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พระคุณการุณย์ 
(Indulgence)

คุณพ่อจำ�เนียร กิจเจริญ

 พระคุณการุณย์หมายถึงการอภัยโทษ อันพึงต้องรับเนื่องจาก

การทำาบาป หรือความผิด ซึ่งได้รับการอภัยบาปแล้ว และที่เรียกว่า

พระคุณการุณย์ เพราะเป็นพระคุณของพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยความเมตตา

กรุณา โดยความยุติธรรม เม่ือทำาบาปหรือทำาความผิดก็มีโทษตามมา 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการชดเชยบาปหรือความผิดที่ได้ทำาไป คริสตชนที่สำานึกว่า 

ตนเป็นคนบาป จึงทำาอะไรบางอย่างที่เรียกว่า “ทำาพลีกรรม” ประหนึ่ง

เป็นการยอมรับ “โทษ” เพื่อชดเชยบาปของตน และถ้าหากเขาชดเชย

บาปได้หมดด้วยการทำาพลีกรรมในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกน้ี เขาก็จะ

ได้รางวัลในสวรรค์ทันทีเมื่อเขาตายไป แต่ถ้าหากยังชดเชยไม่หมดก็จะ

ต้องไปชดเชยในไฟชำาระ

 ตามปกติ พระสงฆ์ผู้ฟังแก้บาปจะกำาหนดว่า “โทษ” อันเน่ือง

มาจากบาปอะไร และแค่ไหน “โทษ” นี้หมายถึง “กิจใช้โทษบาป” นั่นเอง 

แต่ว่าในปัจจุบันพระสงฆ์ไม่ได้กำาหนด “โทษ” ที่คู่ควรกับบาปหรือ

ความผิด เพราะเห็นว่าผู้ที่ทำาบาปหรือความผิดควรมีความสำานึกและ

พยายามทำาพลีกรรมตามความสมัครใจเพ่ือชดเชยบาป หรือความผิดพลาด

ของตนเองอยู่เสมอแล้ว
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 อย่างไรก็ตาม พระศาสนจักรมีสิทธิ์ประกาศพระคุณการุณย์ 

หรือการอภัยโทษแก่คริสตชน เพราะว่าพระศาสนจักรมีอำานาจหน้าท่ี

แจกจ่ายพระหรรษทานและพระคุณต่างๆ ของพระเจ้า พระศาสนจักร

ประกาศพระคุณการุณย์ได้ 2 อย่าง คือ พระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ และ 

พระคุณการุณย์ไม่ครบบริบูรณ์

 พระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ (Plenary Indulgence) หมายถึง 

การอภัยโทษบาปอย่างหมดสิ้น ผู้ที่ได้รับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์

จะพ้น “โทษ” ที่พึงต้องรับทั้งหมด

 พระคุณการุณย์ไม่ครบบริบูรณ์ (Partial Indulgence) หมายถึง 

การอภัยโทษให้บางส่วน แต่ถึงกระนั้นก็ไม่สามารถทราบอย่างชัดเจน

ว่าแค่ไหน ไม่เหมือนกับในอดีตที่ทราบแน่ชัดว่า พระคุณการุณย์น้ี

สำาหรับระยะเวลานานเท่าใด ทั้งนี้ เพราะว่าในสมัยนั้น พระสงฆ์ 

ผู้ฟังแก้บาปมีธรรมเนียมกำาหนด “โทษ” ให้คู่ควรกับบาปหรือความผิด 

ท่ีทำาไป พร้อมท้ังกำาหนดระยะเวลาทำากิจใช้โทษบาปน้ันด้วย เพราะฉะน้ัน 

เมื่อมีการประกาศพระคุณการุณย์จึงมีการระบุจำานวนวันสำาหรับ

พระคุณด้วย เช่น พระคุณการุณย์ 100 วัน เพื่อหมายถึงการอภัยโทษที่มี 

ระยะเวลา 100 วัน อันพึงต้องรับเพื่อชดเชยบาป หรือความผิดที่ได้ทำาไป 

แต่ปัจจุบันนี้พระศาสนจักรไม่ประกาศพระคุณการุณย์ท่ีระบุจำานวนวัน

อีกต่อไป เพราะว่าไม่มีธรรมเนียมให้พระสงฆ์ฟังแก้บาปกำาหนด “โทษ” 

อย่างหนักๆ เช่นในอดีตอีกแล้ว คริสตชนพึงสำาเนียกที่จะทำากิจ 

ใช้โทษบาปด้วยความสำานึกของตนเองมากกว่า พระศาสนจักรจึง

ประกาศเพียงกว้างๆ ในลักษณะที่เป็นพระคุณการุณย์ที่ไม่ครบบริบูรณ์
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เท่านั้น

 พระคุณการุณย์ คือ การอภัยโทษชั่วคราวที่สมควรได้รับ

เนื่องจากบาปจากความผิดที่ได้รับการยกโทษให้แล้วในสายพระเนตร

ของพระเจ้า สัตบุรุษจะต้องเตรียมตัวอย่างเหมาะสม และจะต้องทำาตาม 

เงื่อนไขเฉพาะที่ระบุไว้ให้สำาเร็จไป ก็จะได้รับพระคุณโดยการช่วยเหลือ

ของพระศาสนจักร ซึ่งในฐานะเป็นศาสนบริกรของการไถ่บาป มีอำานาจ

ยกเว้นให้ได้และทำาการประยุกต์ใช้ทรัพย์สมบัติของฤทธิ์กุศลของ 

พระคริสต์และบรรดานักบุญ (ม.992) ดังนั้น พระคุณการุณย์ คือ ความ

กรุณาที่พระศาสนจักรประทานให้เพื่อยกโทษบาปทั้งหมดหรือบางส่วน

แก่ผู้ที่ได้รับการอภัยบาปแล้ว และทำากิจกรรมบางอย่างตามที่กำาหนดไว้ 

คำาสอนเรื่องพระคุณการุณย์เป็นเรื่องเกี่ยวโยงกับคำาสอน 2 เรื่องคือ

 1. พระคริสตเจ้าทรงเป็นศรีษะของพระศาสนจักร ได้ทรง 

สร้างสมบุญบารมีอย่างไร้ขอบเขตเพื่อเรา

 2. คริสตชนรวมอยู่ในสหพันธ์นักบุญ

        การยกโทษบาปมี 2 วิธีคือ วิธีทางศีลอภัยบาป และวิธีทาง

พระคุณการุณย์

 1. วิธีทางศีลอภัยบาป ในศตวรรษที่ 9 สันตะปาปาและสังฆราช 

มักจะลงท้ายจดหมายอภิบาลด้วยการวอนขอพระเจ้า โดยอาศัยคำาเสนอ

วิงวอนของพระเยซูคริสตเจ้าและนักบุญทั้งหลายได้ทรงพระมหากรุณา

ยกโทษบาปแก่คริสตชนคนบาป ในสูตรโปรดบาปแบบเก่าก่อนมีการ

ปรับปรุงพิธีกรรมศีลอภัยบาปครั้งสุดท้าย (2 ธ.ค. 1973) พระสงฆ์ ก็สวด 

วอนขอการยกโทษบาปแก่ผู้แก้บาปทุกคนเช่นกัน
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 2. วิธีทางพระคุณการุณย์ เริ่มในศตวรรษที่ 11 กิจใช้โทษบาป

ท่ีพระสงฆ์กำาหนดให้ได้รับการลดหรือยกเลิก เช่น คนท่ีพระสงฆ์ผู้ฟัง

แก้บาปกำาหนดให้อดอาหาร 3 วัน ในระหว่างเทศกาลมหาพรต ได้รับ

ความกรุณาลดลงเหลือ 2 วัน หรือคนที่ต้องทำาบุญช่วยอารามฤษีเป็น

กิจใช้โทษบาป ก็ได้รับความกรุณาลดหย่อนให้เบาลงหรือยกเลิก ต่อมา

สิ่งที่เคยเป็นกิจใช้โทษบาปเหล่านี้กลายเป็นเงื่อนไขสำาหรับรับพระคุณ

การุณย์ เช่น การทำาบุญบำารุงอาราม โรงเรียน โรงพยาบาล การจาริก

แสวงบุญไปยังโบสถ์วิหาร เป็นต้นมหาวิหารนักบุญเปโตรที่กรุงโรม 

พระคุณการุณย์ที่โด่งดังมากที่สุดคือพระคุณการุณย์ครูเสด ผู้สมัคร 

ไปรบในสงครามครูเสดได้รับการอภัยโทษบาปและได้รับสิทธิพิเศษ 

บางอย่าง พระคุณการุณย์อุทิศแก่ผู้ตายเริ่มมีเป็นครั้งแรกในปี 1476

- พรพระสันตะปาปา พระสันตะปาปาสามารถประทานพรเพื่อให้ 

 พระคุณการุณย์ได้ หรือเสกศาสนภัณฑ์ให้พระคุณการุณย์แก่ผู้ที่ 

 ใช้ศาสนภัณฑ์เหล่านั้นได้ กฎหมายพระศาสนจักรให้สิทธิแก่ 

 พระคาร์ดินัล พระสังฆราชเสกศาสนภัณฑ์ด้วยพรพระสันตะปาปา 

 ได้ ถ้าพระสงฆ์องค์ใดต้องการสิทธิพิเศษน้ีก็สามารถขอได้จาก 

 สมณกระทรวงคารวกิจ สิ่งที่จะให้เสกเพื่อรับพรพระสันตะปาปา 

 นั้นต้องทำาด้วยวัสดุเนื้อแข็ง ไม่แตกง่าย พระคุณการุณย์ไม่ใช่ 

 สมบัติส่วนตัว เพราะฉะนั้นใครจะใช้ศาสนภัณฑ์นั้นก็ได้รับ 

 พระคุณการุณย์เช่นกัน ไม่จำาเป็นต้องนำาติดตัวเสมอ เพียงแต่เก็บ 

 ไว้ในที่ควรเคารพก็พอ การติดสายประคำากับตัวเฉยๆ ไม่ได้รับ 

 พระคุณอันใด ต้องสวดด้วยจึงจะได้รับ
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-  พระคุณการุณย์ไม่บริบูรณ์หรือบริบูรณ์ ขึ้นอยู่กับว่าพระคุณนั้น 

 จะปลดปล่อยบุคคลให้เป็นอิสระจากการลงโทษชั่วคราวที่ 

 สมควรกับบาป แต่ส่วนหนึ่งหรือทั้งครบ (ม.993)

- คริสตชนทุกคนจะได้รับพระคุณการุณย์ไม่บริบูรณ์หรือบริบูรณ์ 

 สำาหรับตัวของเขาเอง หรือเขาอาจประยุกต์ให้กับผู้ตายโดยการ 

 อธิษฐาน (ม.994)

- นอกจากผู้มีอำานาจสูงสุดในพระศาสนจักร พวกที่จะสามารถให้ 

 พระคุณการุณย์ได้ คือพวกที่ได้รับอำานาจน้ีโดยการรับรู้จาก 

 ตัวบทกฎหมายเอง หรือถูกให้โดยพระสันตะปาปา (ม.995.1)

- ไม่มีผู้มีอำานาจใดภายใต้พระสันตะปาปาจะสามารถให้อำานาจ 

 ในการให้พระคุณการุณย์แก่คนอื่น ๆ  เว้นแต่ว่าอำานาจนี้ได้ถูกให้ 

 อย่างชัดเจนกับบุคคลนั้นโดยสันตะสำานัก (ม.995)

- บุคคลที่จะมีความสามารถได้รับพระคุณการุณย์ ต้องได้รับ 

 ศีลล้างบาปแล้ว ไม่ถูกตัดออกจากพระศาสนจักร และอยู่ใน 

 สถานะพระหรรษทาน อย่างน้อยที่สุดเมื่อได้ทำางานที่กำาหนดไว้ 

 ครบถ้วน (ม.996.1)

- การจะได้รับพระคุณการุณย์นั้น บุคคลที่จะรับได้อย่างน้อยต้อง 

 มีความตั้งใจที่จะรับพระคุณนั้น และต้องทำางานตามเวลา และ 

 วิธีการที่กำาหนดไว้ (ม.996)
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การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์
 

 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ กำาหนดให้ทุกเขตมีวัด 1 แห่งในแต่ละ

เขต เพ่ือการแสวงบุญรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ ตลอดปีปีติแห่ง

พระคุณการุณย์ 2015 เพื่ออำานวยความสะดวกให้กับพ่ีน้องคริสตชน 

ได้อย่างทั่วถึง โดยมีรายนามวัดดังต่อไปนี้

 เขต 1 วัดแม่พระลูกประคำา (กาลหว่าร์)

 เขต 2 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ (วัดสามเสน) 

 เขต 3 วัดซางตาครู้ส (วัดกุฎีจีน)

 เขต 4 วัดพระวิสุทธิวงส์ (วัดลำาไทร)

 เขต 5 สักการสถานบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง

 เขต 6 วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา (วัดอยุธยา)

เงื่อนไขในการรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์

1. มีเจตนาที่จะรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์

2. สวดภาวนาบท “ข้าแต่พระบิดา” และบท “บทข้าพเจ้าเชื่อ   

 (สัญลักษณ์ของอัครสาวก)” อย่างศรัทธา ณ วัดในโอกาสไปแสวงบุญ  

 ดังต่อไปนี้

โอกาสยาตราแสวงบุญตามวัดที่กำ หนด
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 ก. ทุกครั้งที่เข้าร่วมศาสนพิธีกรรม ซึ่งได้แก่

  1) พิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์

  2) พิธีบูชาขอบพระคุณวันธรรมดา

  3) พิธีกรรมศักด์ิสิทธ์ิในการชุมนุมยาตราแสวงบุญท่ีจัดข้ึน 

    โดยคริสตชนกลุ่มใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์  

       นักบวช หรือฆราวาส

 ข. ร่วมงานสมโภชศาสนนามของวัดท่ีได้รับการประกาศให้เป็น 

     วัดแสวงบุญ

ข้อปฏิบัติศาสนศาสนกิจ อันเป็นองค์ประกอบที่เป็นเงื่อนไขประจำา

สำาหรับการแสวงบุญทุกครั้ง ดังต่อไปนี้

 ค. รับศีลอภัยบาป (สามารถรับศีลอภัยบาป 1 ครั้ง สำาหรับการ 

     ยาตราแสวงบุญในหลายๆ โอกาสได้ ถ้ารู้ตัวว่าไม่มีบาปหนัก)

 ง. รับศีลมหาสนิท (รับศีลมหาสนิททุกโอกาสที่ยาตราแสวงบุญ  

                              หากเกดิขดัขอ้ง จะรบัศลีมหาสนิทภายหลังในช่วงเวลาประมาณ 

     หนึ่งสัปดาห์ก็ได้)

 จ. สวดภาวนาบท “ข้าแต่พระบิดา” และ”วันทามารีย์” หรือ 

    สวดบทภาวนาอื่นๆ ตามความศรัทธาของแต่ละคนก็ได้ ทั้งนี้ 

     เพื่อพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา (สวดทุกโอกาส 

     ที่ทำายาตราแสวงบุญ)
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หมายเหตุ

1. ต้องปฏิบัติให้ครบเงื่อนไข

2. พระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ เป็นพระคุณท่ีมีกำาหนดให้รับได้ 

 วันละ 1 ครั้ง และสามารถอุทิศพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์นี้ 

 แก่ผู้ล่วงลับได้ด้วย

3. ในโอกาสยาตราแสวงบุญ สามารถวิงวอนขอพระคุณเพื่อช่วยให้ 

 มีชีวิตในโลกปัจจุบันอย่างดี พร้อมๆ ไปกับขอพระคุณการุณย์ 

 ครบบริบูรณ์ เพื่อช่วยบรรลุชีวิตแห่งความรอดนิรันดรด้วย
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เพลงเริ่มพิธี

ด้วยดวงใจยินดี

 (รับ) ด้วยดวงใจยินดี ขอเชิญร่วมอัญชุลี

  ชนทั่วแดนแผ่นดิน ถว�ยพรแด่พระองค์

 1. เชิญถวายพระพร ยกยอกรวันทา

  อยู่เบื้องหน้าพระองค์ (รับ)

 2. พระองค์ทรงเมตตา ต่อประชาทั้งปวง

  ที่ดวงจิตซื่อตรง (รับ)

 3. ในวันอันยินดี              ที่พวกเราพร้อมเพรียง

  เปล่งเสียงร้องสรรเสริญ (รับ)

 4. พระองค์เสด็จมา เยี่ยมเยียนชาวประชา

  คือเหล่าข้าฯ ทั้งหลาย (รับ)

ถ้�ประธ�นวจนพิธีกรรมเป็นพระสงฆ์ หรือ สังฆ�นุกร จะเร่ิมวจนพิธีกรรม 

ดังนี้

ประธาน เดชะพระนามพระบิดา และพระบุตรและพระจิต

ทุกคน  อ�แมน

ประธาน  พระเจ้าสถิตกับท่าน

ทุกคน  และสถิตกับท่�นด้วย
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ถ้�ฆร�ว�สเป็นประธ�นในพิธี หรือ เป็นผู้ก่อสวด จะเริ่มวจนพิธีกรรม 

ดังนี้

ก่อ  เดชะพระนามพระบิดา และพระบุตรและพระจิต

รับ  อ�แมน

ก่อ  ข้าแต่พระเจ้า โปรดเสด็จมาช่วยเหลือเกื้อกูลข้าพเจ้า

รับ	 	 โปรดเถิดพระเจ้�ข้� โปรดช่วยข้�พเจ้�ทั้งหล�ย 

  พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิด� และพระบุตร และพระจิต  

  เหมือนในปฐมก�ล 

  บัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดร อ�แมน

พิธีกร พี่น้องที่รัก เราร่วมใจกันมาแสวงบุญและภาวนาที่พระวิหารของ 

 พระเจ้าในโอกาสปีปีติแห่งพระคุณการุณย์ของพระศาสนจักร 

 ไทย เชิญชวนพี่น้องร่วมใจกันขอบพระคุณพระเจ้า สำาหรับความ 

 รักมั่นคงของพระองค์ที่ทรงมีต่อเราเสมอมา แต่เราก็ตระหนักดี 

 ว่า เราเป็นคนบาป เราเคยทำาผิดต่อพระองค์และต่อเพื่อนพี่น้อง  

 จึงเชิญชวนพี่น้องวอนขอพระเมตตาจากพระเจ้าโปรดประทาน 

 พระคุณการุณย์ของพระองค์แก่เราผ่านทางพระศาสนจักร 

 มารดาอันศักดิ์สิทธ์ิของเรา ที่สุด เชิญชวนพี่น้องได้พร้อมใจกัน 

 ภาวนาสรรเสริญพระเจ้า และฟังพระวาจาของพระองค์ท่ีตรัส 

 กับเราผ่านทางวจนพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้



- 12 -

พิธีกร  สดุดีที่  8  เชิญรับบทสร้อยพร้อมกัน

สร้อย 1 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระนามของพระองค์ช่างยิ่งใหญ่ 

    ทั่วแผ่นดิน

       1. ข้าแต่พระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

 พระนามพระองค์ช่างยิ่งใหญ่ทั่วแผ่นดิน

 คำาสรรเสริญพระองค์ขึ้นไปถึงฟากฟ้า

       2. พระองค์ทรงใช้ปากของเด็กน้อยและทารก

 ประกาศพระฤทธานุภาพต่อต้านบรรดาศัตรู

 ทรงปราบบรรดาข้าศึกและเหล่ากบฏให้เงียบไป

       3. เมื่อข้าพเจ้าแหงนมองท้องฟ้า 

 ซึ่งนิ้วพระหัตถ์บรรจงสร้างไว้

 มองดูเดือนดูดาวที่พระองค์ทรงประดับไว้อย่างมั่นคง

         4. มนุษย์เป็นใคร พระองค์จึงทรงระลึกถึงเขา

 บุตรแห่งมนุษย์เป็นใคร พระองค์จึงต้องทรงเอาพระทัยใส่

       5. ถูกแล้ว พระองค์ทรงสร้างมนุษย์

 ให้ด้อยกว่าทูตสวรรค์เพียงน้อยนิด

 ประทานความรุ่งโรจน์และเกียรติยศ

 ให้เป็นเสมือนมงกุฎประดับศีรษะ

       6. ทรงแต่งต้ังเขาให้เป็นเจ้านายของผลงานจากฝีพระหัตถ์

 และทรงวางสรรพสิ่งไว้ใต้เท้าของเขา
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       7. ฝูงแพะแกะ และปศุสัตว์  รวมทั้งสัตว์ป่าทั้งหลาย

       8. นกในท้องฟ้า ปลาในท้องทะเล 

 และสรรพสัตว์ที่แหวกว่ายในมหาสมุทร

       9. ข้าแต่พระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย 

 พระนามพระองค์ช่างยิ่งใหญ่ทั่วแผ่นดิน

       พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิด� และพระบุตร และพระจิต  

 เหมือนในปฐมก�ล บัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดร อ�แมน  

  

สร้อย 1 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระนามของพระองค์ช่างยิ่งใหญ่ 

    ทั่วแผ่นดิน

พิธีกร บทเพลงจากพันธสัญญาเดิม (1พศด 29:10-13) เชิญรับ 

 บทสร้อยพร้อมกัน

สร้อย 2 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลาย 

   สรรเสริญพระนามรุ่งโรจน์ของพระองค์

  1. ข้าแต่องค์พระผู้ เป็นเจ้า พระเจ้าแห่งอิสราเอล 

 บรรพบุรุษของข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอทรงได้รับการถวายพระพร  

 ณ บัดนี้และตลอดไปเถิด 
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  2. ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ความยิ่งใหญ่ พระอานุภาพ  

 พระสิริรุ่งโรจน์ ความสูงส่งและความรุ่งเรืองเป็นของพระองค์  

 สิ่งทั้งปวงที่อยู่ในสวรรค์และบนแผ่นดินล้วนเป็นของพระองค์  

 ข้าแต่องค์พระผู้ เป็นเจ้า พระอาณาจักรเป็นของพระองค์  

 พระองค์ทรงได้รับการเทิดทูนเป็นผู้นำาเหนือทุกสิ่ง 

  3. ทั้งความมั่งคั่งและเกียรติยศมาจากพระองค์ พระองค์ 

 ทรงปกครองทุกสิ่ง พละกำาลังและอานุภาพอยู่ในพระหัตถ์ 

 พระองค์ ความยิ่งใหญ่และอำานาจต่างๆ ล้วนมาจากพระหัตถ์ 

 พระองค์ 

  4. บัดนี้ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย ข้าพเจ้า 

 ทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์และสรรเสริญพระนามรุ่งโรจน์ 

 ของพระองค์  

       พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิด� และพระบุตร และพระจิต  

 เหมือนในปฐมก�ล บัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดร อ�แมน 

สร้อย 2 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลาย 

   สรรเสริญพระนามรุ่งโรจน์ของพระองค์
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พิธีกร  สดุดีที่  100 เชิญรับบทสร้อยพร้อมกัน

สร้อย  3  มาเถิด จงเข้ามาเฝ้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า จงโห่ร้องด้วย 

      ความปรีดา

  1. ท่านทั้งหลายจากทั่วแผ่นดิน จงโห่ร้องสรรเสริญองค์ 

 พระผู้เป็นเจ้าเถิด

  2. จงรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความยินดี จงเข้ามาเฝ้า 

 เฉพาะพระพักตร์พระองค์  จงโห่ร้องด้วยความปรีดา

  3. จงรู้ไว้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระเจ้า พระองค์ 

 ทรงสร้างเรา เราเป็นของพระองค์ เป็นประชากรของพระองค์  

 เป็นฝูงแกะที่ทรงเลี้ยงดู

  4. จงเข้าประตูของพระองค์ พลางขับร้องขอบพระคุณ  

 จงขอบพระคุณพระองค์ และถวายพระพรแด่พระนามพระองค์

  5. เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระทัยดี ความรักมั่นคง 

 ของพระองค์ดำารงอยู่เป็นนิตย์ ความซื่อสัตย์ของพระองค์คงอยู่ 

 ทุกยุคทุกสมัย

  พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิด� และพระบุตร และพระจิต  

 เหมือนในปฐมก�ล บัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดร อ�แมน

สร้อย  3  มาเถิด จงเข้ามาเฝ้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า จงโห่ร้องด้วย 

      ความปรีดา
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(ผู้อ่าน)

  บทอ่านจากหนังสือเลวีนิติ (ลนต.25:1-2,8-17)

  องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งโมเสสบนภูเขาซีนาย ให้บอก 

 ชาวอิสราเอลว่า“ท่านจะต้องนับระยะเวลาเจ็ดปีเจ็ดคร้ัง จะได้ 

 รวมท้ังส้ินส่ีสิบเก้าปี ในวันท่ีสิบเดือนเจ็ด ท่านจะส่ังให้เป่าเขาสัตว์  

 ท่านจะสั่งให้ประกาศวันชดเชยบาปโดยเป่าเขาสัตว์ท่ัวแผ่นดิน 

 ของท่าน ท่านจะต้องประกาศว่าปีท่ีห้าสิบน้ันเป็นปีศักดิ์สิทธิ์  

 และประกาศการปลดปล่อยสำาหรับทุกคนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดิน  

 ปีนั้นจะได้ชื่อว่า ‘ปีเป่าเขาสัตว์’ สำาหรับท่าน แต่ละคนจะได้รับ 

 ที่ดินของตระกูลคืนมา แต่ละคนจะกลับไปยังครอบครัวของตน  

 ในปีที่ห้าสิบซึ่งเป็นปีเป่าเขาสัตว์สำาหรับท่านน้ี ท่านจะต้อง 

 ไม่หว่านพืช ไม่เก็บเกี่ยวข้าวซึ่งงอกขึ้นเอง ไม่เก็บผลองุ่นจากเถา 

 ที่ไม่ได้ลิด ปีเป่าเขาสัตว์นี้จะเป็นปีศักดิ์สิทธิ์สำาหรับท่าน ตลอด 

 ปีนี้ ท่านจะกินพืชผลที่งอกขึ้นเองในทุ่งนา”

  “ในปีเป่าเขาสัตว์นี้ แต่ละคนจะได้รับที่ดินของตระกูล 

 คืนมา ดังนั้น เมื่อท่านขายที่ดินแก่เพื่อนบ้าน หรือซื้อจากเขา  

 ท่านจะต้องไม่เอารัดเอาเปรียบกันเม่ือซื้อท่ีดินจากเพ่ือนบ้าน  

 ท่านจะต้องคำานวณราคาซื้อตามจำานวนปีที่ผ่านมาจากปีเป่า 

 เขาสัตว์ครั้งก่อน ราคาขายจะข้ึนอยู่กับจำานวนปีการผลิตท่ี 

 ยังเหลืออยู่ ย่ิงเหลือจำานวนปีมากเท่าใด ราคาก็ย่ิงมากข้ึนเท่าน้ัน  

 ยิ่งจำานวนปีน้อยลงเท่าใด ราคาก็น้อยลงตามไปด้วย เพราะสิ่งที่ 

 เขาขายให้ท่านนั้นคือจำานวนการเก็บเกี่ยวพืชผล เพราะฉะนั้น  
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 ท่านจะต้องไม่เอารัดเอาเปรียบกัน แต่จงยำาเกรงพระเจ้าของท่าน  

 เพราะเราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน”

(พระวาจาของพระเจ้า)

ทุกคน  ขอขอบพระคุณพระเจ้�

บทสร้อย จงขอบพระคุณพระเป็นเจ้าเพราะพระองค์พระทัยดี  

       ความรักมั่นคงของพระองค์ดำารงนิตย์นิรันดร์

เพลงสดุดีที่ 118  (1-2, 16-17, 22-23)

 ก. จงขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะพระองค์พระทัยดี

     ความรักมั่นคงของพระองค์ดำารงอยู่เป็นนิตย์ 

     พงศ์พันธุ์ของอิสราเอลจงกล่าวว่า

     “ความรักมั่นคงของพระองค์ดำารงอยู่เป็นนิตย์” (รับ)

 ข. พระหัตถ์ขวาขององค์พระผู้เป็นเจ้าชูขึ้น

     พระหัตถ์ขวาขององค์พระผู้เป็นเจ้ามีชัยชนะ

     ข้าพเจ้าจะไม่ตาย ข้าพเจ้าจะมีชีวิตอยู่

     และจะประกาศพระราชกิจย่ิงใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า (รับ)

 ค. ศิลาซึ่งช่างก่อสร้างทิ้งไป

     กลายเป็นศิลาหัวมุม

     องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำาการนี้

     เป็นสิ่งมหัศจรรย์แก่ตาของเรา (รับ)
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บทเพลงอัลเลลูยา

  อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลู อัลเลลู อัลเลลูยา

  อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลู อัลเลลู อัลเลลูยา

  เชิญชาวเราร่วมใจสาธุการ 

  แด่พระภูบาลผู้ทรงประทับอยู่

  เราร้องเพลงด้วยความกตัญญู อัลเลลูยา

ถ้�ผู้อ่�นพระวรส�รเป็นพระสงฆ์ หรือ สังฆ�นุกร 

ประธาน พระเจ้าสถิตกับท่าน

ทุกคน  และสถิตกับท่�นด้วย

ประธาน บทอ่านจากพระวรสารตามคำาบอกเล่าของนักบุญลูกา

ทุกคน	 ขอถว�ยพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้�ข้�

ถ้�ผู้อ่�นพระวรส�รเป็นฆร�ว�สให้เริ่มอ่�นโดยกล่�วว่� “บทอ่�นจ�ก

พระวรส�รต�มคำ�บอกเล่�ของนักบุญลูก�”
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  บทอ่านจากพระวรสารตามคำาบอกเล่าของนักบุญลูกา 

  (ลก 4:16-22)

  พระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเมืองนาซาเร็ธซึ่งเป็นสถานท่ี 

 ที่พระองค์ทรงเจริญวัย ในวันสับบาโต พระองค์เสด็จเข้าไปใน 

 ศาลาธรรมเช่นเคย ทรงยืนขึ้นเพื่อทรงอ่านพระคัมภีร์มีผู้ส่งม้วน 

 หนังสือประกาศกอิสยาห์ให้พระองค์ พระเยซูเจ้าทรงคล่ีม้วน 

 หนังสือออก ทรงพบข้อความที่เขียนไว้ว่าพระจิตขององค์ 

 พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงเจิม 

 ข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจนทรงส่งข้าพเจ้าไป 

 ประกาศการปลดปล่อยแก่ผู้ ถูกจองจำา คืนสายตาให้แก่  

 คนตาบอดปลดปล่อยผู้ถูกกดขี่ให้เป็นอิสระประกาศปีแห่งความ 

 โปรดปรานจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วพระเยซูเจ้าทรงม้วน 

 หนังสือส่งคืนให้เจ้าหน้าที่และประทับน่ังลง สายตาของทุกคน 

 ที่อยู่ในศาลาธรรมต่างจ้องมองพระองค์ พระองค์จึงทรงเริ่มตรัส 

 ว่า “ในวันนี้ ข้อความจากพระคัมภีร์ที่ท่านได้ยินกับหูอยู่นี้ 

 เป็นความจริงแล้ว” ทุกคนสรรเสริญพระองค์และต่างประหลาดใจ 

 ในถ้อยคำาน่าฟังที่พระองค์ตรัส    

(พระวาจาของพระเจ้า)
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ทุกคน		 ขอพระคริสตเจ้�ทรงพระเจริญเทอญ

ประธาน  ...เทศน์เตือนใจ…

ถ้�ฆร�ว�สเป็นประธ�นในพิธี หรือ เป็นผู้ก่อสวด ให้เชิญชวนผู้ม�ร่วม

แสวงบุญเงียบสักครูหนึ่งเพื่อรำ�พึงพระว�จ�ของพระเจ้�

บทภาวนาเพื่อมวลชน

ประธาน พีน่อ้งทีร่กั  พระเยซเูจา้ตรสัยนืยนัวา่ ทีใ่ดมสีองหรอืสามคน 

  ร่วมชุมนุมในนามของพระองค์    พระองค์ประทับอยู่ที่นั่น 

  วันนี้  เราร่วมใจกันมาแสวงบุญในโอกาสปีปีติแห่ง 

  พระคุณการุณย์ของพระศาสนจักรคาทอลิกไทย ขอให้ 

  เราร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน เสนอคำาวิงวอนด้วยท่าทีแห่ง 

  ความเชื่อและไว้วางใจ 

ผู้แทน  1. เพื่อสมเด็จพระสันตะปาปา และบรรดาพระสังฆราช 

  ผู้อภิบาลปกครองพระศาสนจักร ขอทุกท่านเต็มเปี่ยม 

  ด้วยพระพร ปรีชาญาณ และสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง    

  จะได้นำาพาประชาสัตบุรุษให้มุ่งเจริญชีวิต โดยมีท่าน 

  เหล่านี้เป็นพลังใจ และแบบฉบับ       

ให้เร�ภ�วน�
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  2. เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างนานาชาติ ขอพระเจ้า 

  โปรดให้มนุษย์ในโลกปัจจุบันมีความเป็นน้ำาหน่ึงใจ 

  เดียวกัน รู้จักให้อภัยแก่กัน และขอพระองค์โปรด 

  ประทานสันติภาพอันถาวรให้แก่ประชากรทั่วโลก  

  โดยเฉพาะสันติสุขในประเทศไทยของเรา

ให้เร�ภ�วน�

  

  3. เพื่อพระศาสนจักรคาทอลิกไทยของเรา ในโอกาส 

  ฉลองปีปีติแห่งพระคุณการุณย์ ขอให้สมาชิกทุกคนสำานึก 

  ถึงพระพรของพระเจ้าที่มีต่อพระศาสนจักรไทยตลอด 

  สี่ร้อยกว่าปี และเพื่อให้ทุกคนตระหนักดีถึงบทบาท 

  หน้าที่ของการเป็นศิษย์พระคริสต์ ท่ีพร้อมเจริญชีวิต 

  ประกาศข่าวดีใหม่

ให้เร�ภ�วน�

  4. เพื่อผู้ยากไร้  ทั้งฝ่ายกายและฝ่ายใจ  ขอให้จิตตารมณ์

  แห่งความรัก การแบ่งปัน  และการมุ่งสร้างสันติสุข ได้ช่วย 

  เยียวยาพวกเขา และเยียวยาสังคม ให้บังเกิดความรัก  

  ความสมานสามัคคี ดำารงอยู่ในความดีงาม และความ 

  สงบสุข 

ให้เร�ภ�วน�
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  5. เพือ่เราทกุคน ทีม่ามารว่มแสวงบญุในวนันี ้ขอใหท้กุคน 

  ได้รับแสงสว่างจากองค์พระจิตเจ้า และให้ชีวิตของ 

  เราเองได้เป็นแสงสว่างสำาหรับบุคคลอื่น ช่วยให้ทุกคน 

  ได้พบความรักของพระเจ้า และตอบสนองความรักนี้ 

  ด้วยการเจริญชีวิตตามคุณค่าแห่งพระวรสาร  

ให้เร�ภ�วน�

ประธาน ข้าแต่พระบิดาเจ้า พระองค์ทรงพระทัยดี ไม่ทรงปฏิเสธ 

  การร้องขอจากบุคคลผู้มีความเชื่อ ขอพระองค์โปรด 

  สดับฟังคำาภาวนาของข้าพเจ้าท้ังหลาย และโปรดให้ 

  ข้าพเจ้าทั้งหลายมีใจกว้างเช่นเดียวกับพระองค์เพ่ือจะได้ 

  ทำาหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุด และเป็นแสงสว่างสำาหรับ 

  ทุกคน เพื่อให้การฉลองปีปีติแห่งพระคุณการุณย์ ซึ่ง 

  ฉลองความรักความเมตตาของพระองค์ ปรากฏเด่นชัด 

  ในชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลาย ท้ังน้ี ขอพ่ึงพระบารมี 

  พระคริสตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
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ประธาน  บทภาวนาเพื่อปีปีติแห่งพระคุณการุณย์สำาหรับ 

    พระศาสนจักรคาทอลิกไทย

  ข้าแต่พระบิดาเจ้า ข้าพเจ้าท้ังหลายขอบพระคุณพระองค์  

 ที่มีบรรดามิชชันนารีชาวโปรตุเกสและฝรั่งเศส เข้ามาประกาศ 

 ข่ าวดีของพระคริสตเจ้าในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 

 อันยาวนานเกือบ 450 ปี และในโอกาสครบ 350 ปีสมัชชาอยุธยา 

 รวมทัง้ 50 ปทีีพ่ระศาสนจักรคาทอลกิไทยไดร้บัการสถาปนาเปน็ 

 “สังฆมณฑล” ซึ่งถือเป็นปีปีติแห่งพระคุณการุณย์ เป็นช่วงเวลา 

 แห่งพระพร ในการฟื้นฟูชีวิตชุมชนศิษย์พระคริสต์

  โปรดทรงส่งพระจิตเจ้าประทาน พระหรรษทาน  

 ปรีชาญาณ และความกล้าหาญ แก่บรรดาผู้อภิบาล นักบวช  

 ครูคำาสอน และสัตบุรุษผู้ร่วมอภิบาลท้ังหลาย ให้มุ่งอุทิศตน 

 ฟื้นฟูชีวิตสนิทกับพระคริสตเจ้า โดยอาศัยพระวาจาและ 

 ศีลศักดิ์สิทธิ์ เป็นหนึ่งเดียว ร่วมมือ แบ่งปันซึ่งกันและกัน เสวนา 

 ฉันพี่น้องกับผู้มีความเชื่ออื่น ประกาศพระเยซูคริสตเจ้า และเป็น 

 ประจกัษ์พยานดว้ยการดำาเนนิชวิีตเรยีบงา่ย รกัและรบัใชป้วงชน 

 โดยเน้นผู้ยากไร้ ให้มีวัฒนธรรมแห่งความรัก เพ่ือการพัฒนา 

 ชีวิตเป็นศิษย์ที่แท้จริงของพระเยซูเจ้า และเพื่อสันติสุขใน 

 ประเทศไทย

  ขอให้เยาวชนคาทอลิกตอบสนองพระกระแสเรียก 

 ด้วยใจเสียสละมากยิ่งขึ้น
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  โปรดประทานพระพรแก่กิจการของพระศาสนจักร  

 เปน็ตน้ในดา้นการศกึษา ดา้นพฒันา และสงเคราะห ์ใหเ้ปน็พยาน 

 ถึงความรักแบบคริสตชนอย่างแท้จริง

  ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้า ของข้าพเจ้าทั้งหลาย 

 อาแมน

พิธีกร เชิญชวนพี่น้องสวดบทภาวนาต่อไปนี้เพื่อขอรับพระคุณการุณย์ 

 ครบบริบูรณ์

 ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย...

 บทข้าพเจ้าเชื่อ (สัญลักษณ์ของอัครสาวก)

  ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ ทรง 

 เนรมิตฟ้าดิน ข้าพเจ้าเช่ือในพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรหน่ึงเดียว 

 ของพระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย ทรงปฏิสนธิ 

 เดชะพระจิตเจ้า ทรงบังเกิดจากพระนางมารีย์พรหมจารี ทรงรับ 

 ทรมานสมัยปอนทิอัส ปิลาต ทรงถูกตรึงกางเขน สิ้นพระชนม์  

 และทรงถูกฝังไว้ เสด็จสู่แดนมรณะ วันท่ีสามทรงกลับคืน 

 พระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย เสด็จสู่สวรรค์ ประทับเบื้องขวา 

 พระเจ้า พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ แล้วจะเสด็จมาพิพากษา 

 ผู้เป็นและผู้ตาย ข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้า พระศาสนจักร 

 ศักดิ์สิทธิ์สากล ความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์ การ 

 อภัยบาป การกลับคืนชีพของร่างกาย และชีวิตนิรันดร อาแมน  
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พิธีกร เชิญชวนพี่น้องสวดภาวนาเพื่อพระประสงค์ของสมเด็จ 

 พระสันตะปาปา

 วันทามารีย์... พระสิริรุ่งโรจน์... 

 (หรือจะสวดบทภาวนาอื่นๆ ตามความเหมาะสม)

ถ้�ประธ�นวจนพิธีกรรมเป็นพระสงฆ์ หรือ สังฆ�นุกร จะอวยพรผู้ม�

แสวงบุญ ดังนี้

ประธาน พระเจ้าสถิตกับท่าน

ทุกคน  และสถิตกับท่�นด้วย

ประธาน ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ + พระบิดา และพระบุตร  

  และพระจิต ประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ

ทุกคน	 อ�แมน

ประธาน วจนพิธีกรรมแสวงบุญโอกาสปีปีติแห่งพระคุณการุณย์ 

  ของพระศาสนจักรคาทอลิกไทยสิ้นสุดแล้ว เชิญไป 

  ปฏิบัติตามพระวาจาที่ได้รับฟังในวันนี้เถิด

ทุกคน  ขอขอบพระคุณพระเจ้�
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ถ้�ฆร�ว�สเป็นประธ�นในพิธี  หรือ เป็นผู้ก่อสวด จะกล่�วปิด 

วจนพิธีกรรม ดังนี้

ก่อ  ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงอำานวยพร และคุ้มครอง 

  ข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นจากมลทินในชีวิตนี้ และนำา 

  ข้าพเจ้าทั้งหลายไปสู่ชีวิตนิรันดร

ทุกคน  อ�แมน

ก่อ  ให้เราถวายพระพรแด่พระเจ้า

ทุกคน  ขอขอบพระคุณพระเจ้�
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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 ขอแม่ดัดแปลง

    ขอแม่ดัดแปลง ดัดแปลงให้อ่อนละมุน

 4. เมื่อคนผู้ใด  ไร้อานิสงส์ ขอแม่โปรดส่ง

    ขอแม่โปรดส่ง โปรดส่งประทานเป็นทุน

 5. โปรดความสว่าง ทั่วทางทั่วเทศ  ขอแม่ปกเกศ

    ขอแม่ปกเกศ ปกเกศเอื้อเฟื้อเจือจุน

 6. ผู้ใดใจจืด  มัวมืดหมองหมาง  ขอแม่นำาทาง

    ขอแม่นำาทาง นำาทางให้มาพึ่งบุญ

 7. โปรดให้กางเขน ได้เป็นร่มไม้ ปกคลุมเทศไทย

     ปกคลุมเทศไทย เทศไทยไว้ในพระคุณ
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เพลงเริ่มพิธี

องค์พระสุรีย์

 (รับ) องค์พระสุรีย์ศรีสวัสดิ์น้อมนมัสก�ร   

  ชีวิตประท�นพร้อมกับเพลิงในดวงใจ

 1. ขอเชิญพระองค์ทรงนำาทางพ้นปวงมารภัย  

     แสงส่องหนทางปลอดพ้นภัยขวางทางดี  (รับ)

 2. ยามรุ่งอรุณโปรดเจือจุนโดยพระวาจา            

    ยามสิ้นทิวาโปรดบัญชาหาพระองค์  (รับ)

 3. เหนือเขตอาคารโปรดประทานพรดังเช่นเคย      

     แสงเพลิงรักจริงอย่าแน่นิ่งทิ้งลูกเลย  (รับ)

ถ้�ประธ�นวจนพิ ธีกรรมเป็นพระสงฆ์ หรือ สังฆ�นุกร จะเริ่ม 

วจนพิธีกรรม ดังนี้

ประธาน เดชะพระนามพระบิดา และพระบุตรและพระจิต

ทุกคน	 อ�แมน

ประธาน พระเจ้าสถิตกับท่าน

ทุกคน	 และสถิตกับท่�นด้วย



- 30 -

ถ้�ฆร�ว�สเป็นประธ�นในพิธี หรือ เป็นผู้ก่อสวด จะเริ่มวจนพิธีกรรม 

ดังนี้

ก่อ เดชะพระนามพระบิดา และพระบุตรและพระจิต

รับ อ�แมน

ก่อ ข้าแต่พระเจ้า โปรดเสด็จมาช่วยเหลือเกื้อกูลข้าพเจ้า

รับ	 โปรดเถิดพระเจ้�ข้� โปรดช่วยข้�พเจ้�ทั้งหล�ย 

  พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิด� และพระบุตร และพระจิต 

 เหมือนในปฐมก�ล 

 บัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดร อ�แมน

พิธีกร พี่น้องที่รัก เราร่วมใจกันมาแสวงบุญและภาวนาที่พระวิหารของ 

 พระเจ้าในโอกาสปีปีติแห่งพระคุณการุณย์ของพระศาสนจักร 

 ไทย เชิญชวนพี่น้องร่วมใจกันขอบพระคุณพระเจ้า สำาหรับความ 

 รักมั่นคงของพระองค์ที่ทรงมีต่อเราเสมอมา แต่เราก็ตระหนักดี 

 ว่า เราเป็นคนบาป เราเคยทำาผิดต่อพระองค์และต่อเพื่อนพี่น้อง  

 จึงเชิญชวนพี่น้องวอนขอพระเมตตาจากพระเจ้าโปรดประทาน 

 พระคุณการุณย์ของพระองค์แก่เราผ่านทางพระศาสนจักร 

 มารดาอันศักดิ์สิทธ์ิของเรา ที่สุด เชิญชวนพี่น้องได้พร้อมใจกัน 

 ภาวนาสรรเสริญพระเจ้า และฟังพระวาจาของพระองค์ท่ีตรัส 

 กับเราผ่านทางวจนพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้
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ประธาน ให้เราภาวนา

 ข้าแต่พระเจ้า พระบิดาผู้ทรงพระทัยดี พระองค์โปรดประทาน 

 พระหรรษทานนานับประการแก่พระศาสนจักรคาทอลิกไทย  

 ขอโปรดประทานพระหรรษทานของพระองค์แก่ข้าพเจ้า 

 ทั้งหลาย ให้ฉลองปีปีติแห่งพระคุณการุณย์ของพระศานจักร 

 คาทอลิกไทย โดยฟื้นฟูชีวิตและพันธกิจของข้าพเจ้าทั้งหลาย  

 เพื่อเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้าแก่พี่น้องชาวไทย 

 ด้วยเถิด ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรผู้ทรง 

 จำาเริญและครองราชย์เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์ และ 

 พระจิตเจ้าตลอดนิรันดร

ทุกคน อ�แมน

  (ผู้อ่าน)

 บทอ่านจากหนังสือกิจการอัครสาวก (กจ 2:42-47,4:32-35)

  คนเหล่านั้นประชุมกันอย่างสม่ำาเสมอเพ่ือฟังคำาส่ังสอน 

 ของบรรดาอัครสาวก ดำาเนินชีวิตร่วมกันฉันพี่น้อง ร่วม “พิธี 

 บิขนมปัง” และอธิษฐานภาวนา พระเจ้าทรงบันดาลให้บรรดา 

 อัครสาวกทำาปาฏิหาริย์และเครื่องหมายอัศจรรย์เป็นจำานวน 

 มาก ทุกคนจึงมีความยำาเกรง

  ผู้มีความเชื่อทุกคนดำาเนินชีวิตร่วมกันและมีทุกสิ่งเป็น 

 ของส่วนรวม เขาขายที่ดินและทรัพย์สินอื่นๆ แบ่งเงินให้ทุกคน 

 ตามความต้องการ ทุกๆ วัน เขาพร้อมใจกันไปที่พระวิหารและ 
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 ไปตามบ้านเพื่อทำาพิธีบิขนมปัง ร่วมกินอาหารด้วยความยินดี  

 และเข้าใจกัน สรรเสริญพระเจ้า และได้รับความนิยมจาก 

 ประชาชนทุกคน องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำาให้จำานวนผู้ที่ได้รับ 

 ความรอดพ้นเพิ่มขึ้นทุกวัน

  กลุ่มผู้มีความเช่ือดำาเนินชีวิตเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกัน  

 ไม่คิดว่าส่ิงท่ีตนมีเป็นกรรมสิทธ์ิของตน แต่ทุกส่ิงเป็นของส่วนรวม  

 บรรดาอัครสาวกยังคงเป็นพยานยืนยันถึงการกลับคืนพระชนมชีพ 

 ของพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยเครื่องหมายอัศจรรย์ยิ่งใหญ่  

 และทุกคนได้รับความเคารพนับถืออย่างสูง ในกลุ่มของเขา 

 ไม่มีใครขัดสน ผู้ใดมีที่ดินหรือบ้านก็ขายและมอบเงินที่ได้ ให้ 

 บรรดาอัครสาวก เพ่ือแจกจ่ายให้ผู้มีความเช่ือแต่ละคนตามความ 

 ต้องการ

(พระวาจาของพระเจ้า)

ทุกคน  ขอขอบพระคุณพระเจ้�
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บทเพลงสดุดีที่  1  

เธอเป็นเช่นต้นไม้

(รับ) เธอเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูก  ไว้ริมธาราค่าอนันต์

1. ความสุขหรรษามีแก่ผู้    ไม่รับรู้ไม่กลัวเกรงคนอธรรม

2. ความสุขสันต์ของเขานั้นบัญญัติธรรม ใส่ใจจำาคำานึงถึงพระสัจจา

3. ดอกและผลตามฤดูกาลเวลา  สุดหรรษาพาชื่นบาน

4. กิจการงานของเขาเนาสวรรค์   คนอธรรม์นั้นไซร้ไร้ฤทธี

บทเพลงอัลเลลูยา

 1. เชิญเราฟังวาจา    วาทะแห่งองค์พระเจ้า  

    เชิญชวนมวลชาวเรา ทุกค่ำาเช้าถวายพระพร

  อัลเลลูย�  อัลเลลูย�  อัลเลลูย�  อัลเลลูย�  

  อัลเลลูย�  อัลเลลูย�  อัลเลลูย�  อัลเลลูย�

 2. พระคริสต์คือหนทาง   พระคริสต์คือองค์ความจริง  

    พระคริสต์คือชีวิต       ที่อุทิศเพื่อชาวประชา
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ถ้�ผู้อ่�นพระวรส�รเป็นพระสงฆ์ หรือ สังฆ�นุกร 

ประธาน พระเจ้าสถิตกับท่าน

ทุกคน	 และสถิตกับท่�นด้วย

ประธาน บทอ่านจากพระวรสารตามคำาบอกเล่าของนักบุญมัทธิว

ทุกคน	 ขอถว�ยพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้�ข้�

ถ้�ผู้อ่�นพระวรส�รเป็นฆร�ว�สให้เริ่มอ่�นโดยกล่�วว่� “บทอ่�นจ�ก

พระวรส�รต�มคำ�บอกเล่�ของนักบุญมัทธิว”

  บทอ่านจากพระวรสารตามคำาบอกเล่าของนักบุญมัทธิว 

  (มธ 5:13-16)

  พระเยซูเจ้าตรัสกับสานุศิษย์ของพระองค์ว่า “ท่านท้ังหลาย 

 เป็นเกลือดองแผ่นดิน ถ้าเกลือจืดไปแล้ว จะเอาอะไรมาทำาให้ 

 เค็มได้อีกเล่า เกลือนั้นย่อมไม่มีประโยชน์อะไร นอกจากจะถูกทิ้ง 

 ให้คนเหยียบย่ำา

  “ท่านทั้งหลายเป็นแสงสว่างส่องโลก เมืองท่ีตั้งอยู่บน 

 ภูเขาจะไม่ถูกปิดบัง ไม่มีใครจุดตะเกียงแล้วเอามาวางไว้ใต้ถัง  

 แต่ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียง จะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนในบ้าน  

 ในทำานองเดียวกัน แสงสว่างของท่านต้องส่องแสงต่อหน้ามนุษย์  

 เพื่อคนทั้งหลายจะได้เห็นกิจการดีของท่าน และสรรเสริญ 

 พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์

(พระวาจาของพระเจ้า)
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ทุกคน  ขอพระคริสตเจ้�ทรงพระเจริญเทอญ

ประธาน  ...เทศน์เตือนใจ…

ถ้�ฆร�ว�สเป็นประธ�นในพิธี หรือ เป็นผู้ก่อสวด ให้เชิญชวนผู้ม�ร่วม

แสวงบุญเงียบสักครูหนึ่งเพื่อรำ�พึงพระว�จ�ของพระเจ้�

พิธีกร พี่น้องที่รัก ให้เราร่วมใจภาวนาเพื่อคริสตชนชาวไทยจะได้ 

 เฉลิมฉลองปีปีติแห่งพระคุณการุณย์อย่างดี โดยการฟ้ืนฟูชีวิต 

 และพันธกิจของตน (สวดสายประคำา 10 เม็ด)

พิธีกร ให้เราร่วมใจภาวนาเพื่อขอพระเจ้าโปรดให้สมัชชาใหญ่ของ 

 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015 บังเกิดผล  

 เพื่อจะได้พบแนวทางที่หลากหลายในการอภิบาล การประกาศ 

 ข่าวดี และการเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้า โดย 

 สอดคล้องกับสภาพของสังคมไทยในปัจจุบัน   เพื่อคริสตชนไทย 

 จะได้เป็นดังแสงสว่างของพระคริสตเจ้าที่ส่องสว่างท่ามกลาง 

 เพื่อนพี่น้องต่างความเชื่อ  (สวดสายประคำา 10 เม็ด)

พิธีกร ขอเชิญพี่น้องเงียบสักครู่หนึ่ง เพื่อวอนขอพระเจ้าผ่านทาง 

 คำาเสนอวิงวอนของพระนางมารีย์ เพื่อความต้องการส่วนตัวของ 

 เราแต่ละคน (สวดสายประคำา 10 เม็ด)
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ประธาน   บทภาวนาเพื่อปีปีติแห่งพระคุณการุณย์สำาหรับ

    พระศาสนจักรคาทอลิกไทย

  ข้าแต่พระบิดาเจ้า ข้าพเจ้าท้ังหลายขอบพระคุณพระองค์  

 ที่มีบรรดามิชชันนารีชาวโปรตุเกสและฝรั่งเศส เข้ามาประกาศ 

 ข่ าวดีของพระคริสตเจ้าในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 

 อันยาวนานเกือบ 450 ปี และในโอกาสครบ 350 ปี สมัชชา 

 อยุธยา รวมทั้ง 50 ปีที่พระศาสนจักรคาทอลิกไทยได้รับการ 

 สถาปนาเป็น “สังฆมณฑล” ซึ่งถือเป็นปีปีติแห่งพระคุณการุณย์  

 เป็นช่วงเวลาแห่งพระพร ในการฟื้นฟูชีวิตชุมชนศิษย์พระคริสต์

  โปรดทรงส่งพระจิตเจ้าประทาน พระหรรษทาน  

 ปรีชาญาณ และความกล้าหาญ แก่บรรดาผู้อภิบาล นักบวช  

 ครูคำาสอน และสัตบุรุษผู้ร่วมอภิบาลท้ังหลาย ให้มุ่งอุทิศตน 

 ฟื้นฟูชีวิตสนิทกับพระคริสตเจ้า โดยอาศัยพระวาจาและ 

 ศีลศักดิ์สิทธิ์ เป็นหนึ่งเดียว ร่วมมือ แบ่งปันซึ่งกันและกัน เสวนา 

 ฉันพี่น้องกับผู้มีความเชื่ออื่น ประกาศพระเยซูคริสตเจ้า และเป็น 

 ประจักษ์พยานด้วยการดำาเนินชีวิตเรียบง่าย รักและรับใช้ปวงชน 

 โดยเน้นผู้ยากไร้ ให้มีวัฒนธรรมแห่งความรัก เพ่ือการพัฒนา 

 ชีวิตเป็นศิษย์ที่แท้จริงของพระเยซูเจ้า และเพื่อสันติสุขใน 

 ประเทศไทย

  ขอให้เยาวชนคาทอลิกตอบสนองพระกระแสเรียก 

 ด้วยใจเสียสละมากยิ่งขึ้น
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  โปรดประทานพระพรแก่กิจการของพระศาสนจักร  

 เป็นต้นในด้านการศึกษา ด้านพัฒนา และสงเคราะห์ ให้เป็น 

 พยานถึงความรักแบบคริสตชนอย่างแท้จริง

  ทั้งนี้  ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้า ของข้าพเจ้าทั้งหลาย 

 อาแมน

พิธีกร เชิญชวนพี่น้องสวดบทภาวนาต่อไปนี้เพื่อขอรับพระคุณการุณย์ 

 ครบบริบูรณ์

 ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย...

 บทข้าพเจ้าเชื่อ  (สัญลักษณ์ของอัครสาวก)

  ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ ทรง 

 เนรมิตฟ้าดิน ข้าพเจ้าเช่ือในพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรหน่ึงเดียว 

 ของพระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย ทรง 

 ปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้า ทรงบังเกิดจากพระนางมารีย์พรหมจารี  

 ทรงรับทรมานสมัยปอนทิอัส ปิลาต ทรงถูกตรึงกางเขน  

 สิ้นพระชนม์ และทรงถูกฝังไว้ เสด็จสู่แดนมรณะ วันที่สามทรง 

 กลับคืนพระชนมชีพจากบรรดา ผู้ตาย เสด็ จ สู่สวรร ค์   

 ประทับเบื้องขวาพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ แล้วจะ 

 เสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย ข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้า  

 พระศาสนจักรศักดิ์สิทธ์ิสากล ความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของ 

 ผู้ศักดิ์สิทธิ์ การอภัยบาป การกลับคืนชีพของร่างกาย และชีวิต 

 นิรันดร อาแมน  
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พิธีกร เชิญชวนพี่น้องสวดภาวนาเพื่อพระประสงค์ของสมเด็จ 

 พระสันตะปาปา

 วันทามารีย์... พระสิริรุ่งโรจน์... 

 (หรือจะสวดบทภาวนาอื่นๆ ตามความเหมาะสม)

ถ้�ประธ�นวจนพิธีกรรมเป็นพระสงฆ์ หรือ สังฆ�นุกร จะอวยพรผู้ม�

แสวงบุญ ดังนี้

ประธาน พระเจ้าสถิตกับท่าน

ทุกคน   และสถิตกับท่�นด้วย

ประธาน ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ + พระบิดา และพระบุตร  

  และพระจิต ประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ

ทุกคน  อ�แมน

ประธาน วจนพธิกีรรมแสวงบญุโอกาสปปีตีแิห่งพระคุณการุณยข์อง 

  พระศาสนจักรคาทอลิกไทยส้ินสุดแล้ว เชิญไปปฏิบัติ 

  ตามพระวาจาที่ได้รับฟังในวันนี้เถิด

ทุกคน  ขอขอบพระคุณพระเจ้�
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ถ้�ฆร�ว�สเป็นประธ�นในพิธี  หรือ เป็นผู้ก่อสวด จะกล่�วปิด 

วจนพิธีกรรม ดังนี้

ก่อ  ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงอำานวยพร และ 

  คุ้มครองข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นจากมลทินในชีวิตน้ี และ 

  นำาข้าพเจ้าทั้งหลายไปสู่ชีวิตนิรันดร

ทุกคน  อ�แมน

ก่อ  ให้เราถวายพระพรแด่พระเจ้า

ทุกคน	      ขอขอบพระคุณพระเจ้�
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เพลงปิดพิธี 

ใครรักเท่าแม่

 1. แม่รักลูกยิ่งสิ่งใด 

    ลูกวอนขออะไรแม่ให้ดังปรารถนา

    ชีวิตแม่พลีได้ทุกเวลา 

    ใครเล่าหนารักเราเท่าแม่รักเอย

 2. โอ้แม่มารีย์ยอดสตรีเหนือใครทั้งปวง 

    พระแม่ทรงเป็นห่วงเหล่าพวกลูกที่อ่อนแอ

    แม้มีศัตรูร้ายจู่โจมคอยรังแก 

    ไม่ผันแปรโอ้พระแม่คอยช่วยเรา

 3. โอ้แม่มารีย์ราชินีของชาวคริสตัง 

    พระแม่เป็นพลังหนุนนำาให้ลูกทำาดี

    จึงขอสรรเสริญเทิดเทินพระแม่มารีย์ 

    ลูกยินดีฉลองพระนามในวันนี้เอย

 4. แม่ขอให้ลูกอย่าทำาความชั่ว 

    บาปเมามัวอย่าได้กลัวสู้มัน

    อย่าหนีจงสู้สุดชีวัน 

    แม่เป็นประกันบาปมันจะพ่ายแพ้เอย
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เพลงเริ่มพิธี

ภารกิจแห่งรัก

  เริ่มต้นด้วยรัก รักอันยิ่งใหญ่ 

 พระบิดาทรงชัยทรงสร้างเรามา

 สร้างตามฉายาพระองค์ มีเจตจำานงเสรี 

 และมีชีวิตเพื่อรักรับใช้พระองค์

  แต่เป็นมนุษย์ ที่พลั้งพลาดผิด 

 ปล่อยชีวิตของตนอยู่บนหนทางชั่วช้า

 พระยังคงความเมตตา ส่งพระเยซูบุตรามาไถ่บาปเรา

 ทนทุกข์และตายเพื่อเรา

  โอ.... พระเยซู โอ..... พระเยซู 

 พระองค์คือสุดยอดดวงใจ

 หากไร้พระองค์ ลูกคงไม่อาจทำาสิ่งใด 

 ฝากชีวิตไว้มอบให้พระองค์แลดู

  สุดท้ายก็รัก รักยังคงอยู่ รักของพระเยซูสัมผัสใจเรา

 เราจึงมีภารกิจ คือชีวิตที่เป็นพยานต่องานความรัก 

 ความรักของพระเยซู
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ถ้�ประธ�นวจนพิ ธีกรรมเป็นพระสงฆ์ หรือ สังฆ�นุกร จะเริ่ม 

วจนพิธีกรรม ดังนี้

ประธาน เดชะพระนามพระบิดา และพระบุตรและพระจิต

ทุกคน	     อ�แมน

ประธาน  พระเจ้าสถิตกับท่าน

ทุกคน     และสถิตกับท่�นด้วย

ถ้�ฆร�ว�สเป็นประธ�นในพิธี หรือ เป็นผู้ก่อสวด จะเริ่มวจนพิธีกรรม 

ดังนี้

ก่อ เดชะพระนามพระบิดา และพระบุตรและพระจิต

รับ อ�แมน

ก่อ ข้าแต่พระเจ้า โปรดเสด็จมาช่วยเหลือเกื้อกูลข้าพเจ้า

รับ โปรดเถิดพระเจ้�ข้� โปรดช่วยข้�พเจ้�ทั้งหล�ย 

 พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิด� และพระบุตร และพระจิต 

 เหมือนในปฐมก�ล 

 บัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดร อ�แมน
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พิธีกร พี่น้องที่รัก เราร่วมใจกันมาแสวงบุญและภาวนาที่พระวิหารของ 

 พระเจ้าในโอกาสปีปีติแห่งพระคุณการุณย์ของพระศาสนจักร 

 ไทย เชิญชวนพี่น้องร่วมใจกันรำาพึงถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของ 

 พระเจ้า พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นด้วยความรัก และสิ่งสร้าง 

 ทั้งหลายก็ล้วนเกิดจากความรักของพระองค์ ถึงแม้เราจะ 

 ทำาบาปผิดมากมาย พระองค์ก็ทรงให้อภัยเราเสมอ และแม้เรา 

 วอนขอสิ่งใด พระองค์ก็มอบสิ่งที่ดีที่สุดสำาหรับเราที่เป็นลูกของ 

 พระองค์ และเพราะความรักของพระองค์เมื่อวันพิพากษามาถึง 

 พระองค์ก็จะเป็นผู้เดินนำาหน้าเราเข้าสู่ประตูสวรรค์ ประตูแห่ง 

 ชีวิตนิรันดร บ้านแท้ของเราทุกคน ด้วยความรักทั้งปวงที่ 

 พระองค์มีต่อเรา ขอพระองค์โปรดทรงเพ่ิมพูนความรักท่ี 

 ไม่มีเงื่อนไขของพระองค์ ลงในหัวใจของเราทุกคน  

บทเพลงเพื่อการอธิษฐานภาวนา (เทเซ่)

(ส�ม�รถเปลี่ยนและเลือกบทเพลงได้ต�มคว�มเหม�ะสม)

1. บทเพลง “เชิญถวายพระพร”

  เชิญถวายพระพร สรรเสริญพระนามพระเจ้า

  เชิญถวายพระพร   พระเจ้านำาทางชีวี
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2. บทเพลง “เชิญมาเถิดองค์พระจิตเจ้า”

 เชิญมาเถิด องค์พระจิตเจ้า 

 เชิญมาส่องแสงด้วยไฟรักของพระองค์

 เชิญมาเถิด องค์พระจิตเจ้า 

 เชิญมาเถิดองค์พระจิตเจ้า

บทสดุดีที่ 103  คำาสรรเสริญพระทัยดีของพระเจ้า 

      (สดด 103: 1-6, 8, 10-12, 17, 22)

(สวดสลับกัน)

• วิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย จงถวายพระพรแด่องค์พระเจ้าเถิด 

 ส่วนลึกของข้าพเจ้า จงถวายพระพรแด่พระนามศักดิ์สิทธิ์ของ 

 พระองค์

• วิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย จงถวายพระพรแด่องค์พระเจ้าเถิด  

 จงอย่าลืมพระคุณต่างๆ ที่พระองค์ประทานให้

• พระองค์ประทานอภัยความผิดทั้งหลายของท่าน ทรงรักษา 

 โรคภัยทั้งปวงของท่าน

• ทรงช่วยชีวิตของท่านให้พ้นจากเหวลึก ประทานความรักมั่นคง 

 และพระเมตตาเป็นดังมงกุฎแก่ท่าน

• พระองค์ประทานสิ่งดีๆ อย่างเต็มเปี่ยมตลอดชีวิตของท่าน  

 ทรงบันดาลให้ท่านเป็นหนุ่มอยู่เสมอเหมือนนกอินทรี
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• องค์พระเจ้าทรงปฏิบัติด้วยความเท่ียงธรรม ประทานความยุติธรรม 

 ต่อทุกคนที่ถูกข่มเหง

• องค์พระเจ้าทรงพระกรุณาและทรงเมตตาสงสาร กร้ิวช้า  

 ทรงความรักมั่นคงอย่างเต็มเปี่ยม

• พระองค์ไม่ทรงปฏิบัติต่อเราตามท่ีบาปของเราสมควรจะได้รับ 

 ไม่ทรงตอบแทนเราให้สาสมกับความผิดของเรา

• ท้องฟ้าสูงกว่าแผ่นดินเพียงใด ความรักมั่นคงของพระองค์ต่อ 

 ผู้ยำาเกรงพระองค์ก็ยิ่งใหญ่เพียงนั้น

• ตะวันออกห่างไกลจากตะวันตกเท่าใดพระองค์ก็ทรงกัน 

 ความผิดของเราออกไปห่างไกลจากเราเท่านั้น

• ความรักมั่นคงขององค์พระเจ้าต่อผู้ยำาเกรงพระองค์นั้น ดำารงอยู่ 

 ตลอดไปเป็นนิตย์ พระยุติธรรมของพระองค์ก็ดำารงอยู่ช่ัวลูกช่ัวหลาน

• จงถวายพระพรแด่องค์พระเจ้าเถิด ผลงานทั้งปวงของพระองค์ 

 ในทุกสถานที่ซึ่งพระองค์ทรงปกครองวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย  

 จงถวายพระพรแด่องค์พระเจ้าเถิด

3. บทเพลง “เชิญโมทนาคุณองค์พระเจ้า”

 เชิญโมทนาคุณองค์พระเจ้า  พระผู้ทรงความดี

 เชิญโมทนาคุณองค์พระเจ้า  อัลเลลูยา
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บทพระวรสาร   

ถ้�ผู้อ่�นพระวรส�รเป็นพระสงฆ์ หรือ สังฆ�นุกร 

ประธาน พระเจ้าสถิตกับท่าน

ทุกคน	 และสถิตกับท่�นด้วย

ประธาน บทอ่านจากพระวรสารตามคำาบอกเล่าของนักบุญมัทธิว

ทุกคน     ขอถว�ยพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้�ข้�

ถ้�ผู้อ่�นพระวรส�รเป็นฆร�ว�สให้เริ่มอ่�นโดยกล่�วว่� “บทอ่�นจ�ก

พระวรส�รต�มคำ�บอกเล่�ของนักบุญมัทธิว”

  บทอ่านจากพระวรสารตามคำาบอกเล่าของนักบุญมัทธิว 

  (มธ 18:19-22)

  พระเยซูเจ้าตรัสกับสานุศิษย์ของพระองค์ว่า

  “เราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่า ถ้าท่านสองคนบนแผ่นดิน 

 พร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใด พระบิดาของเราผู้สถิตใน 

 สวรรค์จะประทานให้ เพราะว่า ที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกัน 

 ในนามของเรา เราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา”

  เปโตรเข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่า “พระเจ้าข้า ถ้าพี่น้อง 

 ทำาผิดต่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าต้องยกโทษให้เขาสักกี่ครั้ง ถึงเจ็ดครั้ง 

 หรือไม่” พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “เราไม่ได้บอกท่านว่าต้องยกโทษ 

 ให้เจ็ดครั้ง แต่ต้องยกโทษให้เจ็ดคูณเจ็ดสิบครั้ง” 

(พระวาจาของพระเจ้า)
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ทุกคน	 ขอพระคริสตเจ้�ทรงพระเจริญเทอญ

ประธาน  ...เทศน์เตือนใจ…

ถ้�ฆร�ว�สเป็นประธ�นในพิธี หรือ เป็นผู้ก่อสวด ให้เชิญชวนผู้ม�ร่วม

แสวงบุญเงียบสักครูหนึ่งเพื่อรำ�พึงพระว�จ�ของพระเจ้�

4. บทเพลง “เพียงพระเจ้าเพียงพอ”

 จงอย่ากังวลใจ จงอย่าได้กลัวเลย

 ผู้วางใจพระเจ้า ไม่ขาดสิ่งใดใด

 จงอย่ากังวลใจ จงอย่าได้กลัวเลย

 เพียงพระเจ้าเพียงพอ

5. บทเพลง “พระคริสต์องค์ความสว่าง”

 พระคริสตเจ้าส่องแสงท่ามกลางดวงใจ

 โปรดเปิดดวงใจอย่าให้ความมืดเข้าครอบครอง

 พระคริสตเจ้าส่องแสงท่ามกลางดวงใจ

 เปิดใจเราด้วยความรักของพระองค์

6. บทเพลง “สรรเสริญพระนามองค์พระเจ้า”

 สรรเสริญพระนามองค์พระเจ้า

 สรรเสริญแซ่ซ้องเถิดดวงวิญญาณ์ของเรา

 สรรเสริญพระนามองค์พระเจ้า

 สรรเสริญแซ่ซ้องดวงวิญญาณ์ของเรา
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ประธาน พระเจ้าทรงเป็นบิดาที่รักเรามาก เราทุกคนเป็นลูกของ 

  พระองค์ เราจึงภาวนาตามที่พระเยซุเจ้าทรงสอนเรา 

  ด้วยความมั่นใจว่า ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย…

ประธาน ให้เราภาวนา

  ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ ด้วยพระเมตตารัก และ 

 พระญาณเอื้ออาทรของพระองค์ บรรดาธรรมทูตได้มาหว่าน 

 เมล็ดพันธ์ุแห่งข่าวดี ณ ดินแดนสยาม เม่ือกว่าส่ีร้อยปีก่อนหน้าน้ี 

 ก่อให้เกิดพระศาสนจักรคาทอลิกไทย ที่เติบโตด้วยความเชื่อ  

 ความหวัง และความรัก ภายใต้การส่องสว่างนำาทางขององค์ 

 พระจิตเจ้า โปรดเถิด พระเจ้าข้า โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย  

 เฉลิมฉลองปีปีติแห่งพระคุณการุณย์ของพระศาสนจักร 

 คาทอลิกไทย อย่างเหมาะสม และเกิดคุณค่าต่อชีวิตความเชื่อ 

 ด้วยเถิด ทั้งนี้  ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรผู้ทรง 

 จำาเริญและครองราชย์ เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์ และ 

 พระจิตตลอดนิรันดร

ทุกคน    อ�แมน
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ประธาน  บทภาวนาเพื่อปีปีติแห่งพระคุณการุณย์สำาหรับ

    พระศาสนจักรคาทอลิกไทย

  ข้าแต่พระบิดาเจ้า ข้าพเจ้าท้ังหลายขอบพระคุณพระองค์  

 ที่มีบรรดามิชชันนารีชาวโปรตุเกสและฝรั่งเศส เข้ามาประกาศ 

 ข่ าวดีของพระคริสตเจ้าในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 

 อันยาวนานเกือบ 450 ปี และในโอกาสครบ 350 ปีสมัชชา 

 อยุธยา รวมทั้ง 50 ปีที่พระศาสนจักรคาทอลิกไทยได้รับการ 

 สถาปนาเป็น “สังฆมณฑล” ซึ่งถือเป็นปีปีติแห่งพระคุณการุณย์  

 เป็นช่วงเวลาแห่งพระพร ในการฟื้นฟูชีวิตชุมชนศิษย์พระคริสต์

  โปรดทรงส่งพระจิตเจ้าประทาน พระหรรษทาน  

 ปรีชาญาณ และความกล้าหาญ แก่บรรดาผู้อภิบาล นักบวช  

 ครูคำาสอน และสัตบุรุษผู้ร่วมอภิบาลท้ังหลาย ให้มุ่งอุทิศตน 

 ฟื้นฟูชีวิตสนิทกับพระคริสตเจ้า โดยอาศัยพระวาจาและ 

 ศีลศักดิ์สิทธิ์ เป็นหนึ่งเดียว ร่วมมือ แบ่งปันซึ่งกันและกัน    เสวนา 

 ฉันพีน่อ้งกบัผูมี้ความเชือ่อืน่     ประกาศพระเยซคูรสิตเจา้ และเปน็ 

 ประจกัษ์พยานดว้ยการดำาเนนิชวิีตเรยีบงา่ย รกัและรบัใชป้วงชน 

 โดยเน้นผู้ยากไร้ ให้มีวัฒนธรรมแห่งความรัก เพ่ือการพัฒนา 

 ชีวิตเป็นศิษย์ที่แท้จริงของพระเยซูเจ้า และเพื่อสันติสุขใน 

 ประเทศไทย

  ขอให้เยาวชนคาทอลิกตอบสนองพระกระแสเรียก 

 ด้วยใจเสียสละมากยิ่งขึ้น
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  โปรดประทานพระพรแก่กิจการของพระศาสนจักร  

 เป็นต้นในด้านการศึกษา ด้านพัฒนา และสงเคราะห์ ให้เป็น 

 พยานถึงความรักแบบคริสตชนอย่างแท้จริง

  ทั้งนี้  ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้า ของข้าพเจ้าทั้งหลาย 

 อาแมน

พิธีกร เชิญชวนพี่น้องสวดบทภาวนาต่อไปนี้เพื่อขอรับพระคุณการุณย์ 

 ครบบริบูรณ์

 ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย...

 บทข้าพเจ้าเชื่อ (สัญลักษณ์ของอัครสาวก)

  ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ ทรง 

 เนรมิตฟ้าดิน ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรหนึ่งเดียว 

 ของพระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย ทรง 

 ปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้า ทรงบังเกิดจากพระนางมารีย์พรหมจารี  

 ทรงรับทรมานสมัยปอนทิอัส ปิลาต ทรงถูกตรึงกางเขน  

 สิ้นพระชนม์ และทรงถูกฝังไว้ เสด็จสู่แดนมรณะ วันที่สามทรง 

 กลับคืนพระชนมชีพจากบรรดา ผู้ตาย เสด็ จ สู่สวรร ค์   

 ประทับเบื้องขวาพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ แล้วจะ 

 เสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย ข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้า  

 พระศาสนจักรศักดิ์สิทธ์ิสากล ความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของ 

 ผู้ศักดิ์สิทธิ์ การอภัยบาป การกลับคืนชีพของร่างกาย และชีวิต 

 นิรันดร อาแมน  
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พิธีกร เชิญชวนพี่น้องสวดภาวนาเพื่อพระประสงค์ของสมเด็จ 

 พระสันตะปาปา

 วันทามารีย์...   พระสิริรุ่งโรจน์...  

 (หรือจะสวดบทภาวนาอื่นๆ ตามความเหมาะสม)

ถ้�ประธ�นวจนพิธีกรรมเป็นพระสงฆ์ หรือ สังฆ�นุกร จะอวยพรผู้ม�

แสวงบุญ ดังนี้

ประธาน พระเจ้าสถิตกับท่าน

ทุกคน  และสถิตกับท่�นด้วย

ประธาน ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ + พระบิดา 

  และพระบุตร และพระจิต 

  ประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ

ทุกคน	 อ�แมน

ประธาน วจนพิธีกรรมแสวงบุญโอกาสปีปีติแห่งพระคุณการุณย์ 

  ของพระศาสนจักรคาทอลิกไทยสิ้นสุดแล้ว เชิญไป 

  ปฏิบัติตามพระวาจาที่ได้รับฟังในวันนี้เถิด

ทุกคน	 ขอขอบพระคุณพระเจ้�
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ถ้�ฆร�ว�สเป็นประธ�นในพิธี  หรือ เป็นผู้ก่อสวด จะกล่�วปิด 

วจนพิธีกรรม ดังนี้

ก่อ  ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงอำานวยพร และ 

  คุ้มครองข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นจากมลทินในชีวิตนี้ และ 

  นำาข้าพเจ้าทั้งหลายไปสู่ชีวิตนิรันดร

ทุกคน		     อ�แมน

ก่อ  ให้เราถวายพระพรแด่พระเจ้า

ทุกคน	 ขอขอบพระคุณพระเจ้�
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เพลงปิดพิธี 

ส่องแสงเถิดพระเยซู

 1. ไฟความรักพระเจ้านั้นพลันส่องแสง 

     ในความมืดที่สับสนจนอ่อนแรง

     พระเยซูผู้เป็นแสงท่องส่องโลกนี้  

     โปรดส่องแสงแห่งความจริงนำาสู่เสรี

     โปรดส่องแสงมา…..นำาชีวิตฉัน

 (รับ) โปรดส่องแสงเถิด พระเยซูเจ้า 

        ให้พระสิริองค์พระบิดาเจ้าครอบครองทุกดวงใจ

  โปรดหลั่งพระพรเหนือนานาชาติ  

  ให้พระวาจาแพร่หลายดุจสายธาร

  พร้อมเป็นดังแสงสว่าง

 2. จากเงามืดฉันออกมาอยู่ต่อหน้า  

     องค์พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งศักดิ์สิทธิ์นัก

     โลหิตผู้ไถ่โลกาสว่างสุกใส   

     โปรดเป็นแสงดับทำาลายความมืดสับสน

     โปรดส่องแสงมา…..นำาชีวิตฉัน   (รับ)

 3. คอยดูแสงที่องค์พระกษัตรา   

    พลันใบหน้าปรากฏแสงพระส่องมา

    ความรุ่งโรจน์เพิ่มทวีเข้าสู่ชีวา   

    ส่องสะท้อนบอกเรื่องราวพระผู้ไถ่หล้า

    โปรดส่องแสงมา…..นำาชีวิตฉัน   (รับ)
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เพลงปีศักดิ์สิทธิ์พระศาสนจักรไทย

 1. ผืนฟ้างดงามผืนน้ำาสวยใส ชุ่มชื่นผืนใจ 

    ผืนแผ่นดินไทยเช่นกัน

    กว่าสี่ร้อยปี ข่าวดีที่พระเสกสรร     

    พรพระอเนกอนันต์ พลันพระศาสนจักไทยร่มเย็น

 2. สู่ปีปิติสุข ทุกผู้ได้เห็น ที่มีที่เป็น 

    พระเจ้าได้ทรงจัดวาง

    ทุกสังฆมณฑล คริสตชนมิเคยร้าง  

    แสงทองส่องทาง สว่างไสวใจปรีดา

 3. เราจงพร้อมใจขอบคุณพระเจ้ากันในวันนี้ ปีศักดิ์สิทธิ์

    พระศาสนจักรไทย

    สรรเสริญพระคุณ พระการุณย์ที่ทรงมอบให้ 

    ทุกๆ ปีที่ผ่านไป พระทรงชัยคอยดูแล (ซ้ำ�1-3)

 4. พลังแห่งความศรัทธา จากบรรดาผองบรรพชน 

    ส่งผ่านและเกิดผลจนวันนี้ 

    หนึ่งเดียวและแบ่งปัน รักกันฉันน้องพี่ 

    ใต้ร่มพระบารมี งดงามชีวี คริสตังไทย (ซ้ำา3)

    ทุกปีที่ผ่านไป...พระทรงชัยทรงดูแล
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1). ค.ศ.1567 มิชชันนารีชาวโปรตุเกสเข้ามาในดินแดนสยาม แต่ก็ 
 มิได้มีประวัติมากนัก
 ค.ศ.1669 มิสซังสยามจึงได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ
2). ค.ศ.1841 แยกเป็น มิสซังสยามตะวันออก อันได้แก่ ประเทศ 
 สยามท้ังหมด และมิสซังสยามตะวันตก อันประกอบด้วยประเทศ 
 มาเลเซียและสิงคโปร์ หรือที่รู้จักกันในนามดินแดนมะละกา 
 นั่นเอง
3). ค.ศ.1899 มิสซังสยามตะวันออก แยกเป็น มิสซังสยามและ 
 มิสซังลาว
4). วันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ.1965 สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6  
  ทรงสถาปนามิสซังกรุงเทพฯ และมิสซังท่าแร่-หนองแสง เป็น 
  อัครสังฆมณฑล  พร้อมกับอีก  6 มิสซังในขณะนั้น คือ มิสซัง 
 จันทบุรี  มิสซังราชบุรี  มิสซังเชียงใหม่  มิสซังอุบลราชธานี  มิสซัง 
 อุดรธานี  และมิสซังนครราชสีมา เป็นสังฆมณฑล  ต่อมา ปี ค.ศ.  
 1967 สถาปนาสังฆมณฑลนครสวรรค์แยกออกจากอัครสังฆมณฑล 
 กรุงเทพฯ และ ปี ค.ศ.1969 สถาปนาสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี 
 แยกจากสังมณฑลราชบุรี

ปีศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักรคาทอลิกไทย
350 ปี สมัชชาอยุธยา (ค.ศ.1664-2014)

50 ปี การได้รับสถาปนาพระฐานานุกรมเป็นสังฆมณฑล (ค.ศ.1965-2015)
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5). การได้รับการสถาปนาพระฐานานุกรมเป็น “สังฆมณฑล”  
  หมายถึงการได้รับอำานาจแห่งการปกครองตนเองโดย 
 พระสังฆราชที่ได้รับมอบหมายให้อภิบาลดูแล มีบรรดาพระสงฆ์ 
 และบรรดาคริสตชนให้ความร่วมมือช่วยเหลือ เป็นพระศาสนจักร 
 ศักดิ์สิทธิ์สากลและสืบจากอัครสาวก (กฎหมายพระศาสนจักร  
 มาตรา 369)

 ส่วน “มิสซัง” นั้น มีสภาพยังไม่ถึงขั้นเป็นสังฆมณฑล เพราะ
ผู้ปกครองดูแลจะเป็นเพียงผู้แทนของสมเด็จพระสันตะปาปาเท่าน้ัน 
อำานาจปกครองไม่เหมือนกับพระสังฆราชประมุขของสังฆมณฑล 
(กฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 371)

ข้อมูลจาก	“สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ”		ปีที่	1	ฉบับที่	1	มิถุนายน	1990/2533	(ฉบับปฐมฤกษ์)	หน้า	32

โดย	คุณพ่อ	จำาเนียร	กิจเจริญ
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วิธีรับศีลอภัยบาป
  “เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต อาแมน”

 “คุณพ่อที่เคารพ ลูกเสียใจที่ได้ทำาบาป ผิดต่อพระเจ้าและ 

พระศาสนจักร ขอคุณพ่ออวยพรลูก เพื่อจะได้แก้บาปอย่างดี 

 ลูกไม่ได้แก้บาปมานาน เป็นเวลา .......... (สัปดาห์/เดือน/ปี) 

บาปที่ลูกได้ทำามีดังนี้ ......... (บอกบาปที่เราทำา พร้อมทั้งจำานวนครั้ง ว่า

ทำาบาปนี้กี่ครั้ง) และขอสารภาพบาปอื่นๆ ที่ได้ลืมไป

 เม่ือบอกบาปแล้ว ให้ต้ังใจฟังพระสงฆ์อบรม เตือนใจ และกิจใช้โทษ

 (ขณะที่พระสงฆ์ยกบ�ป ให้สวดบทแสดงคว�มทุกข์ และตอบ

รับ พระสงฆ์ อ�แมน)

 เมื่อกลับมาที่นั่ง ให้คุกเข่าสวด ทำากิจใช้โทษบาปตามที่พระสงฆ์ 

กำาหนด
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บทแสดงความทุกข์
 ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจท่ีได้ทำาบาป เพราะบาป

เรียกร้องการลงโทษ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บาปทำาเคืองพระทัย

พระองค์ ผู้ทรงความดีและทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวล 

เดชะพระหรรษทานช่วย ข้าพเจ้าตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ทำาบาปอีกเลย 

จะหลีกหนีโอกาสบาป และจะพยายามใช้โทษบาป โปรดทรงพระกรุณา

อภัยบาปแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด อาแมน

บทสารภาพบาป
 ข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า ผู้ทรงสรรพานุภาพ และต่อ 

พี่น้องด้วย ว่าข้าพเจ้าได้ทำาบาปมากมาย ด้วยกาย วาจา ใจ และ 

ด้วยการละเลย ข้าพเจ้าเป็นคนบาป ข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาป 

(ข้อน-อกเพียงครั้งเดียว) ดังนั้น ขอพระนางมารีย์ผู้ทรงเป็นพรหมจารี

เสมอ ขอทูตสวรรค์ และนักบุญทั้งหลาย และพ่ีน้องด้วย ช่วยวิงวอน

พระเจ้า เพื่อข้าพเจ้าด้วยเทอญ
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