พิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันจันทร์ ที่ 23- วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560

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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บทภาวนาเพื่อมวลชน (วันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560)
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)
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)
5 เพือ่ เราทุกคนที่มาชุมนุมพร้อมกันในวันนี้ดว้ ยความเชื่อและความศรัทธา
ขอพระเจ้า ทรงรวมเราไว้ในพระอาณาจักรอันรุ่ งโรจน์ข องพระองค์
(ให้ เราภาวนา)
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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 บรมนาถบพิตร ได้ร่วม
ความปิ ติโสมนัสนิรันดรด้วยเถิด ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริ สตเจ้า พระ
เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
รับ
อาแมน
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บทภาวนาเพื่อมวลชน (วันอังคารที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560)
ประธาน พี่น้องที่รัก ให้เราวอนขอต่อพระเจ้า พระบิดาของเรา ด้วยความ
มัน่ ใจว่า พระองค์จะทรงสดับฟังคาภาวนาของเรา
1 เพื่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปา บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ และผู ้
แพร่ ธรรมจะได้มีเป้าหมายที่ถูกต้องเพียงประการเดียวเท่านั้น คือทาทุก
อย่างเพื่อความรอดของประชากรที่ท่านดูแล และประกาศข่าวดีแก่ทุก
คนที่ยงั ไม่รู้จกั พระคริ สตเจ้า (ให้ เราภาวนา)
2 เพื่อ ขอพระเจ้า โปรดรั บ ดวงพระวิญ ญาณของพระบาทสมเด็ จ พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้ได้ร่วมในพระเกียรติ
มงคลของพระองค์ในสวรรค์ตลอดนิรันดร (ให้ เราภาวนา)
3 เพื่ อ ขอพระเจ้า โปรดประทานก าลัง พระราชหฤทัย แด่ ส มเด็ จ พระ
เจ้าอยูห่ ัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุ
วงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนประทานกาลังใจที่เข้มแข็งแก่ พสกนิ กรชาว
ไทยทุกคน ที่กาลังโศกเศร้าเพราะอาลัยถึงพระองค์ท่าน (ให้ เราภาวนา)
4 เพื่อ ประชาชนชาวไทยจะได้เดินตามรอยพระยุคลบาทอันเป็ นคุณงาม
ความดี ที่พระองค์ท่านได้ทรงสอน ทรงปฏิบ ัติเป็ นแบบอย่างแก่ ผสก
นิกรชาวไทย (ให้ เราภาวนา)
5 เพื่อ เราทุกคนที่มาร่ วมพิธีกรรมในวันนี้ จะได้รับการฟื้ นฟูจิตใจใหม่
พร้อมที่จะแก้ไขความบกพร่ องของตนเองด้วยความสุ ภาพถ่อมตน และ
โปรดให้เรามีจิตใจกว้างขวางที่จะเสนอตัวรับใช้พระองค์ในกิจการแพร่
ธรรมของพระศาสนจักรตามกาลังความสามารถ (ให้ เราภาวนา)
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ประธาน

ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเป็ นเกียรติมงคลของผูม้ ีความเชื่อ เป็ น
ชีวิตของผูช้ อบธรรม พระบุตรได้สิ้นพระชนม์และกลับคืนพระ
ชนม์ชีพ ไถ่ขา้ พเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้นแล้ว ขอทรงรับดวงพระ
วิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตรได้ร่วมความปิ ติโสมนัสนิ รันดรกับพระองค์ใน
สวรรค์ และโปรดให้ขา้ พเจ้าทั้งหลายดาเนิ นชี วิตตามความเชื่ อ
อย่างซื่อสัตย์ พากเพียรและมอบความวางใจในพระองค์อย่างเต็ม
เปี่ ยมทุกวันตลอดไปด้วยเถิด ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริ สต
เจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
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บทภาวนาเพื่อมวลชน (วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560)
ประธาน พี่น้อ งที่รั ก ให้เ ราภาวนาต่อ พระเจ้า พระบิด าของเรา ผูท้ รง
โปรดให้พระเยซูคริ สตเจ้า พระบุตรแต่องค์เดียวของพระองค์ ทรง
กลับ คื น พระชนมชี พ จากความตาย ขอพระองค์โ ปรดน าดวง
วิญญาณของบรรดาผูล้ ่ วงลับ ให้ไ ด้รับสันติสุขนิ รันดรพร้อ มกับ
พระองค์
1 เพือ่ ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิ ต ร เข้า สถิ ต ณ สรวงสวรรค์ มี ค วามสุ ข นิ รั น ดร์
พร้อมกับบรรดาทูตสวรรค์และนักบุญทั้งหลาย (ให้ เราภาวนา)
2 ขอพระเจ้าโปรดประทานกาลังพระราชหฤทัยแด่สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
มหาวชิ ราลงกรณ บดิ นทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุ วงศ์ทุก
พระองค์ ตลอดจนประทานกาลังใจที่เข้มแข็งแก่พสกนิ กรชาวไทยทุก
คน ที่โศกเศร้าเพราะอาลัยถึ งพระมหากษัตริ ยผ์ เู ้ ป็ นที่รักและเคารพยิ่ง
(ให้ เราภาวนา)
3 เพื่อ บรรดาญาติพี่น้องของเราและผูม้ ี พระคุณทุกท่านที่ล่วงลับไปแล้ว
ขอโปรดให้พวกเขาได้รับพระเมตตาจากพระเจ้า และได้อยูก่ บั พระองค์
ในสันติสุขตลอดนิรันดร (ให้ เราภาวนา)
4 เพื่อคริ สตชนทุกคนได้มีความหวังอย่างมัน่ คงในพระราชัยสวรรค์ จะ
ได้มีความเข้มแข็งและวางใจในพระเจ้า เมื่ อ ต้อ งเผชิ ญกับอุปสรรค
ต่าง ๆ ในชีวติ (ให้ เราภาวนา)
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5 เพือ่ เราทุกคนที่ร่วมชุมนุ มกันอยู่ ณ ที่น้ ี จะได้มีกาลังใจเข้มแข็งในการ
ต่ อ สู ้ กับ ความอ่ อ นแอภายในตัว เราเอง มี ค วามเชื่ อ ที่ มั่น คงในการ
ปรนนิ บ ัติพ ระองค์ เพื่อเตรี ยมตัว รับ ความตายซึ่ ง เป็ นความจริ ง ที่ จ ะ
เกิดขึ้นสักวันหนึ่งด้วยใจสงบ (ให้ เราภาวนา)
ประธาน

ข้า แต่ พ ระเจ้า โปรดแสดงพระเมตตาสดับฟั ง คาภาวนาของ
ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ชุมนุ มพร้อมหน้ากันอยูน่ ้ ี ขอพระองค์โปรด
รับดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้ไ ด้ทรงพักผ่อน สุ ขเกษมเปรม
ปรี ด์ ิ ในพระสิ ริ รุ่ ง โรจน์ กับ พระองค์ต ลอดนิ รั น ดรด้ว ยเทอญ
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริ สตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

บทภาวนาเตรียมเครื่ องบูชา
ข้าแต่พ ระเจ้าผูเ้ ปี่ ยมด้ว ยความรักและเมตตา ข้าพเจ้าทั้งหลายขอ
ถวายเครื่ อ งบรรณาการนี้ เพื่อขอพระพรถวายเป็ นพระราชกุศลแด่ ดวงพระ
วิญญาณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ผูท้ รงเป็ นที่รักและเคารพยิ่งของปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมี พระ
คริ สตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
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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 ต้องแท้จ ริ ง และเป็ นมิ่ งมงคลที่ จะขอบพระคุ ณ
พระองค์ตลอดกาล ทุกสถานแห่ งหน เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ขา้ พเจ้า
ทั้งหลายได้รอดพ้น เดชะพระบารมีพระคริ สตเจ้า
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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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”
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
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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
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 ริรุ่ งโรจน์กบั พระจิตเจ้า
ตลอดนิรันดร
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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

