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พิธีบูชาขอบพระคุณ 
โอกาสฉลองวันครูค าสอนไทย  

วันที่ 16 ธันวาคม 2022 
พ่ีน้องที่รัก 
นักบุญ สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ท่ี 2 ทรงประกาศอย่างเป็นทางการให้  
ครูค าสอน ฟิลิป สีฟอง อ่อนพิทักษ์ /  ซิสเตอร์ อักแนส พิลา ทิพย์สุข / ซิสเตอร์      
ลูซีอา ค าบาง / อากาทา พุดทา ว่องไว / เซซีลีอา บุดสี ว่องไว / บีบีอานา ค าไพ 
ว่องไว  และ มารีอา พร ว่องไว เป็นบุญราศี เม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม ค.ศ. 1989  ณ     
มหาวิหารนักบุญเปโตร นครวาติกัน  และพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย 
ได้ก าหนดให้วันท่ี 16 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวนัระลึกถึงบุญราศีท้ังเจ็ดแห่ง     
สองคอน และยังถือเป็นวัน “ครูค าสอนไทย” อีกด้วย  เน่ืองจากครูฟิลิป สีฟอง   
เป็นครูค าสอน ท่ีไม่ยอมละทิง้ความเช่ือคาทอลิก  จึงถูกยิงจนเสียชีวิต เม่ือวันท่ี 16 
ธันวาคม ค.ศ. 1940  ท่านจึงเป็นองค์อุปถัมภ์ของครูค าสอนไทย  ท่านได้ให้ชีวิต
และความตายของท่าน เป็นพยานยืนยันถึงองค์พระคริสตเจ้า  ชีวิตที่เป็นพยาน
ของท่านไม่ได้ตายไป แต่กลับเป็นชีวิตท่ีงอกงามในจิตใจของเราทุกคน 
 ขอเชิญชวนเราทุกคนร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เพ่ือสรรเสริญ  ขอบพระคุณ 
และวอนขอพระพรจากพระเป็นเจ้า ให้ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ 
จะได้เป็นสถานท่ีอบรม และผลิตครูค าสอนท่ีมีคุณภาพ และมีจิตตารมณ์ในการ
ประกาศข่าวดีอย่างแท้จริง  และเพ่ือพวกเราจะได้มีความกล้าหาญ มีความเช่ือ     
ท่ีมั่นคง และเป็นประจักษ์พยานด้วยชีวิตเช่นเดียวกับท่านบุญราศี ฟิลิป สีฟอง 
อ่อนพิทักษ์ ที่เรามาร่วมกันเฉลิมฉลองในวันนี ้  
 
บัดนี.้.. ขอเชิญยืนและร่วมกันขบัร้องบทเพลงเร่ิมพิธี 
บทเพลงเร่ิมพิธี : สรรเสริญพระตรีเอกภาพ  
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เร่ิมพธิี 
 
พระสงฆ์ : เดชะพระนาม  พระบิดา  และพระบุตร  และพระจิต 
สัตบุรุษ   : อาแมน 

พระสงฆ์ : ขอพระหรรษทานของพระเยซูคริสตเจ้า  ความรักของ 
พระบิดา   และความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับ
ท่านทั้งหลาย 

 สัตบุรุษ :       และสถิตกบัท่านดว้ย 

พระสงฆ์ : พีน้่อง  ให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาป   เพ่ือจะได้ร่วม 
   พธิีกรรมศักดิ์สิทธิ์นีอ้ย่างสมควร 

ข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า   
สัตบุรุษ  : ผูท้รงสรรพานุภาพและต่อพี่นอ้งดว้ย   ว่าขา้พเจา้ไดท้ าบาปมากมาย   

ดว้ยกาย  วาจา  ใจ  และดว้ยการละเลย  ขา้พเจา้เป็นคนบาป   
ขา้พเจา้ยอมรับว่าเป็นคนบาป  (ขอ้นอกเพียงครั้ งเดียว)   
ดงันั้นขอพระนางมารีย ์ ผูท้รงเป็นพรหมจารีเสมอ  ขอทูตสวรรค ์  
นกับุญทั้งหลาย  และพี่นอ้งดว้ย  ช่วยวิงวอนพระเจา้  เพื่อขา้พเจา้ดว้ยเทอญ 

พระสงฆ์ : ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ ทรงพระกรุณา 
อภัยบาปและน าเราไปสู่ชีวิตนิรันดร 

สัตบุรุษ : อาแมน 
 

เพลงกีรีเอ:      ข้าแต่พระเจ้า 4  
เพลงพระสิริรุ่งโรจน์:     สิริรุ่งโรจน์ 
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บทภาวนาของประธาน 
 

ประธาน :  ให้เราภาวนา   
 

ข้าแต่พระเจ้า 
พระองค์เป็นพระผู้สร้างและความรอดพ้นของนานาชาติ 
ทรงเรียกชาวไทยให้เข้ามารับความเช่ือคาทอลิก 
เป็นประชากรที่ทรงเลือกสรร 
พระองค์โปรดให้บุญราศีฟิลิป สีฟอง อักแนส พลิา และเพ่ือนมรณสักขี 
มีความเข้มแข็งในการยืนยันความเช่ืออย่างกล้าหาญ 
ขอท่านบุญราศีเป็นแบบฉบับ 
ช่วยวอนขอพระองค์แทนข้าพเจ้าทั้งหลาย 
ให้มีความเช่ือมั่นคง ปฏิบัติตามพระบัญชาจนตลอดชีวิตด้วยเถิด 
ทั้งนี ้ขอพึง่พระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า 
พระบุตรผู้ทรงจ าเริญ และครองราชย์ 
เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์ และพระจิต ตลอดนิรันดร 

 

สัตบุรุษ  :  อาแมน 
พิธีกร : เชิญนั่ง 
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บทอ่านจากหนังสือปรีชญาณ       ปชญ 8:1-6, 9  
 

ปรีชาญาณแผ่พลงัไปทัว่ทุกมุมโลก ปกครองทุกส่ิงอย่างดีเลิศ ขา้พเจา้รัก
ปรีชาญาณตั้งแต่วยัเยาว ์ขา้พเจา้ตั้งใจให้ปรีชาญาณเป็นคู่ชีวิต ขา้พเจา้หลง
รักปรีชาญาณเพราะความงามของเธอ ปรีชาญาณแสดงว่าตนมีศกัด์ิศรี
สูงส่ง เพราะมีชีวิตร่วมกบัพระเจา้ 
 และเป็นท่ีรักของพระองค์ผูท้รงครอบครองทุกส่ิง ปรีชาญาณมีส่วนร่วม
ในความรู้ของพระเจา้ และเป็นผูเ้ลือกงานท่ีพระองคจ์ะทรงกระท า 
 

ถ้าในชีวิตน้ี ทรัพยส์มบติัเป็นส่ิงน่าปรารถนาแล้ว จะมีส่ิงใดเป็นทรัพย์
สมบติัท่ีมีค่ามากกว่าปรีชาญาณเล่า เพราะทุกส่ิงทุกอย่างเป็นผลงานของ
ปรีชาญาณ ถ้าผูใ้ดต้องการท างานด้วยความรอบรู้ ใครจะเป็นนายช่างท่ี
ช านาญมากกว่าปรีชาญาณเล่า 
 

ขา้พเจา้จึงตดัสินใจเลือกปรีชาญาณไวเ้ป็นเพื่อนร่วมชีวิต รู้ดีว่าปรีชาญาณ
จะเป็นท่ีปรึกษาในเร่ืองท่ีดี เป็นผูใ้หก้ าลงัใจในยามทุกขแ์ละมีกงัวล 

(พระวาจาของพระเจ้า) 
 

สัตบุรุษ  :  ขอขอบพระคุณพระเจา้ 

เพลงสร้อย:  บทเพลงสดุดีท่ี 118 
 
พิธีกร : เชิญยืน 
เพลงอัลเลลูยา: อัลเลลูยา (4) 
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บทอ่านจากพระวรสารตามค าบอกเล่าของนักบุญลูกา      ลก 9:23-26 
 

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับทุกคนว่า  
“ถ้าผู้ใดอยากติดตามเราก็จงเลิกนึกถึงตนเอง   จงแบกไม้กางเขนของ
ตนทุกวันและติดตามเรา 
ผู้ ใดใคร่รักษาชีวิต   ผู้นั้นจะต้องสูญเสียชีวิต   แต่ถ้าผู้ ใดเสียชีวิต
เพราะเรา   ผู้นั้นจะรักษาชีวิตได้   มนุษย์จะได้ประโยชน์ใดในการท่ี
จะได้โลกทั้งโลกเป็นก าไร   แต่ต้องเสียชีวิตและพนิาศไป    
ถ้าผู้ใดอับอายเพราะเรา   และเพราะถ้อยค าของเรา   บุตรแห่งมนุษย์ก็
จะอับอายเพราะเขา  เม่ือเสด็จมาในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์  
ของพระบิดา และของบรรดาทูตสวรรค์ผู้ศักด์ิสิทธิ์ 

(พระวาจาของพระเจ้า) 

 

สัตบุรุษ : ขอพระคริสตเจา้ทรงพระเจริญเทอญ 
 

พิธีกร : เชิญนั่ง 
 

บทเทศน์  :               โดยประธาน 
 

พิธีกร  : เชิญยืน    
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บทภาวนาเพ่ือมวลชน 
 

ประธาน : พี่น้องที่รัก ให้เราวอนขอองค์พระผู้ เป็นเจ้า เพราะ
พระองค์ได้ตรัสไว้ว่า  “ท่ีใดมีสองหรือสามคนมาชุมนุม
ในนามของเรา  เราจะอยู่ท่ามกลางท่าน”  พระเยซูเจ้า
ประทับอยู่ท่ามกลางเรา  ให้เราสรรเสริญ  ขอบพระคุณ
และวอนขอพระองค์ในโอกาสระลึกถึงท่านบุญราศี 
ฟิลิป สีฟองและเพ่ือนมรณสักขี  เ พ่ือขอพระองค์
ประทานพระกรุณาประทานความช่วยเหลือต่าง ๆ แก่
เราผู้อ่อนแอ 

ผู้น า  : 

1. เพื่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  ในวโรกาสวนัคลา้ยวนัสมภพ
ของพระองค์ท่าน  ขอพระเจา้ทรงประทานพระปรีชาญาณอนัอุดม
สมบูรณ์  พร้อมทั้ งสุขภาพกายใจท่ีแข็งแรง มั่นคงมายังท่าน          
และภาวนาเพื่อบรรดาพระสังฆราช  พระสงฆ ์ นกับวช จะไดป้ฏิบติั
ภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายในการเป็นผูอ้ภิบาลท่ีเขม้แขง็  เตม็เป่ียมไป
ด้วยความรักจากพระเจ้า  เพื่อน าประชากรของพระองค์ก้าวไป
ดว้ยกนัในแสงสว่างของพระเยซูคริสต ์   

ให้เราภาวนา 
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2.   เพื่อพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง
กูร สมเด็จพระบรมราชินี ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศท์ุกพรองค ์ขอ
พระองคท์รงเจริญจตุรพิธพร น าพาพสกนิกรไทยสู่ความสงบสุขร่มเยน็ 

ให้เราภาวนา 

3. เพื่อบรรดาครูค าสอนไทย ตลอดจนผูแ้พร่ธรรมทุกคนท่ีท างานประกาศ
ข่าวดีของพระเจา้ ขอพระองคโ์ปรดให้พวกท่านทั้งหลาย เต็มเป่ียมไป
ด้วยพระคุณแห่งความกล้าหาญ มั่นคง มีใจรัก เสียสละ เพื่อจะเป็น
ประจกัษ์พยานยืนยนัถึงพระเจา้ และขอพระองค์ทรงประทานกระแส
เรียกแห่งการเป็นครูค าสอนแก่บรรดาเยาวชนมากยิง่ขึ้น 

ให้เราภาวนา 

4.   เพื่อสันติภาพและเอกภาพของโลก โดยเฉพาะในเหตุการณ์ปัจจุบนัท่ีมี
ความแตกแยก ขาดความสามคัคีกลมเกลียวกนั  ขอพระองคไ์ดป้ระทาน
ความสงบสุข ความเป็นหน่ึงเดียวกนั   และใหทุ้กคน โดยเฉพาะส าหรับ
ผูท่ี้ก าลงัประสบกบัความทุกขย์ากล าบากต่าง ๆ ขอใหพ้วกเขาไดพ้บกบั
ความรัก ความเมตตา ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ผา่นทางพี่นอ้งท่ีอยูร่อบขา้ง 

ให้เราภาวนา 
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5.  เพื่อพวกเราทุกคนท่ีชุมนุมกนัอยู ่ณ ท่ีน้ี พร้อมกบับรรดาผูมี้พระคุณต่อ
ศูนยค์ริสตศาสนธรรมระดบัชาติ ในโอกาสระลึกถึงท่านบุญราศี ฟิลิป 
สีฟองและเพื่อนมรณสักขี โดยอาศยัค าเสนอวิงวอนของท่านบุญราศี 
ขอพระเป็นเจา้ทรงประทานพระหรรษทานอนัจ าเป็น ให้ทุกคนจะไดมี้
พละก าลงัในการปฏิบติัภารกิจต่างๆ ให้ส าเร็จไปตามน ้ าพระทยัของ
พระเจา้ 

 ให้เราภาวนา 

 
ประธาน :  ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเป็นบ่อเกิดแห่งความดีงาม

ทุกประการ โปรดประทานความช่วยเหลือแก่ข้าพเจ้า
ทั้งหลาย ดังที่ประทานแก่บรรดามรณสักขีด้วยเถิด 
ทั้ งนี้  ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้า  พระเจ้าของ
ข้าพเจ้าทั้งหลาย  

 

สัตบุรุษ: อาแมน  
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ภาคบูชาขอบพระคุณ 
พิธีกร :  (เชิญน่ัง) 
 

เพลงถวาย:   หนึ่งเดียวในบูชา 

เตรียมเคร่ืองบูชา 
พระสงฆ์: ข้าแต่พระเป็นเจ้าแห่งสากลโลก  ขอถวายพระพร  พระองค์มีพระทัย

เมตตาประทานปัง  ซ่ึงข้าพเจ้าท้ังหลายก าลังถวายอยู่นี ้  
 อันเป็นผลมาจากแผ่นดนิและน ้าพักน ้าแรงของมนุษย์   
 และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบันดาลให้ข้าพเจ้าท้ังหลายมีชีวิต 
 
สัตบุรุษ : ขอถวายพระพรแด่พระเจา้ตลอดนิรันดร 
  (พระสงฆริ์นน ้าปนเหลา้องุ่น  กล่าวเบา ๆ ว่า) 

- ดัง่น ้าและเหลา้องุ่นท่ีผสมเขา้ดว้ยกนัอนัเป็นเคร่ืองหมายศกัด์ิสิทธ์ิน้ี   
ขอพระองคโ์ปรดให้ขา้พเจา้ทั้งหลาย ไดร่้วมในพระเทวภาพของ 
พระคริสตเจา้    ผูท้รงถ่อมองคม์ารับสภาพมนุษย ์
 

พระสงฆ์ : ข้าแต่พระเป็นเจ้าแห่งสากลโลก ขอถวายพระพร พระองค์มีพระทัย
เมตตา  ประทานเหล้าองุ่น  ซ่ึงข้าพเจ้าท้ังหลายก าลังถวายอยู่นี้         
อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและน ้าพักน ้าแรงของมนุษย์   

  และจะเปลี่ยนเป็นเคร่ืองด่ืม ชุบเลีย้งจิตใจข้าพเจ้าท้ังหลาย 
 
สัตบุรุษ : ขอถวายพระพรแด่พระเจา้ตลอดนิรันดร 

พระสงฆ์ : ข้าแต่พระเจ้า  โปรดทรงพระกรุณายอมรับข้าพเจ้าท้ังหลายผู้ตรม 
ตรอมถ่อมตน  และโปรดให้การถวายบูชาของข้าพเจ้าท้ังหลายใน
วันนี ้เป็นที่พอพระทัยเทอญ 
(ประธานยืนที่ปลายพระแท่น  ลา้งมือ  กล่าวเบา ๆ ว่า) 

-โปรดช าระลา้งความผิดและบาปของขา้พเจา้ให้หมดส้ินไปเถิด พระเจา้ขา้ 
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(ประธานยืนกลางพระแท่น  หนัไปทางสัตบุรุษ  กางแขนเล็กนอ้ย  หรือพนมมือ  กลา่วว่า) 

พระสงฆ์ : พี่น้อง  จงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ ทรงสรรพานุภาพ      
ทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านท้ังหลาย
เถิด    

 

สัตบุรุษ : ขอพระเจา้ทรงรับการถวายบูชาน้ี   เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค ์   
ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนจกัรศกัด์ิสิทธ์ิดว้ยเทอญ 

 

บทภาวนาเตรียมเคร่ืองบูชา 
ข้าแต่พระผู้ทรงสรรพานุภาพ 
ขอทรงพระกรุณาทอดพระเนตรของถวาย 
จากประชากรของพระองค์ 
และโปรดให้บรรดามรณสักขีเหล่านีช่้วยวอนขอแทน 
ให้ข้าพเจ้าท้ังหลายเปลี่ยนเป็นสักการบูชาสบพระทัย 
ช่วยให้มนุษยโลกได้รอดพ้นด้วยเถิด 
ทั้งนี ้ขอพึง่พระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย 
 

ทุกคน  : อาแมน 
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บทน าขอบพระคุณ 
นักบุญมรณสักข ี

แบบอย่างการเป็นมรณสักขี 
-   พระเจ้าสถิตกับท่าน   
•  และสถิตกบัท่านดว้ย 

-   จงส ารวมใจระลึกถึงพระเจ้า  
•  เราก าลงัระลึกถึงพระองค ์

-   ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด 
•  เหมาะสมและชอบย่ิงนกั 

-  ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักด์ิสิทธิ์สถิตนิรันดร 
พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ 
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคล 
ท่ีจะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหน 
เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น 
บุญราศี ฟิลิป สีฟอง อ่อนพทิักษ์ มรณสักขี 
ได้ถวายเกียรติแด่พระนามของพระองค์ 
ตามแบบอย่างพระคริสตเจ้า 
การหลั่งโลหิตของบรรดามรณสักขี 
แสดงให้เห็นพระมหิทธานุภาพ 
ซ่ึงบันดาลให้ผู้อ่อนแอมีก าลังเข้มแข็ง 
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สามารถเป็นพยานยืนยันถึงพระองค์ 
เดชะพระบารมีพระคริสตเจ้า 
ดังนั้น ข้าพเจ้าท้ังหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดี 
พร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจกาล ว่าดังนี ้
บทเพลงศักด์ิสิทธิ์: ศักด์ิสิทธิ์…พระเจ้าทรงฤทธา 

  
พระสงฆพ์นมมือกล่าวว่า  

CP ข้าแต่พระบิดาเจ้า พระองค์ทรงเป็นผู้ศักด์ิสิทธิ์อย่างแท้จริง 
  และทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักด์ิสิทธิ์ทุกประการ 
  ปกมือเหนือเคร่ืองบูชา กล่าวว่า 

CP  
CC โปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้า 

   มาบันดาลให้ปังและเหล้าองุ่นนีศั้กด์ิสิทธิ์ 
   ท าเคร่ืองหมายกางเขนครั้ งเดียวเหนือเคร่ืองบูชา กล่าวว่า 

   เปลี่ยนเป็นพระกาย  และพระโลหิตของพระเยซูคริสตเจ้า  
   ส าหรับข้าพเจ้าทั้งหลาย 

ก่อนที่พระคริสตเจ้า จะทรงมอบพระองค์ 
เพ่ือรับทรมาน โดยสมัครพระทัย 
ยกแผ่นศีลขึ้นเล็กนอ้ย เหนือแท่นูชา  กล่าวต่อไปว่า 

พระองค์ท่านทรงหยิบปัง ขอบพระคุณ บิออก  
   ประทานแก่บรรดาศิษย์ ตรัสว่า ...(กม้ตวัเล็กนอ้ย)... 
   รับ  ปัง  นี ้ ไป  กิน  ให้  ทั่ว  กัน 

  นี่  เป็น  กาย  ของ  เรา  ที่  จะ  มอบ  เพ่ือ  ท่าน 
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 ยกแผ่นศีลให้สัตบุรุษเห็น  วางลงบนจานรองแผ่นศีล  กราบนมสัการ 
 แลว้กล่าวต่อไปว่า 

ในท านองเดียวกัน  เม่ือการเลีย้งอาหารค ่าเสร็จแล้ว 
  ยกถว้ยเหลา้องุ่นขึ้นเล็กนอ้ย  เหนือแท่นบูชากล่าวต่อไปว่า 

พระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่น   ขอบพระคุณอีกคร้ังหนึ่ง 
  ประทานแก่บรรดาศิษย์ ตรัสว่า ...(กม้ตวัเล็กนอ้ย)... 

   รับ  ถ้วย  นี ้ ไป  ด่ืม  ให้  ทั่ว  กัน 
   นี่  เป็น  ถ้วย  โลหิต  ของ  เรา 
   โลหิต  แห่ง  พนัธสัญญาใหม่  อัน ยืน  ยง  
   โลหิต  ซ่ึง  จะ  หลั่ง  ออก  เพ่ือ  อภัย  บาป  

  ส าหรับ  ท่าน  และ  มนุษย์  ท้ังหลาย  
  จง  ท า  การ  นี ้ เพ่ือ  ระลึก  ถึง  เรา  เถิด 

  ยกถว้ยเหลา้องุ่นให้สัตบุรุษเห็น วางลงบนผืนผา้รองศีล แลว้กราบนมสัการ 
  กล่าวต่อไปว่า 
CP ให้เราประกาศพระธรรมล า้ลึกแห่งความเช่ือ 
  สัตบุรุษตอบว่า 

•  พระคริสตเจา้ไดส้ิ้นพระชนม ์ พระคริสตเจา้ทรงกลบัคืนพระชนมชี์พ  
  พระคริสตเจา้จะเสด็จกลบัมาอีกคร้ังหน่ึง 

 พระสงฆพ์นมมือ   กล่าวต่อไปว่า 

CP  
CC ข้าแต่พระบิดาเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายก าลังระลึกถึง 

การส้ินพระชนม์ และการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระคริสตเจ้า 
ขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิต 
กับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนีแ้ด่พระองค์ 
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ขอขอบพระคุณท่ีทรงเลือกสรรข้าพเจ้าท้ังหลาย 
ให้มารับใช้เฉพาะพระพกัตร์พระองค์ 

ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอน 
ขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคน 
ที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าแล้ว 
ให้เป็นน ้าหนึ่งใจเดียวกัน 
 

C1 โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลก 
  ให้มีความรักสมบูรณ์ 
  เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปา  .......(ออกกนาม).......... 
  พระสังฆราช.......(ออกกนาม).......... 

  และคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าข้า 

 

C2 โปรดทรงระลึกถึงพีน้่องที่ได้หลับไป 
พร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพ 
ตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคน 
โปรดน าบุคคลเหล่านั้นเข้าชมพระบารมีด้วยเถิด 
ในท่ีสุด โปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าท้ังหลาย 
สมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดร 
กับพระนางมารีย์พรหมจารี พระชนนีพระเจ้า 
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กับบรรดาอัครสาวก บุญราศีมรณสักขีชาวไทย และนักบุญทุกท่าน 
ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมา 
โปรดให้ข้าพเจ้าท้ังหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์ 
โดยพึง่พระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า   พระบุตรของพระองค์ 
ทุกคนยืน พระสงฆย์กถว้ยเหลา้องุ่นและแผ่นศีลในจานรอง  กล่าวเสียงดงัว่า 

CP  
CC อาศัยพระคริสตเจ้า พร้อมกับพระคริสตเจ้า และในพระคริสตเจ้า  

ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ  
พระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร 
ทุกคนตอบรับพร้อมกนัว่า 

•  อาแมน 
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  รับศีลมหาสนิท 
พระสงฆว์างถว้ยเหลลา้องุ่น และแผ่นศีลในจานรอง  พนมมือกล่าวว่า 

พระเจ้าทรงรักเรามาก   
โปรดให้เราได้ช่ือว่าเป็นบุตรของพระองค์  
และเราก็เป็นเช่นนั้น  เราจึงภาวนาด้วยความมั่นใจว่า  
แลว้ยงัพนมมือ  กล่าวพร้อมกบัสัตบุรุษว่า 

ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย 
พระองค์สถิตในสวรรค์ 
พระนามพระองค์ จงเป็นที่สักการะ   
พระอาณาจักร จงมาถึง 
พระประสงค์ จงส าเร็จในแผ่นดินเหมือน ในสวรรค์ 

โปรดประทานอาหารประจ าวัน แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้ 
โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อ่ืน 
โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญ 
แต่โปรดช่วยให้พ้นจากความช่ัวร้ายเทอญ 

พระสงฆพ์นมมือ  กล่าวคนเดียวเสียงดงัว่า 

-  โปรดเถิด พระเจ้าข้า   
โปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นภยันตรายทั้งส้ิน 
โปรดประทานสันติสุขทุกวันนี ้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาป    
และปลอดภัยจากความวุ่นวายใด ๆ ตลอดไป 
ขณะท่ีหวังจะได้รับความสุข และรอรับเสด็จพระเยซูคริสตเจ้า 
พระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าท้ังหลาย 
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• เหตุว่าพระอาณาจักรพระอานุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอด
นิรันดร 

ต่อจากนั้นพระสงฆพ์นมมือ  กล่าวต่อไปว่า 

-  ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า พระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่า 
 “เรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่าน” 
 โปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้า 
 แต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเช่ือในพระศาสนจักรของพระองค์ 
 และโปรดให้พระศาสนจักรสงบราบร่ืน 
 มีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์  
 ผู้ทรงจ าเริญและครองราชย์ตลอดนิรันดร   
• อาแมน  
  พระสงฆก์างแขนเล็กนอ้ยหรือพนมมือ  กล่าวต่อไปว่า 

-  ขอให้สันติสุขของพระคริสตเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ 
•  และสถิตกบัท่านดว้ย 
  อนัดบัต่อไป หากเห็นเหมาะสม สังฆนุกร หรือ พระสงฆ ์กล่าวว่า 

-  ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสตเจ้าแก่กันและกัน 
ทุกคนแสดงความเป็นมิตรต่อกนัตามขนบธรรมเนียมทอ้งถิ่น   พระสงฆม์อบสันติสุขให้แก่สังฆานุกรหรือผูช่้วย  
ครั้นแลว้หยิบแผ่นแผ่นศีล ใส่ช้ินเล็กนอ้ยลงในถว้ย  กล่าวเบา ๆ  ว่า 

- ขอพระกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้าที่รวมกันนี้ 
ทรงบันดาลให้เราทุกคนผู้รับศีลนีม้ีชีวิตนิรันดร 
ระหว่างนั้น ขบัร้อง หรือกล่าวว่า 

 

บทเพลง ลูกแกะพระเจ้า: ลูกแกะพระเจ้า (2) 
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 บทน้ีซ ้ าไดห้ลาย ๆ ครั้ ง  ถา้ยงับิปังไม่เสร็จ  แต่ครั้ งสุดทา้ยให้ลงทา้ยว่า “ โปรดประทานสันติสุขเทอญ” 
 ครั้นพระสงฆพ์นมมือ  กล่าวเบา ๆ ว่า 

-  ข้าแต่พระเยซูคริสตจ้า 
 โปรดอย่าให้การรับพระกายและพระโลหิตของพระองค์ 
 เป็นการตัดสินลงโทษ  แต่เพราะพระองค์ทรงพระเมตตา 
 โปรดให้เป็นการคุ้มครอง  บ าบัดรักษาข้าพเจ้าท้ังหลายท้ังกาย 
 และใจด้วยเทอญ  
พระสงฆพ์นมมือไหว ้ยกแผ่นศีล  เหนือจานรองแผ่นศีลหรือยกเหนือถว้ยเหลา้องุ่น   หันไปทางสัตบุรุษกล่าวดงั ๆ ว่า 
 

-  นี่คือลูกแกะพระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลก 
ผู้ท่ีพระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลีย้งของพระองค์ย่อมเป็นสุข 
 
ครั้นแลว้  พระสงฆก์บัสัตบุรุษกล่าวพร้อมกนัครั้ งเดียวว่า 
 

• พระเจา้ขา้ขา้พเจา้ไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทบัอยูก่บัขา้พเจา้ 
โปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวแลว้จิตใจขา้พเจา้ก็จะบริสุทธ์ิ 

 
พิธีกร:  เชิญน่ัง 

ต่อไปเป็นพิธีรับศีลมหาสนิท ขอเชิญคริสตชนที่เตรียมตัวมาอย่างดี เข้ามารับศีล 

 

บทเพลงรับศีล :  หลอมรวมกาย 
   

พิธีกร  :           เชิญยืน 

 
ต่อจากนั้นพระสงฆยื์นอยู่ตรงท่ีนัง่  หรือท่ีแท่นบูชา  พนมมือกล่าวว่า 
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บทภาวนาหลงัรับศีล 
 

ข้าแต่พระเจ้า 
พระองค์ประทานอาหารทรงพลังเลีย้งดูข้าพเจ้าท้ังหลาย 
ในโอกาสระลึกถึงบรรดามรณสักขีนีแ้ล้ว 
ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอพระองค์ 
โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ซ่ือสัตย์ยึดมั่นต่อพระคริสตเจ้า 
และปฏิบัติงานในพระศาสนจักร 
เพ่ือช่วยทุกคนให้รอดพ้นด้วยเถิด 
ทั้งนี ้ขอพึง่พระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย 
 

• อาแมน 
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ปิดพธิี 
 พระเจ้าสถิตกับท่าน 
 และสถิตกบัท่านดว้ย 

 จงก้มศีรษะเพ่ือรับพระพรจากพระเจ้า 
พระบิดาโปรดให้ท่านท้ังหลายระลึกถึงบุญราศี ฟิลิป              
สีฟอง และเพ่ือนมรณสักขี ขอพระองค์ประทานพระพร
แก่ท่านพิทักษ์รักษาท่าน และบันดาลให้ท่านมีสันติ
ตลอดไป 

      อาแมน 
 

 ท่านท้ังหลายเช่ือว่า พระบุตรแต่องค์เดียวของพระเจ้าได้
เสด็จลงมาในโลก เช่ือถึงเหตุการณ์ในอดีต และรอคอย
เหตุการณ์ในอนาคต ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพนุภาพและมี
พระทัยเมตตา ทรงบันดาลให้ท่านทั้งหลายศักด์ิสิทธิ์ด้วย
ฤทธิ์ของพระบุตรผู้ เสด็จมา และโปรดให้ท่านได้รับพระ
พรอย่างอุดมสมบูรณ์เทอญ 

      อาแมน 

 ท่านท้ังหลายช่ืนชอบด้วยจิตศรัทธาท่ีพระผู้ ไถ่ของเรา
เสด็จมาขอให้ท่านทั้งหลายได้รับบ าเหน็จชีวิตนิรันดร
อย่างอุดมสมบูรณ์ เม่ือพระองค์จะเสด็จมาอย่างรุ่งโรจน์
เทอญ 
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      อาแมน 

 
ขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ พระบิดา  และ    
พระบุตร และพระจิตหลั่งลงมายังท่านทั้งหลายและด ารง
อยู่ตลอดกาลเทอญ 

      อาแมน 
 พธิีบูชาขอบพระคุณจบแล้ว   

จงไปในสันติสุขของพระคริสตเจ้าเถิด  
 ขอขอบพระคุณพระเจา้  

 

บทภาวนาของครูค าสอน 
ข้าแต่พระบิดาเจ้า ลูกขอขอบพระคุณพระองค์ ท่ีทรงเรียกลูก

ให้มาร่วมพันธกิจของพระองค์ ในฐานะครูค าสอนผู้ประกาศข่าวดี
ของพระองค์  โปรดให้ลูกเป็นครูค าสอนท่ีเข้มแข็ง เป่ียมด้วยความ
เช่ือและความศรัทธา อาศัยพระจิตเจ้าและค าสอนของพระศาสนจักร 
ให้รักและเอาใจใส่ผู้ เรียนเสมอ มีความกระตือรือร้นในการสอน  และ
ให้ลูกส านึกทุกคร้ังท่ีสอนค าสอนว่าเป็นโอกาสแบ่งปันความรักที่ล า้
ค่าของพระองค์ 

ท้ังนี้ ขอพึ่งพระบารมีของพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรผู้ทรง
จ าเริญและครองราชย์  เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์ และพระ
จิตตลอดนิรันดร อาแมน 
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ก่อ  ข้าแต่บุญราศีฟิลิป สีฟอง 
รับ  ช่วยวิงวอนเทอญ 
 

บทเพลงปิดพธิี :  ตามเรามา 
 
 
 


