วจนพิธีกรรม
วันครูคําสอนไทย
(16 ธันวาคมของทุกป)

บุญราศี ฟลิป สีฟอง ออนพิทักษ
องคอุปถัมภครูคําสอนไทย

บทนํา
พี่นองครูคําสอนที่รัก โอกาสที่เรามารวมชุมนุมกันในวันนี้ เนื่องจาก
องคสมเด็จพระสันตะปาปา ยอหน ปอล ที่ 2 ทรงแตงตั้งบุญราศีทั้ง 7 แหง
ประเทศไทยในวันแพรธรรมสากล วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2532/ ค.ศ. 1989
และกําหนดใหทุกวันที่ 16 ธันวาคม เปนวันระลึกถึงบุญราศีแหงบานสอง
คอน และพระศาสนจักรไทยถือเปนวันครูคําสอนไทยอีกดวย เพราะเรามีครู
คําสอนฟลิป สีฟอง ออนพิทักษ ทานไดใหชีวิตและความตายของทานเปน
พยานยืนยันถึงองคพระคริสตเจา ชีวิตที่เปนพยานของทานไมไดตายไป แต
กลับเปนชีวิตที่งอกเงยในจิตใจของเราทุกคน ปนี้นับเปนปที่ 22
ในวันนี้ ขอทานบุญราศีชว ยวิงวอนพระเปนเจาใหพวกเรามีความกลา
หาญ และมีความเชื่อเขมแข็งมั่นคงยิ่งขึ้น มีความซื่อตรงตอตนเองและอุดม
คติ
ดําเนินชีวิตใหสอดคลองกับพระวรสารอยางแทจริงในสังคมที่เราอยู
โดยเฉพาะในฐานะครูคําสอน เพื่อเปนประจักษพยานความรักของพระเยซู
เจา ผูยอมถอมองคลงมาบังเกิดเปนมนุษย และพลีพระองคเพื่อเราทุกคน
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บทเพลง เจ็ดคน – สองคอน
1. มรณกรรม มั่นในพระธรรม เปนวีรกรรม นําผลพระพร
วิญญาณหรรษา กายามวยมรณ เจ็ดคนสองคอน ยอมตาย
(รับ) ยืนหยัดมั่นคงในองคพระเจา ทุกยามค่ําเชาเต็มเปยมความหวัง
ประกาศพระนามไมยอมหยุดยั้ง ดวยพลังรักและศรัทธา
ลําบากเทาไรจิตใจไมหวั่น
ดวงจิตผูกพันพระศาสนา
ทั้งเจ็ดหญิงชายและเด็กหาญกลา มอบชีวาพลีเปนพยาน ยืนยัน
พระองค
2. ทานผูมีบุญไดโปรดเกื้อกูล วอนขอพระคุณ เกื้อหนุนทุกวัน
ใหคริสตชน ทุกคนยึดมั่น แบบอยางของทาน ทําตาม (รับ)
ประธาน เดชะพระนามพระบิดา พระบุตร และพระจิต
ทุกคน อาแมน
ประธาน ทักทาย………
ประธาน ใหเราภาวนา
ขาแตพระเปนเจา
พระองคทรงเปนผูสรางและความรอดของ
นานาชาติ ไดทรงเรียกชาวไทยใหเขามารับความเชื่อคาทอลิก เปนประชากร
ที่ทรงเลือกสรร พระองคไดโปรดใหบุญราศีฟล ิป สีฟอง อักแนส พิลา ลู
ซีอา คําบาง และเพื่อนมรณสักขี มีความเขมแข็งที่จะยืนยันความเชื่ออยาง
กลาหาญ
ขอทานเหลานี้เปนแบบฉบับและชวยออนวอนพระองคแทน
ขาพเจาทั้งหลายใหสามารถยืนหยัดมั่นคงในการปฏิบัติตามพระบัญชาของ
พระองค ตราบจนสิ้นชีวิตดวยเถิด ทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจา
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พระบุตรผูทรงจําเริญและครองราชย เปนพระเจาหนึ่งเดียวกับพระองค และ
พระจิตตลอดนิรันดร
ทุกคน อาแมน
ผูอาน ประวัติบุญราศี ครูสีฟอง
ครูสีฟอง มีชื่อเต็มวา ฟลิป สีฟอง ออนพิทักษ เกิดวันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2450 (ค.ศ. 1907) ที่วัดนักบุญอันนา หนองแสง จังหวัดนครพนม เปน
บุตรชายของนายอินตองและนางเพ็ง เมื่อเติบโตขึ้น สีฟองเขาเรียนที่โรงเรียน
หนองแสง จบแลวศึกษาตอที่บานเณรเล็กพระหฤทัย บางชาง
จ.
สมุทรสงคราม และไดออกจากบานเณร ไดสมัครเขาเรียนตอที่โรงเรียน
มัธยมประจําจังหวัดนครพนม เมื่อจบชั้นมัธยม ทางมิสซังตองการครู ครูสี
ฟองจึงออกจากโรงเรียนมาเปนครูที่วัดสองคอน ลงเรือลองไปตามน้ําโขง
เปนการเดินทางที่สะดวกที่สุดในสมัยนั้น ทานมาถึงสองคอนประมาณป
พ.ศ. 2469 (ค.ศ. 1926) นอกจากจะสอนเรียนแลว ทานยังสอนใหชาวบาน
รูจักตัดเย็บเสื้อผา ชวยดูแลวัด ตลอดจนชวยคุณพอเจาอาวาสและซิสเตอร
สอนคําสอน ครูสีฟองเปนคนดี ศรัทธา สุภาพออนหวาน มีเมตตาตอทุกคน
ทานเปนคนตรงไปตรงมา ทํางานดวยความทุมเท ทานไดรับความเคารพนับ
ถือมาก จนชาวบานเรียกทานวา “พอครู” ทานถูกหามไมใหสอนคําสอน
และใหละทิ้งศาสนาคาทอลิก แตครูสีฟองไมยอมละทิ้งและยังคงสอนคํา
สอนตอไป ทานจึงถูกฆาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2483 (ค.ศ. 1940)
และในบายสามโมงของวันที่ 26 ธันวาคม ซิสเตอรอักแนสพิลา ทิพย
สุข, ซิสเตอรลูซีอา คําบาง สีคําพอง, คุณแมอากาทา พุดทา วองไว, นางสาว
เซซีลีอา บุดสี วองไว, นางสาวบีบีอานา คําไพ วองไว และเด็กหญิงมารีอา
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พร วองไว ไดถูกยิง พลีชีวติ เพื่อพระคริสตเจา พวกเขาพรอมที่จะใหชีวิต
นั้นคืนกับพระองค ไมมีอะไรแยกพวกเขาจากพระเปนเจาได
สรอย
ขาพเจาพรอมแลวพระเจาขา ขาพเจายินดีทําตามน้ําพระทัย
เพลงสดุดีที่ 119:105-112 คําสรรเสริญธรรมบัญญัติของพระเจา
(เชิญภาวนาสลับกัน)
1) พระวจนะ นั้นเปน เชนโคมสอง คอยชี้ชอง นําทางขาฯ พาสมหวัง
เปนสวาง แสงจา มาประดัง
สองระวัง ทางเดิน ดําเนินตรง
2) ขาพระองค จะรักษา สัญญาไว อยางจริงใจ แนจิต ไมผิดหลง
จะทําตาม คําสอนนั้น ใหมั่นคง แทเที่ยงตรง ชอบธรรม ล้ําวจี
1) โอพระเจา ความทุกขยาก ลําบากนัก ทับถมหนัก ยุงยาก มากเต็มที่
รักษาขาฯ ใหยืนยง คงชีวี
อยูดังที่ พระสัญญา วาไวครัน
2) ขอรับคํา ขอบพระคุณ การุณยขาฯ พระบัญชา ทรงสอนซ้ํา ขาฯจํามั่น
ขาฯ พรอมจะ เสี่ยงชีวิต จิตใจพลัน ไมลืมมั่น บทบัญญัติ เปนอัตรา
1) คนชั่วชา วางกับ ดักจับมั่น
คอยกักกัน มั่นหมาย ทําลายขาฯ
แตขาฯ ยัง เชื่อพระองค ทรงบัญชา เปนนิจมา เทิดองค พระทรงชัย
2) ขาพระองค มีกฎ บทบัญญัติ
เปนสมบัติ ถาวร ดุจพรให
ทําใหขาฯ ชื่นชม สมหทัย
ตกลงใจ ตามกฎมั่น ตราบวันตาย
สรอย
ขาพเจาพรอมแลวพระเจาขา ขาพเจายินดีทําตามน้ําพระทัย
บทอานจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ ฉบับที่ 1 (1คร 1:10, 17-18,
26-31)
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พี่นองทั้งหลาย ขาพเจาใครขอรองทานในพระนามพระเยซูคริสตองค
พระผูเปนเจาของเรา ใหทานปรองดองกัน อยาแตกแยก แตจงมีจิตใจและ
ความเห็นตรงกัน
พระคริสตเจามิไดทรงสงขาพเจามาทําพิธีลางบาป
แตทรงสงมา
ประกาศขาวดี มิใชดวยการใชโวหารอันชาญฉลาด ดวยเกรงวาจะทําใหไม
กางเขนของพระคริสตเจาเสื่อมประสิทธิภาพ ผูที่จะพินาศนั้นเห็นวาคําสอน
เรื่องไมกางเขนเปนความโงเขลา แตพวกเราที่กําลังจะรอดพนเห็นวาเปนพระ
อานุภาพของพระเจา
พี่นองทั้งหลาย จงพิจารณาดูเถิด เมื่อพระเจาทรงเรียกทานนั้น มีนอย
คนที่ฉลาดตามมาตรฐานของมนุษย นอยคนที่มีอิทธิพล นอยคนที่มีตระกูล
สูง แตพระเจาทรงเลือกสรรคนโงเขลาในสายตาของโลก เพื่อทําใหคนฉลาด
ตองอับอาย พระเจาทรงเลือกสรรคนที่โลกถือวาออนแอ เพื่อทําให
ผู
แข็งแรงตองอับอาย และพระเจาทรงเลือกสรรสิ่งต่ําชานาดูหมิ่นไรคุณคาใน
สายตาของชาวโลก เพื่อทําลายสิ่งที่โลกเห็นวาสําคัญ ทั้งนี้ เพื่อมิใหมนุษยโอ
อวดเฉพาะพระพักตรของพระเจาได เดชะพระองค ทานจึงมีความเปนอยูใน
พระคริสตเยซู ผูที่พระเจาทรงตั้งใหเปนปรีชาญาณสําหรับเรา ทั้งยังทรง
เปนผูบันดาลความชอบธรรม ความศักดิ์สิทธิ์และการไถกูอีกดวย เพื่อให
เปนไปตามที่เขียนไวในพระคัมภีรวา “ผูใดจะโออวด ก็ใหผูนั้นโออวดใน
องคพระผูเปนเจาเถิด” (นี่คือพระวาจาของพระเจา)
ประธาน
เทศน
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ทุกคน
บทอธิษฐานภาวนา
ขาแตพระเปนเจาผูทรงพระทัยเมตตายิ่ง โปรดสดับฟงคําภาวนาของ
พวกลูกทั้งหลายที่กําลังกราบวิงวอนพระองค โปรดใหคําอธิษฐานของพวก
ลูกเปนที่สบพระทัยโดยการเสนอของบุญราศีผูเปนมรณสักขีทั้งเจ็ดแหง
ประเทศไทย ผูไดพลีชีวิตเพื่อยืนยันความเชื่อในพระองค ขอโปรดใหคํา
เสนอวิงวอนของทานเปนที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองคดวยเถิด
พวกลูกทั้งหลายนอมรับดวยใจจริงวา เปนผูออนแอ เต็มไปดวยบาป
อกุศลและความบกพรองนานัปการ
แตพวกลูกยังไวใจวาจะไดรับความ
ชวยเหลือจากพี่นองบุญราศีผูเปนมรณสักขีทั้งเจ็ด ที่พระองคไดโปรดเชิดชู
ใหเห็นเดนชัดวาอานุภาพของพระองคสามารถทําใหผูออนแอและต่ําตอย
กลับกลายเปนผูมีกําลังเขมแข็งนับเนื่องอยูในบรรดาผูศักดิ์สิทธิ์
ขาแตทานบุญราศีผูเปนมรณสักขีแหงประเทศไทย
โปรดชวยเหลือ
เกื้อหนุนชาวเราทั้งหลายโดยคําเสนอวิงวอนของทาน โปรดอยาทอดทิ้งชาว
เราผูกําลังออนวอนทานในขณะนี้ ชาวเราทราบดีวาทานทั้งเจ็ดไดใหแบบ
ฉบับอยางล้ําเลิศในการเจริญชีวิตประจําวันตามความเชื่ออยางแทจริง เพื่อ
บรรลุความศักดิ์สิทธิ์สมบูรณตามจิตตารมณของพระวรสาร
ขอโปรดใหชาวเรามีความเชื่อเขมแข็งเยี่ยงทาน มีความรักซื่อสัตยอยาง
แทจริงตอพระศาสนจักรมารดาผูศักดิ์สิทธิ์ ขอใหชาวเราตัดสินใจเด็ดเดี่ยว ที่
จะเจริญชีวิตอยูหรือตายไป เพื่อพระเกียรติพระนามยิ่งใหญของพระเปนเจา
อยางไรก็ดี เมื่อมาสํานึกวาชาวเราเองยังออนแอนาสังเวชยิ่ง จึงขอโปรดเสนอ
วิงวอนแทนชาวเรา เพื่อจะไดรับพระเมตตาจากน้ําพระทัยดีของพระเปนเจา
(ใหเราวอนขอความตองการสวนตัว อาศัยการเสนอของบุญราศี….)
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ประธานอวยพร
เพลง โอบุญราศี
(รับ)โอบญ
ุ ราศีเจ็ดทานนี้มีเมตตา
โปรดทรงนํามรรคาพาลูกไปในความ
ดีโอบุญราศีเปนสักขีความศรัทธา โปรดทรงนําวิญญาณพาลูกไปในสวรรค
1. ขาขอวอนพระองค
โปรดไดทรงดํารงรักจริง
โปรดทรงอยาประวิง
ลูกพึ่งพิงในพระองค (รับ)
2. ขาขอวอนพระองค
ชวยค้ําจุนครูคําสอนทุกนาม
สูทนพยายาม
เพื่อแพรธรรมนามพระองค (รับ)
3. ขาขอวอนพระองค
อยาทอดทิ้งเหลานักบวชหญิงชาย
ดําเนินชีพละมาย
คลายพระคริสตผูพลีชน (รับ)
4. ขาขอวอนพระองค
โปรดชวยดลเยาวชนหญิงชาย
อยาเพลินอยางมงาย
ทางอบายในโลกา (รับ)
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