พิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันศุ กร์ ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560
สามารถใช้ บทมิสซานีใ้ นวันเสาร์ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ด้ วย
เพลงเริ่ มพิธี
บทเพลง โปรดรับวิญญาณ (หรื อบทเพลงอื่นตามความเหมาะสม)
(รับ)
1.

พระบิ ดาเจ้ า โปรดรั บวิญญาณ สู่ อ้ อมพระหั ตถ์ อั นทรงเมตตา ของ
พระองค์
ผูท้ ี่สิ้นใจในศีลและพระพร
ช่ า ง มี บุ ญ ยิ่ ง ใ ห ญ่
เหลือหลาย
ร่ างกายแม้สิ้นสลาย
สุดท้ายจะได้ชีวติ นิรันดร์ (รับ)

2.

ผูท้ ี่วางใจเชื่อมัน่ ในพระองค์
ความตายจะต้องปราชัย

ดารงชีวติ จากอบาย
ชีวติ นิรันดร์จะเป็ นรางวัล (รับ)

3.

ขอท่านนักบุญเทวาของพระเจ้า
เข้าสู่ดินแดนสวรรค์
พระพักตร์พระองค์ (รับ)

นาทางผูช้ อบธรรมทั้งหลาย
สรรเสริ ญเชยชม
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ประธาน
รั บ

เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต
อาแมน

ประธาน

ขอพระหรรษทานของพระเยซู คริ สตเจ้ า ความรั กของพระบิดา
และความสนิทสั มพันธ์ ของพระจิตสถิตกับท่ านทั้งหลาย
และสถิตกับท่ านด้ วย

รั บ
ประธาน

พี่น้อง ให้ เรายอมรั บว่ าเราเป็ นคนบาป เพื่ อ จะได้ ร่วมพิธีกรรม
ศักดิ์สิทธิ์นี้อย่ างสมควร

รับ
ข้าพเจ้าขอสารภาพต่อ พระเจ้า ผูท้ รงสรรพานุ ภาพและต่อ พี่น้อ ง
ด้วย ว่าข้าพเจ้าได้ทาบาปมากมาย ด้วยกาย วาจา ใจ และด้วยการละเลย ข้าพเจ้า
เป็ นคนบาป ข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็ นคนบาป ดังนั้น ขอพระนางมารี ยผ์ ทู ้ รงเป็ น
พรหมจารี เสมอ ขอทูตสวรรค์และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วย ช่วยวิงวอน
พระเจ้าเพือ่ ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเทอญ
ประธาน

ขอพระเจ้ าผู้ทรงสรรพานุภาพ ทรงพระกรุณาอภัยบาป และนาเรา
ไปสู่ ชีวิตนิรันดร

รั บ

อาแมน
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ข้ าแต่ พระเจ้ า 4 (หรื อบทเพลงอื่นตามความเหมาะสม)
ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงพระกรุ ณาเทอญ
ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงพระกรุ ณาเทอญ
ข้าแต่พระคริ สตเจ้า ขอทรงพระกรุ ณาเทอญ
ข้าแต่พระคริ สตเจ้า ขอทรงพระกรุ ณาเทอญ
ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงพระกรุ ณาเทอญ
ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงพระกรุ ณาเทอญ
บทภาวนาของประธาน
ข้าแต่พระบิดาเจ้าผูท้ รงสรรพานุภาพ ข้าพเจ้าทั้งหลายเชื่อว่า พระบุตร
ของพระองค์ได้สิ้นพระชนม์แล้วกลับคืนชีพ เพือ่ ความรอดพ้นของมวลมนุ ษย์
ทุกคน ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวิงวอนขอพระองค์ โปรดให้พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ดารงอยูใ่ นสันติสุขแห่ ง
พระสิริรุ่งโรจน์ตลอดนิรันดรด้วยเถิด ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริ สตเจ้า
พระบุตรผูท้ รงจาเริ ญและครองราชย์ เป็ นพระเจ้าหนึ่ งเดี ยวกับพระองค์และ
พระจิตตลอดนิรันดร
รับ อาแมน
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ภาควจนพิธีกรรม
บทอ่ านจากหนังสื อปัญญาจารย์ (ปญจ 3:1-14)
มีเวลาสาหรับทุกสิ่ง มีเวลาสาหรับกิจการต่างๆ ภายใต้ทอ้ งฟ้า มีเวลา
เกิด และเวลาตาย เวลาปลูก และเวลาถอนสิ่ งที่ปลูก เวลาฆ่า และเวลารักษาให้
หาย เวลารื้ อทาลาย และเวลาก่ อสร้าง เวลาร้องไห้ และเวลาหัวเราะ เวลาไว้
ทุกข์ และเวลาเต้นรา เวลาโยนก้อนหินทิ้ง และเวลาเก็บรวบรวมก้อนหิ น เวลา
สวมกอด และเวลาละเว้นการสวมกอด เวลาแสวงหา และเวลาสู ญเสี ย เวลา
เก็บรักษา และเวลาโยนทิ้ง เวลาฉี ก และเวลาเย็บ เวลานิ่ งเงียบ และเวลาพูด
เวลารัก และเวลาเกลียด เวลาทาสงคราม และเวลาสันติ คนงานได้ประโยชน์
ใดจากงานยากลาบากของตน ข้าพเจ้าเห็นงานยากลาบากที่พระเจ้าประทานให้
มนุษย์มีงานทา พระองค์ทรงกระทาให้ทุกสิ่ งงดงามตามเวลา แต่ทรงใส่ ความ
ส านึ ก ถึ ง เวลาที่ ผ่า นไปไว้ใ นใจของมนุ ษ ย์ ถึ ง กระนั้น มนุ ษ ย์ก็ ย งั ไม่ เ ข้า ใจ
จุดเริ่ มต้นและการสิ้นสุดของกิจการที่พระเจ้าทรงกระทา
ข้าพเจ้ารู ้วา่ มนุษย์ไม่มีสิ่งใดดีกว่าการมีความสุขและความยินดีในชีวติ
ยิง่ กว่านั้น สาหรับมนุษย์ การกินการดื่ม และการพบความสุขในความลาบาก
ตรากตราของตน ก็เป็ นของประทานจากพระเจ้าด้วย ข้าพเจ้ารู ้วา่ ทุกสิ่งที่พระ
เจ้าทรงกระทานั้นดารงอยูต่ ลอดไป
(พระวาจาของพระเจ้ า)
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บทเพลงสดุดีที่ 23 (ทรงเลีย้ งดูข้าฯ)
1) พระเจ้าทรงเป็ นผูเ้ ลี้ยงดูขา้ ประทานมาสารพัดไม่ขดั สน
ทรงนาข้าสู่จุดหมายแหล่งสายชล

สงัดเงียบไกลผูค้ นได้อาบกิน

2) ทรงให้ขา้ พักผ่อนนอนบนหญ้า

เขียวสดชื่นรื่ นตาอารมณ์ถวิล

เพิม่ พลังวังชาเป็ นอาจิณ

ไม่สุดสิ้นอุป(ะ)ถัมภ์นามรรคา

3) ไปตามทางชอบธรรมแม้ลาบาก

มืดมิดมากก็ไม่หวัน่ ขวัญผวา

เพราะไม้เท้าไม้ขอชลอพา

ปลอบประโลมอารักขาข้าปลอดภัย

4) พระองค์ทรงจัดสารับต้อนรับข้า

ไว้ต่อหน้าศัตรู ผยู ้ งิ่ ใหญ่

ทรงชะโลมกระแจะจันทร์อนั ชื่นใจ

ขันทุกใบก็เต็มล้นคณ(ะ)นา

5) ขอความดีความรักอันศักดิ์สิทธิ์

โปรดตามติดชัว่ ฤดีชีวติ ข้า

เข้าพานักในนิเวศน์มโหฬาร์

แห่งพระเจ้าจอมราชาตลอดกาล

หรื อ
อ่ านบทสดุดีที่ 23 สลับกับบทสร้ อย
“ความรักมัน่ คงของพระองค์ ดารงนิจนิรันดร์”
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บทอ่ านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรม (รม 14:7-12)
พีน่ อ้ ง ไม่มีพวกเราคนใดที่มีชีวติ อยูเ่ พือ่ ตนเอง และไม่มีผใู ้ ดตายเพือ่
ตนเองเช่นเดียวกัน ถ้าเรามีชีวติ อยู่ ก็มีชีวติ อยูเ่ พื่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ถ้าเราตาย
เราก็ตายเพือ่ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ดังนั้น ไม่วา่ เรามีชีวติ อยูห่ รื อตาย เราก็เป็ นของ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เพราะเหตุน้ ี เอง พระคริ สตเจ้าจึงสิ้นพระชนม์และทรง
กลับคืนพระชนมชีพ เพือ่ จะเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทั้งของผูต้ ายและของผูเ้ ป็ น
เราทุกคนจะต้องไปยืนอยูห่ น้าพระบัลลังก์พพิ ากษาของพระเจ้า เพราะ
มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์วา่ “พระเจ้าตรัสว่า เรามีชีวติ อยูแ่ น่นอนฉันใด ก็เป็ นที่
แน่นอนฉันนั้นว่า ทุกคนจะคุกเข่าลงกราบเรา และทุกคนจะกล่าวสรรเสริ ญ
พระเจ้า” ดังนั้น เราแต่ละคนต่างจะต้องทูลรายงานเกี่ยวกับตนเองต่อพระเจ้า
(พระวาจาของพระเจ้ า)
เพลงอัลเลลูยา
วาทะพระเจ้ า (หรื อบทเพลงอื่นตามความเหมาะสม)
เชิญเราฟังวาจา วาทะแห่งองค์พระเจ้า
เชิญชวนมวลชาวเรา ทุกค่าเช้าถวายพระพร
(รั บ) อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลูยา
อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลูยา
ผู้อ่าน “ผู้มีใจเมตตา ย่ อมเป็ นสุ ข เพราะเขาจะได้ รับพระเมตตา
ผู้มีใจบริ สุทธิ์ ย่ อมเป็ นสุ ข เพราะเขาจะได้ เห็นพระเจ้ า”(มธ 5:7-8)
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(รั บ)

พระคริ สต์คือหนทาง พระคริ สต์คือองค์ความจริ ง
พระคริ สต์คือชีวติ ที่อุทิศเพือ่ ชาวประชา
อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลูยา
อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลูยา

บทอ่ านจากพระวรสารตามคาบอกเล่ าของนักบุญมัทธิว (มธ 5:1-12)
พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนจานวนมาก จึงเสด็จขึ้นบน
ภูเขา เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่ ม
ตรัสสอนว่า
“ผูม้ ีใจยากจน ย่อมเป็ นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็ นของเขา
ผูเ้ ป็ นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็ นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน
ผู้มีใจอ่ อนโยน ย่อมเป็ นสุข เพราะเขาจะได้ รับแผ่ นดินเป็ นมรดก
ผูห้ ิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็ นสุข เพราะเขาจะอิ่ม
ผูม้ ีใจเมตตา ย่อมเป็ นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา
ผูม้ ีใจบริ สุทธิ์ ย่อมเป็ นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า
ผูส้ ร้างสันติ ย่อมเป็ นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็ นบุตรของพระเจ้า
ผูถ้ ูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็ นสุข เพราะ
อาณาจักรสวรรค์เป็ นของเขา
“ท่านทั้งหลายย่อ มเป็ นสุ ข เมื่ อ ถู กดู หมิ่ น ข่มเหงและใส่ ร้ายต่างๆ
นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบาเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์น้ นั
ยิง่ ใหญ่นกั ”
(พระวาจาของพระเจ้ า)
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บทเทศน์ ..........
บทภาวนาเพื่อมวลชน
ประธาน พีน่ อ้ งที่รัก ให้เราอธิษฐานภาวนาต่อพระคริ สตเจ้าองค์แห่ งความ
รัก ความเมตตา ผูป้ ระทานความหวังแก่เราที่จะได้กลับเป็ นขึ้นมาอย่างรุ่ งโรจน์
เหมือนพระองค์
1 เพื่อ ขอพระเจ้า โปรดรั บ ดวงพระวิ ญ ญาณของพระบาทสมเด็ จ พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้ได้ร่วมในพระเกียรติ
มงคลของพระองค์ในสวรรค์ตลอดนิรันดร (ให้ เราภาวนา)
รั บ โปรดสดับฟั งเถิดพระเจ้ าข้ า
2 เพื่ อ ขอพระเจ้า โปรดประทานก าลัง พระราชหฤทัย แด่ ส มเด็ จ พระ
เจ้าอยูห่ ัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุ
วงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนประทานกาลังใจที่เข้มแข็งแก่ พสกนิ กรชาว
ไทยทุกคน ที่กาลังโศกเศร้าเพราะอาลัยถึงพระองค์ท่าน (ให้ เราภาวนา)
3 เพื่อประชาชนชาวไทยจะได้เดินตามรอยพระยุคลบาทอันเป็ นคุ ณงาม
ความดี ที่พระองค์ท่านได้ทรงสอน ทรงปฏิบตั ิ เป็ นแบบอย่างแก่ ผสก
นิกรชาวไทย (ให้ เราภาวนา)
4 เพือ่ ความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนไทยทุกคน ที่จะดารงไว้ซ่ ึ ง
ความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ สถาบั น ชาติ ศาสนา และพระมหากษั ต ริ ย์
(ให้ เราภาวนา)
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5 เพือ่ เราทุกคนที่มาชุมนุมพร้อมกันในวันนี้ดว้ ยความเชื่อและความศรัทธา
ขอพระเจ้า ทรงรวมเราไว้ในพระอาณาจักรอันรุ่ งโรจน์ข องพระองค์
(ให้ เราภาวนา)
ประธาน ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเป็ นเกียรติมงคลของผูม้ ีความเชื่อ เป็ น
ชีวิตของผูช้ อบธรรม พระบุตรได้สิ้นพระชนม์และกลับคืนพระชนม์ชีพ ไถ่
ข้ า พเจ้ า ทั้ งหลายให้ ร อดพ้ น แล้ ว ขอทรงรั บ ดวงพระวิ ญ ญาณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิ พลอดุ ลยเดช บรมนาถบพิตรได้ร่ว ม
ความปิ ติโสมนัสนิรันดรด้วยเถิด ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริ สตเจ้า พระ
เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
รับ
อาแมน

ภาคบูชาขอบพระคุณ
เพลงถวาย กราบวันทา (หรื อบทเพลงอื่นตามความเหมาะสม)
กราบวันทาทรงธรรมผูน้ ้ าพระทัยกว้าง พวกลูกร่ วมใจน้อมกายถวายพระองค์
ปั งจากข้าวสาลี เหล้านี้จากองุ่นดง ด้วยเจตจานงโปรดทรงรับไว้
เครื่ องบูชาซึ่งนาถวายพระองค์ท่าน นั้นแทนชีวาทั้งกายหมดสิ้นจิตใจ
ลูกกราบวอนพระองค์ โปรดทรงสถิตชิดใกล้ ประทับในบูชาแห่ง
ความสัมพันธ์
*** เครื่ องบูชา ลูกวอนพระองค์สาแดง โปรดเปลี่ยนแปลงเป็ นกายของ
เจ้าชีวนั อีกทั้งองุ่นขอเจ้าพระคุณเปลี่ยนผัน เพือ่ เป็ นอาหารวิญญาณแห่งชีวติ
เรา ***
ประธาน

พีน่ อ้ งจงภาวนาขอให้พระบิดาผูท้ รงสรรพานุภาพ
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รับ

ทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิด
ขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้ เพือ่ เทิดพระเกียรติพระองค์ ทั้ง
เพือ่ ประโยชน์ของชาวเรา และพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ดว้ ยเทอญ

บทภาวนาเตรียมเครื่ องบูชา
ข้าแต่พ ระเจ้าผูเ้ ปี่ ยมด้ว ยความรักและเมตตา ข้าพเจ้าทั้งหลายขอ
ถวายเครื่ อ งบรรณาการนี้ เพื่อขอพระพรถวายเป็ นพระราชกุศลแด่ ดวงพระ
วิญญาณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ผูท้ รงเป็ นที่รักและเคารพยิง่ ของปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมี พระ
คริ สตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
บทนาขอบพระคุณ
ประธาน พระเจ้าสถิตกับท่าน
รั บ
และสถิตกับท่ านด้ วย
ประธาน จงสารวมใจระลึกถึงพระเจ้า
รั บ
เรากาลังระลึกถึงพระองค์
ประธาน ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
รั บ
เหมาะสมและชอบยิ่งนัก
ประธาน ข้าแต่พระบิดาเจ้าผูศ้ กั ดิ์สิทธิ์สถิตนิ รันดร พระเจ้าผูท้ รงสรรพานุ
ภาพ เป็ นการเหมาะสมถู ก ต้อ งแท้จ ริ ง และเป็ นมิ่ งมงคลที่ จะขอบพระคุ ณ
พระองค์ตลอดกาล ทุกสถานแห่ งหน เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ขา้ พเจ้า
ทั้งหลายได้รอดพ้น เดชะพระบารมีพระคริ สตเจ้า
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เพราะพระองค์ท่านทรงกลับคืนพระชนมชีพ ข้าพเจ้าทั้งหลายผู ้
เป็ นทุกข์เพราะจาเป็ นต้องตาย จึงมีความหวังจะได้กลับคืนชีพเป็ นสุ ขสันต์ เมื่อ
ตระหนักถึงพระสัญญาว่าจะได้ชีวติ อมตะ ก็จะคลายความทุกข์
พระเจ้าข้า สาหรับผูม้ ีความเชื่อ ในพระองค์ ชีวิตมิได้สูญหาย แต่
กลับกลายเป็ นชี วิตใหม่ และเมื่ อ ร่ างกายในโลกนี้ สลายไป ก็จะพบที่พานัก
นิรันดรในสวรรค์
ดังนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายร่ วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพ
นิกรและบรรดานักบุญเป็ นนิจกาล ว่าดังนี้
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เพลงศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ (พระเจ้ าทรงฤทธา)
(หรื อบทเพลงอื่นตามความเหมาะสม)
ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าทรงฤทธา
แผ่นดินและฟากฟ้าเต็มด้วยเกียรติศกั ดาของจอมราชา
โฮซานนา โฮซานนา โฮซานนา ณ สวรรค์เบื้องบน
โฮซานนา โฮซานนา ในที่สูงล้น
ถวายพรแด่ผทู ้ ี่มาในพระนามของพระเจ้า
ถวายพรแด่ผทู ้ ี่มาในพระนามของจอมราชา
โฮซานนา โฮซานนา โฮซานนา ณ สวรรค์เบื้องบน
โฮซานนา โฮซานนาในที่สูงล้น
บทขอบพระคุณที่ 2
ประธาน ข้าแต่พระบิดาเจ้า พระองค์ทรงเป็ นผูศ้ กั ดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริ ง
และทรงเป็ นบ่อเกิดอันประเสริ ฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการ
โปรดทรงพระกรุ ณ าส่ ง พระจิ ต เจ้า มาบัน ดาลให้ ปั ง และเหล้า องุ่ น นี้
ศักดิ์สิทธิ์ เปลี่ยนเป็ นพระกาย  และพระโลหิตของพระเยซูคริ สตเจ้า
สาหรับข้าพเจ้าทั้งหลาย
ก่ อ นที่ พระคริ ส ตเจ้า จะทรงมอบพระองค์เพื่อ รั บทรมานโดยสมัค รพระทัย
พระองค์ท่านทรงหยิบปั ง ขอบพระคุณ บิออก ประทานแก่บรรดาศิษย์ ตรัสว่า
“รั บปังนี้ไปกินให้ ทั่วกัน นี่เป็ นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่ าน”
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ในทานองเดียวกัน เมื่อการเลี้ยงอาหารค่าเสร็จแล้ว พระองค์ทา่ นทรงหยิบถ้วย
เหล้าองุ่น ขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่ง ประทานแก่บรรดาศิษย์ ตรัสว่า
“รั บถ้ วยนี้ไปดื่มให้ ทั่วกัน นี่เป็ นถ้ วยโลหิตของเรา
โลหิตแห่ งพันธสัญญาใหม่ อันยืนยง โลหิตซึ่งจะหลังออกเพื่ออภัยบาป
สาหรั บท่ านและมนุษย์ทั้งหลาย จงทาการนี้เพือ่ ระลึกถึงเราเถิด”
ประธาน
รั บ

ให้เราประกาศพระธรรมล้ าลึกแห่งความเชื่อ
พระคริ ส ตเจ้ า ได้ สิ้น พระชนม์ พระคริ ส ตเจ้ าทรงกลับคื นพระ
ชนมชีพ พระคริ สตเจ้ าจะเสด็จกลับมาอีกครั้ งหนึ่ง

ประธาน ข้าแต่พระบิดาเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายกาลังระลึกถึงการสิ้ นพระชนม์
และการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระคริ สตเจ้า ขอน้อมถวายปั งอันบันดาล
ชีวิตกับถ้วยโลหิ ตอันบันดาลความรอดนี้ แด่ พระองค์ ขอขอบพระคุณที่ทรง
เลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักตร์พระองค์
ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอ โปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวม
ทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิ ตของพระคริ สตเจ้าแล้ว ให้เป็ นน้ าหนึ่ งใจ
เดียวกัน โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนจักรที่แผ่ขยายไปทัว่ โลก ให้มีความรัก
สมบูรณ์ เป็ นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปา………………พระสังฆราช
.............................. และคณะสงฆ์ดว้ ยเถิด พระเจ้าข้า
โปรดทรงพระกรุ ณาระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้ ได้ เข้ าชมพระสิ ริร่ ุ งโรจน์ กับพระองค์ ท่าน
ด้ วย
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โปรดทรงระลึ ก ถึ ง พี่ น้ อ งที่ ไ ด้ ห ลับ ไป พร้ อ มกับ หวัง จะได้
กลับคืนชีพ ตลอดจนบรรดาผูล้ ่วงลับไปแล้วทุกคน โปรดนาบุคคลเหล่านี้ เข้า
ชมพระบารมีดว้ ยเถิด
ในที่สุด โปรดทรงพระกรุ ณาให้ขา้ พเจ้าทั้งหลาย สมควรมีส่วน
ในชีวิตนิ รันดร กับพระนางมารี ย ์ พรหมจารี พระชนนี พระเจ้า นักบุญโยเซฟ
ภัสดาของพระนาง บรรดาอัครสาวก บุญราศีมรณสักขีชาวไทย และนักบุญทุก
ท่ า น ผู ้ป ฏิ บ ั ติ ต ามพระประสงค์ ต ลอดมา โปรดให้ ข ้ า พเจ้ า ทั้ งหลาย
เทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์ โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริ สตเจ้า พระบุตรของ
พระองค์
ประธาน อาศัยพระคริ สตเจ้า พร้อมกับพระคริ สตเจ้าและในพระคริ สตเจ้า
ข้าแต่พระบิดาผูท้ รงสรรพานุ ภาพ พระองค์ทรงพระสิ ริรุ่งโรจน์กบั พระจิตเจ้า
ตลอดนิรันดร
รั บ
อาแมน
ประธาน
รั บ

ให้เราภาวนาตามที่พระคริ สตเจ้าทรงสอน
ข้ าแต่ พระบิ ดาของข้ าพเจ้ าทั้งหลาย พระองค์ สถิตในสวรรค์ พระ
นามพระองค์ จงเป็ นที่สักการะ พระอาณาจักรจงมาถึ ง พระ
ประสงค์ จงสาเร็ จ ในแผ่ นดิ นเหมื อนในสวรรค์ โปรดประทาน
อาหารประจาวันแก่ ข้าพเจ้ าทั้งหลายในวันนี ้ โปรดประทานอภัย
แก่ ข้าพเจ้ า เหมือนข้ าพเจ้ าให้ อภัยแก่ ผ้ อู ื่ น โปรดช่ วยข้ าพเจ้ าไม่ ให้
แพ้ การผจญ แต่ โปรดช่ วยให้ พ้นจากความชั่วร้ ายเทอญ อาแมน
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โปรดเถิดพระเจ้าข้า
โปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พน้ ภยันตรายทั้งสิ้น
โปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ ทรงพระกรุ ณาให้พน้ บาป
และปลอดภัยจากความวุน่ วายใดๆ ตลอดไป
ขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริ สตเจ้า
พระผูก้ อบกูข้ องข้าพเจ้าทั้งหลาย
รั บ
เหตุว่า พระอาณาจักร พระอานุภาพ และพระสิ ริร่ ุ งโรจน์ เป็ นของ
พระองค์ ตลอดนิรันดร
ประธาน ข้าแต่พระเยซูคริ สตเจ้า พระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่า
“เรามอบสันติสุขให้ท่าน เราให้สนั ติสุขของเราแก่ท่าน”
โปรดอย่าทรงถื อโทษข้าพเจ้า แต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความ
เชื่อในพระศาสนจักรของพระองค์ และโปรดให้พระศาสนจักร
สงบราบรื่ น มีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผทู ้ รง
จาเริ ญและครองราชย์ตลอดนิรันดร
รั บ
อาแมน
ประธาน ขอให้สนั ติสุขของพระคริ สตเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
รั บ
และสถิตกับท่ านด้ วย
ประธาน ให้เรามอบสันติสุขของพระคริ สตเจ้าแก่กนั และกัน
ประธาน

16

เพลงลูกแกะพระเจ้ า
ชุมพาพระเจ้ า (หรื อบทเพลงอื่นตามความเหมาะสม)
ชุมพาพระเจ้าพระองค์ทรงยกบาปโทษแห่งโลกา ทรงเมตตาเราเทอญ
ชุมพาพระเจ้าพระองค์ทรงยกบาปโทษแห่งโลกา ทรงเมตตาเราเทอญ
ชุมพาพระเจ้าพระองค์ทรงยกบาปโทษแห่งโลกา ประทานสันติเทอญ
ประธาน
รั บ

นี่ คือลูกแกะพระเจ้า นี่ คือผูท้ รงลบล้างบาปของโลก ผูท้ ี่พระเจ้า
ทรงเรี ยกมาร่ วมงานเลี้ยงของพระองค์ยอ่ มเป็ นสุข
พระเจ้ าข้ า ข้ าพเจ้ าไม่ สมควรจะรั บเสด็จมาประทับอยู่กับข้ าพเจ้ า
โปรดตรั สเพียงพระวาจาเดียว แล้ วจิตใจข้ าพเจ้ าก็จะบริ สุทธิ์

เพลงรับศีล
บุญลาภ (หรื อบทเพลงอื่นตามความเหมาะสม)
เป็ นบุญของผูท้ ี่มีจิตใจยากจน
สูท้ นจนได้ราชัยสวรรค์นิรันดร์
เป็ นบุญของผูท้ ี่หิวกระหายความยุติธรรม เขาจะอิ่มหนาสุขล้ าในแดนเทวา
เป็ นบุญของผูท้ ี่มีจิตใจอ่อนโยน
เขาจะได้เป็ นเจ้าของแผ่นดินสัญญา
เป็ นบุญของผูท้ ี่มีจิตใจกรุ ณา
ด้วยว่าจะได้ความเมตตาตอบแทน
เป็ นบุญลาภแก่ผทู ้ ี่มีใจราบคาบ
เขานั้นจะได้ชื่อว่าบุตรพระเจ้า
เป็ นบุญลาภแก่ผทู ้ ี่มีใจบริ สุทธิ์
เขาจะได้เชยชมพระพักตร์พระองค์
เป็ นบุญของผูท้ ี่มีใจทุกข์ระทม ตรอมตรม เขาจะได้รับซึ่งความบรรเทา
เป็ นบุญของผูท้ ี่ถูกเบียดเบียนเพราะความชอบธรรม รางวัลของเขาก็คือสวรรค์
เป็ นบุญลาภแก่ผทู ้ ุกข์ร้อนเพราะเรา บาเหน็จในสวรรค์น้ นั ใหญ่ยงิ่ นัก
เป็ นบุญลาภ เป็ นบุญลาภ ใครที่ทาดังนี้มีบุญลาภ
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สุ ขใจเมื่อใกล้พระองค์ (หรื อบทเพลงอื่นตามความเหมาะสม)
1. ดวงใจข้าฯ มอบแด่องค์
พระผูด้ ารงยืนยงมัน่ คงเสมอ
ให้การบูชาศักดิ์สิทธิ์และเลิศเลอ จงร่ วมใจเสนอถวายแด่พระองค์
2. วิงวอนแด่องค์พระคริ สต์
ได้โปรดสถิตในใจข้าเจ้าเถิดหนา
โปรดให้ขา้ ฯ ทิ้งสิ่ งเลวและชัว่ ช้า ด้วยใจปรารถนาจะรักแต่พระองค์
3. จงรับดวงใจของข้าฯ ไปด้วย ขอพระทรงช่วยปกปั กพิทกั ษ์ตวั ข้าฯ
ให้วญ
ิ ญาณรอดพ้นสู่ความเมตตา ดวงใจชื่นหนักหนาเมื่ออยูก่ บั พระองค์
4. สุขใจเมื่อใกล้พระองค์ เมื่อข้าฯ เดินตรงตามองค์ไม่ขอเปลี่ยนใจ
ข้าจะเดินตามพระองค์น้ นั เรื่ อยไป ด้วยความรักจากใจจะสุขนิรันดร
บทภาวนาหลังรับศีล
ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระบุตร ผูถ้ วาย
บูชาองค์เพื่อ ข้าพเจ้า ทั้งหลาย และได้ทรงกลับคืนชี พอย่างรุ่ งโรจน์แล้ว ขอ
อธิ ษฐานวิงวอนถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ ลยเดช
บรมนาถบพิตร ได้รับพระเกี ยรติร่วมในพระสิ ริรุ่งโรจน์แห่ งการกลับคืนชี พ
ด้วยเถิด ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริ สตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
รั บ
อาแมน
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ประธาน
รั บ
ประธาน
รั บ
ประธาน
รั บ

พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่ านด้ วย
ขอพระเจ้าผูท้ รงสรรพานุภาพ  พระบิดา และพระบุตร
และพระจิต ประทานพระพรแก่ท่าน
อาแมน
พิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้ว
จงไปในสันติสุขของพระคริ สตเจ้าเถิด
ขอขอบพระคุณพระเจ้ า

เพลงปิ ดพิธี
ลูกเชื่ อพระองค์ (หรื อบทเพลงอื่นตามความเหมาะสม)
1 ลูกเชื่อพระองค์จงใจเชื่อในพระองค์
ความมืดมัวกันลูกไกลแต่ลูกเชื่อพระองค์
ด้วยพระวาจาเที่ยงธรรมลูกเชื่อยืนยันจริ งใจ
ลูกเชื่อพระองค์จงใจลูกเชื่อในพระองค์
2 ลูกวางใจในพระคุณเพิม่ พูนไว้ใจ
โปรดทรงเมตตาการุ ญให้ลูกอุ่นหัวใจ
ความทุกข์ยคุ เข็ญกังวลโปรดดลให้ห่างลูกไกล
ลูกวางใจในพระคุณลูกเพิม่ พูนไว้ใจ
3 ลูกรักพระองค์ทรงชัยลูกรักพระองค์
โปรดทรงบารุ งจิตใจให้รักแต่พระองค์
โปรดเผาลูกด้วยไฟรักให้ลูกร้อนรักพระองค์
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ลูกรักพระองค์ทรงชัยรักแต่ในพระองค์
4 โปรดทรงบันดาลลูกให้อยูใ่ กล้พระองค์
เมตตาให้ลูกมัน่ คง ยืนยงในพระคุณ
ให้ลูกมีใจเพิม่ พูนเทิดทูนความรักพระองค์
โปรดทรงบันดาลลูกให้อยูใ่ กล้ชิดพระองค์

