจริงทุกส่ิง  ไมละท้ิงแนวทางพระธรรม 
 โปรดทรงเพ่ิมพระคุณหนุนนํา เพ่ือทําตามนํ้าพระทัย 
2. เราน่ันเปนหน่ึงเดียว  กลมเกลียวอยูทุกคืนวัน 
 พระกายพระโลหิตผูกพัน  ชีวันอยูในพระองค 
 เราลวนเปนพ่ีนอง   ปรองดองดวยรักซื่อตรง 
 หน่ึงเดียวในพระคริสตม่ันคง มุงตรงสูสวรรคนิรันดร (รับ) 
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หนึ่งเดียวใจเดียว 
(รับ) หน่ึงเดียวใจเดียว หน่ึงเดียวรวมเกลียวสัมพันธ 
 สมัครสมาน จับมือกันเดินหนาไป 
 สูท่ีหมายใฝใจคือความสามัคคี รวมยินดีท่ีเรามีจิตใจเดียวกัน 
1. ต้ังใจจะรวมทุกขรวมสุขทุกครา จะเชิดชูความหมายแหงชีวิตเรา 
 ยามทุกขยามเศรา เราเคลาคลอใหนํ้าใจ แมวันหางไกลจําฝนใจสงถึงกัน 
2. พวกเราท่ัวกันลวน รวมศาสนชาติไทย ใชอ่ืนไกลเปนนองพ่ีควรชิดใกล 
 ผิดนิดพลาดหนอย จงยกไปไมถือทัณฑ สองมือเกี่ยวกันเธอฉนัเราพี่นองกัน 
 

ใหเรากาวเดินไป 
1. ใหเรากาวเดินไป ดวยดวงใจม่ันคง 
 ในหนทางพระองค พระผูทรงชัย 
 แมวาหนทางน้ี จะมีศัตรูราย 
 คอยซุมรุมทําลาย จะรอนราญไพรี 
(รับ) พระธรรม (พระธรรม) ซึ่งนําชีวี (ซึ่งนําชีวี) 
 พวกลูกยินดี (พวกลูกยินดี) ปฏิบัติตาม (ปฏิบัติตาม) 
 อีกท้ัง (อีกท้ัง) จะพยายาม (จะพยายาม) 
 ประกาศพระนาม (ประกาศพระนาม) พระองคแพรไป 
2. พวกลูกขอบพระคุณ ท่ีไดทรงการุญ 
 และใหความอบอุน แกลูกเรื่อยมา 
 พวกลูกจะดํารง ม่ันคงในพระวาจา 
 จนตลอดชีวา สัญญาพระองค 
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จับมือกัน 

(รับ) เราจงจับมือกัน   เราจงจับมือกัน 

 เดินไปถึงราชัย   จอมราชัน สุขสันตม่ันคง 

 เราจงแผความรัก   เราจงแผความรัก 

 ลองไปในดวงใจ   ของชาวชน ไดพบหนทางจริง 

1. ภูเขาแข็งแกรง   อาจพังพินาศ 

 รักใดใสสะอาด   มิอาจคลอนแคลน 

 ดวยความรักน้ี   ชุบชีวีฉันไว 

 คือรักทรงชัย   ปลุกใจนําใจใหฉันชื่นบาน (รับ) 

2. ยามพบอุปสรรค   จับมือกันม่ัน 

 วอนพระทรงธรรม   ใหลูกน้ันม่ันใจ 

 ดวยเราเรียนรู   หนทางปูดวยหนาม 

 ทุกทุกวันวาร   ติดตามติดตามพระนามเยซู (รับ) 
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บทอานอ่ืนๆ 

พันธสัญญาเดิม 

บทอานจากหนังสือปฐมกาล 
(ปฐก 2 : 18-24) 
 พระเจาตรัสวา “มนุษยอยูเพียงคนเดียวน้ันไมดีเลย เราจะสรางผูชวยท่ี

เหมาะกับเขาให” พระเจาจึงทรงเอาดินมาปนสัตวปาทุกชนิด และนกทุกชนิดใน

ทองฟา ทรงนําสัตวเหลาน้ีมาใหมนุษย เพ่ือดูวาเขาจะต้ังชื่อมันวาอยางไร สัตวแต

ละตัวจะมีชื่อตามท่ีมนุษยต้ังให มนุษยจึงต้ังชื่อใหสัตวเล้ียง นกในอากาศและ

สัตวปาท้ังหมด แตมนุษยยังไมพบผูชวยท่ีเหมาะกับตน ดังน้ัน พระเจาทรง

ทําใหมนุษยหลับสนิท และขณะท่ีเขากําลังนอนหลับก็ทรงเอากระดูกซี่โครงของเขา

ออกมาหน่ึงซี่ และทรงบันดาลใหเน้ือปดสนิท พระเจาทรงเอาซี่โครงน้ันมา

สรางเปนหญิง แลวทรงนํามาใหมนุษย มนุษยจึงพูดวา “น่ีคือกระดูกจากกระดูก

ของฉัน และเน้ือจากเน้ือของฉัน นางจะมีชื่อวาหญิงเพราะนางมาจากชาย” 

เพราะฉะน้ัน ชายจะละจากบิดามารดาของตนไปผูกพันกับภรรยา และท้ังสองจะ

เปนเน้ือเดียวกัน 

(นี่คือพระวาจาของพระเจา) 
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พันธสัญญาใหม 

บทอานจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ ฉบับที่ 1 

(1 คร 12 : 31- 13 : 1-8) 

 ทานท้ังหลายจงพยายามแสวงหาพระพรพิเศษท่ีประเสริฐย่ิงกวาน้ีเถิด

ขาพเจาจะขอชี้ทางท่ีดีกวาใหทาน แมขาพเจาพูดภาษาของมนุษยและของทูต

สวรรคได ถาไมมีความรักขาพเจาก็เปนแคฉาบหรือฉิ่งท่ีสงเสียงอึกทึก แมขาพเจา

จะประกาศพระวาจา เขาใจธรรมลํ้าลึกทุกขอ และมีความรูทุกอยางหรือมีความ

เชื่อพอท่ีจะเคล่ือนภูเขาได  ถาไมมีความรักขาพเจาก็ไมมีความสําคัญแตอยางใด 

แมขาพเจาจะแจกจายทรัพยสินท้ังปวงใหแกคนยากจนหรือยอมมอบตนเองให

นําไปเผาไฟเสีย ถาไมมีความรัก ขาพเจาก็มิไดรับประโยชนใด ความรักยอม

อดทน มีใจเอ้ือเฟอ ไมอิจฉา ไมโออวดตนเอง ไมจองหอง ไมหยาบคาย ไมเห็น

แกตัว ความรักไมฉุนเฉียว ไมจดจําความผิดท่ีไดรับ ไมยินดีในความชั่ว แตรวม

ยินดีในความถูกตอง ความรักใหอภัยทุกอยาง เชื่อทุกอยาง หวังทุกอยาง 

อดทนทุกอยาง  ความรักไมมีส้ินสุด แมการประกาศพระวาจาจะถูกยกเลิก แม

การพูดภาษาท่ีไมมีใครเขาใจจะยุติ แมความรูจะหมดส้ิน 

(พระวาจาของพระเจา) 
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พระวรสาร 

พระวรสารนักบุญมาระโก 

(มก 10 : 6-12) 

 เวลาน้ัน พระเยซูเจาตรัสวา แตเม่ือแรกสรางโลกน้ันพระเจาทรงสราง

มนุษยใหเปนชายและหญิง  ดังน้ัน ชายจะละบิดามารดา และชายหญิงจะ

เปนเน้ือเดียวกัน  ดังน้ัน เขาจึงไมเปนสองอีกตอไปแตเปนเน้ือเดียวกัน

ดังน้ัน ส่ิงท่ีพระเจาทรงรวมกันไวมนุษยอยาแยกเลย เม่ือกลับเขาไปในบานแลว

บรรดาศิษยทูลถามถึงเรื่องน้ีอีก พระองคจึงตรัสตอบวา ผูใดหยารางภรรยาและ

แตงงานกับอีกคนหน่ึงก็ทําผิดประเวณีตอภรรยาคนเดิม และถาหญิงคนหน่ึงหยา

กับสามีไปแตงงานกับอีกคนหน่ึงก็ผิดประเวณีเชนเดียวกัน 

(พระวาจาของพระเจา) 
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บทภาวนาตอพระวิสุทธิวงส 

ขาแตพระเยซูเจา 

 โปรดทอดพระเนตรมายังครอบครัวของเราท่ีเขามาออนวอน เราขอถวาย

ตัวเราเอง ความยินดี ความทุกขยากแดพระองคอีกครั้ง เพ่ือบานของเราจะเปน

เหมือนบานของพระองค จะเปนแหลงความสุข ความบริสุทธ์ิ ความรักและการ

เสียสละ โปรดอวยพรเราผูท่ีอยูท่ีน้ี หรือท่ีอ่ืน โปรดเมตตาคนท่ีตายไปแลวดวย

เถิด 

โอพระแมมารีย 

 มารดานารักย่ิงของพระเยซู พระแมของเรา โปรดวิงวอนพระเยซูเจาเพ่ือ

ครอบครัวของเรา และทุกครอบครัวในโลก ใหพระองคคุมครองพิทักษรักษา

ทารก เด็กและเยาวชน และพระกระแสเรียกของพวกเขาดวย 

ขาแตทานยอแซฟ 

 องคพิทักษของพระเยซูเจาและพระแมมารีย โปรดชวยเหลือเราในทุกส่ิง

ท่ีจําเปนเพ่ือชีวิต โปรดรักษาบานของเรา คนเจ็บปวยและผูท่ีกําลังจะส้ินใจ เราจะ

ไดรวมอยูกับพระเยซูพรอมกับพระแมมารียและทาน ตลอดนิรันดร อาแมน 

 


