
1  บทอัญเชิญพระจิตเจา1. บทอญเชญพระจตเจา

•
ก  .เชิญเสดจ็มา ขาแตพระจิตเจา
ร.  เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบรษ  และทรงบันดาลใหลกรอน     ญ ุ ุ ุ
ดวยความรักของพระองค
ก.  โปรดประทานพระจิตของพระองคและ

่ ้สรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
ร.  แลวพระองคจะทรงเนรมิตแผนดินขึ้นใหม

    ใ ั  ก.   ขาแตพระเจา        พระองคทรงสอนใจสัตบุรุษดวยการสอง
สวางของพระจิต  โปรดใหขาพเจาทั้งหลายซาบซึ้ง     ในความ
เที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้น     และโปรดใหไดรับความบรรเทาจากเทยงธรรมโดยพระจตนน     และโปรดใหไดรบความบรรเทาจาก
พระองคทานเสมอ   เดชะพระคริสตเจา            องคพระผูเปน
เจาของขาพเจาทั้งหลาย อาแมนเจาของขาพเจาทงหลาย อาแมน



ั ี 2. บทวันทามารีย

     วันทามารีย  เปยมดวยพระ     วนทามารย  เปยมดวยพระ

หรรษทาน   พระเจาสถิตกบัทาน       

ผูไดรับพระพรกวาสตรีใดๆและ

พระเยซโอรสของทาน   ทรงพระเยซูโอรสของทาน   ทรง

ไดรับพระพรยิ่งนัก 

      สันตะมารีย   พระมารดา

พระเจา     โปรดภาวนาเพื่อลกพร เจา     โปรดภาวนาเพอลกู

ทั้งหลายผูเปนคนบาป  บดันี้และ

ื่เมือจะตาย  อาแมน



3  บทพระสิริรงโรจน3. บทพระสรรุงโรจน

พระสิริรุงโรจนแด
พระบิดา   และพระบดา   และ
พระบุตร และพระ
จิต  เหมือนใน
ปฐมกาล   บัดนี้ปฐมกาล   บดน
และทุกเมื่อตลอด
นิรนัดร  อาแมน



4. บทสารภาพบาป

   ขาพเจาขอสารภาพตอพระเจา  ผูทรง

สรรพานุภาพและตอพี่นองดวย      วา

ขาพเจาไดทําบาปมากมาย  ดวยกาย  

วาจา  ใจ    และดวยการละเลย  

  ป ป        ขาพเจาเปนคนบาป       ขาพเจา

ยอมรับวาเปนคนบาป (ขอนอกเพียงครั้ง

้เดียว)  ดังนั้น  ขอพระนางมารียผูทรงเปน

พรหมจารีเสมอ    ขอทูตสวรรคและู

นักบุญทั้งหลายและพี่นองดวย  ชวย

วิงวอนพระเจาเพื่อขาพเจาดวยเทอญวงวอนพระเจาเพอขาพเจาดวยเทอญ



5. บทบัญญัติพื้นฐานของ 1. จงรวมพิธีบูชาขอบพระคุณ   และ
พระศาสนจักร หยุดทํางานในวันอาทิตย   และวัน

ฉลองบังคับฉลองบงคบ

2. จงรับศีลอภัยบาปอยางนอย    ป

ละครั้งละครง

3. จงรับศีลมหาสนิทอยางนอยปละ
ั้ ใ ํ ปครังในกําหนดปสกา

4. จงอดอาหาร และอดเนื้อ  ในวันที่

กําหนด

5. จงบํารงพระศาสนจักรตามุ
ความสามารถ



6. พระบัญญัติสิบประการ 1.  จงนมัสการองคพระผูเปนเจา   
พร เจา   พร องคเดียวของทานพระเจา   พระองคเดยวของทาน

2.  อยาออกพระนามพระเจาโดยไม
สมเหตุ

3.  อยาลืมฉลองวันพระเจาเปนวัน
ศักดิ์สิทธิ์

4. จงนับถือบิดามารดา4.  จงนบถอบดามารดา
5.  อยาฆาคน
6 อยาผิดประเวณี6.  อยาผดประเวณ
7.  อยาลักขโมย

็ ใ   ื่8.  อยาพูดเท็จใสรายผูอืน
9.  อยาปลงใจผิดประเวณี

10.  อยามักไดทรัพยสินของผูอื่น



7. บทขาพเจาเชื่อ 

          ขาพเจาเชื่อในพระเจา พระบิดาผูทรงสรรพานุภาพ  ทรงเนรมิต

ฟาดิน  ขาพเจาเชื่อในพระเยซคริสตเจา พระบตรหนึ่งเดียวของฟาดน  ขาพเจาเชอในพร เยซูครสตเจา พร บุตรหนงเดยวของ

พระเจา องคพระผูเปนเจาของขาพเจาทั้งหลาย ทรงปฏิสนธิเดชะ

พระจิตเจา  ทรงบังเกิดจากพระนางมารียพรหมจารี  ทรงรับทรมานพระจตเจา  ทรงบงเกดจากพระนางมารยพรหมจาร  ทรงรบทรมาน

สมัยปอนทิอัส ปลาต ทรงถูกตรึงกางเขน  สิ้นพระชนม  และทรงถูก

ฝ ไ  ็  ั ี่ ั ื ีฝงไว  เสด็จสูแดนมรณะ  วันทีสามทรงกลับคืนพระชนมชีพจาก

บรรดาผูตาย  เสด็จสูสวรรค  ประทับเบื้องขวาพระเจา  พระบิดาผู

ทรงสรรพานุภาพ           แลวจะเสด็จมาพิพากษาผูเปนและผูตาย       

          ขาพเจาเชื่อในพระจิตเจา   พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากล  

ความสัมพันธเปนหนึ่งเดียวของผูศักดิ์สิทธิ์ การอภัยบาป   การ

กลับคืนชีพของรางกายและชีวิตนิรันดร อาแมนกลบคนชพของรางกายและชวตนรนดร อาแมน



่8. บทแสดงความเชือ่

  ขาแตพระเจา     
ขาพเจาเชือ่มั่นใน
ความจริงทุกขอ   ที่
พระองคทรงเปดเผยพระองคทรงเปดเผย
และที่พระศาสนจักร
ั่ โปสังสอน  โปรดทรง

เพิ่มพูนความเชือู่
ของขาพเจาดวยเถิด  
อาแมนอาแมน



9. บทแสดงความหวัง9. บทแสดงความหวง

      ขาแตพระเจา  ขาพเจา
หวังอยางแนวแนวา  
เดชะพระบารมี        เดชะพระบารม        
ของพระเยซูคริสตเจา   
พระองคจะประทานพระ
หรรษทาน    แกขาพเจา
ในโลกนี้   และสันติสุข
ิ ั ใ โ นิรันดรในโลกหนา    

ทั้งนี้เพราะพระองคทรง
รักษาพระสญัญาที่ทรงรกษาพระสญญาททรง
ใหไวเสมอ  อาแมน



10. บทแสดงความรัก

     ัขาแตพระเจา  ขาพเจารัก
พระองคสุดดวงใจยิ่งกวาสิ่ง
ทั้งปวง      เพราะพระองคทงปวง      เพราะพระองค
ทรงเปนความดีงามหาที่สุด
มิได      และทรงสมควร
ไดรับความรักจากมนษุยทั้ง
มวล  และเพราะรักพระองค       
  ึ ั  ื่ ื ัขาพเจาจึงรักผูอืนเหมือนรัก

ตนเอง         และพรอมจะ
ใหอภัยผอื่นเสมอ โปรดทรงใหอภยผูอนเสมอ โปรดทรง
เพิ่มพนูความรักของขาพเจา
ดวยเถิด  อาแมน



11. บทแสดงความทุกขุ

        ขาแตพระเจา    ขาพเจาเปน
ทกขเสียใจที่ไดทําบาป   เพราะบาปทุกขเสยใจทไดทาบาป   เพราะบาป
เรียกรองการลงโทษ และโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง  บาปทําเคอืงพระทัยอยางยง  บาปทาเคองพระทย
พระองค ผูทรงความดี  และทรง
สมควรไดรับความรักจากมนษยทั้งสมควรไดรบความรกจากมนุษยทง
มวล   

        เดชะพระหรรษทานชวย           เดชะพระหรรษทานชวย   
ขาพเจาตั้งใจแนวแนวา  จะไมทํา
บาปอีกเลย  จะหลีกหนีโอกาสบาป    
และจะพยายามใชโทษบาป  โปรด
ทรงพระกรุณาอภัยบาปแกขาพเจา
ดวยเถิด  อาแมน



12. บทเยซู มารีย โยเซฟ

เยซู  มารีย  โยเซฟ  ขาพเจา

ขอถวายดวงใจ สติปญญาญญ

และชีวิตแดทาน

เยซ  มารีย  โยเซฟ โปรดทรงเยซู  มารย  โยเซฟ โปรดทรง

ชวยขาพเจาเมื่อใกลจะตาย

เยซู  มารีย  โยเซฟ  โปรดทรง

ชวยขาพเจาใหสิ้นใจอยาง

ราบรื่นในศีลในพรของทาน

ดวยเทอญดวยเทอญ



13. บททตสวรรคของพระเจา13. บททูตสวรรคของพระเจา

     ทตสวรรคของพระเจา       ู
พระองคทรงพระกรุณา
มอบขาพเจาไว   ในมอบขาพเจาไว   ใน
ความอารักขาของทาน 

     โปรดสองสวาง
พิทักษรักษา  คมครองุ
และนําทางชีวติขาพเจา
ในวันนี้ (คืนนี้)  ดวยในวนน (คนน)  ดวย
เทอญ  อาแมน



14. บทโปรดระลึกเถิด
          โปรดระลึกเถิด  พระแมมารียพรหมจารียผู

โอบออมอารี  แตไหนแตไรมา ยังไมเคยไดยินโอบออมอาร  แตไหนแตไรมา ยงไมเคยไดยน

เลยวา      ผูที่มาพึ่งพาขอความชวยเหลือและ

คุมครองจากพระแม       จะถกูพระแม

ทอดทิ้ง ลูกมั่นใจดังนี้        จึงรีบมาเฝาพระ

มารดาพรหมจารี    แหงพรหมจารีทั้งหลาย 

          ลกเปนคนบาป   มาคร่ําครวญอยเฉพาะ          ลูกเปนคนบาป   มาคราครวญอยเูฉพาะ

พระพักตรของพระแม      ขาแตพระมารดา

  โป  ิ แหงพระวจนาตถ  โปรดอยาเมินเฉยตอวาจา

ของลูก  แตโปรดฟงและประทานตามที่ลูก

วอนขอดวยเทอญ  อาแมน



15. บทขาแตพระชนนีพระเจา

ขาแตพระชนนีพระเจา  ลูก

ทั้งหลายหลบภัยมาพึ่งพระทงหลายหลบภยมาพงพระ

แม    โปรดอยาเมนิเฉยตอ

คาํวอนขอในยามทุกรอน

    โป ของลูก    แตโปรดชวยลูก

ใหพนภัยทั้งสิ้นเสมอเถิด        

พระมารดาพรหมจารผีูทรง

ไดรับพระพร



16. บทภาวนากอนอาหาร16. บทภาวนากอนอาหาร

    ขาแตพระเจา  โปรด

ประทานพรแกขาพเจา

ทั้งหลาย  และแกทงหลาย  และแก

อาหารที่จะรับประทาน

้ ่นี้  เพื่อจะไดดําเนินชีวิต

รับใชพระองค    และรบใชพระองค    และ

เพื่อนมนุษย  อาแมน



17. บทภาวนาหลังอาหาร

    

   ขอขอบพระคุณ  พระเจา

ผูทรงสรรพานุภาพ สําหรับู ุ

ของประทานนานาประการ

ที่ไดรับจากพระองค    ผทไดรบจากพระองค    ผู

ทรงจําเริญและครองราชย

ิ ัตลอดนิรนดร  อาแมน



18  ั ิ ี
วันทาพระราชินี  พระแมผูทรงเมตตากรุณา  

18. บทวนทาพระราชน ทรงเปนชีวิต  ความออนโยนและ

ความหวังของลูกทุกคน          ลูกผูเปนู ุ ู ู

ลูกหลานที่ถูกเนรเทศของเอวา      ขอ

วันทารองหาพระแม    ถอนใจคร่ําครวญวนทารองหาพระแม    ถอนใจคราครวญ

ร่ําไหในเหวน้ําตานี้ โปรดเถิดพระแม          

ผทรงชวยเหลือเกื้อกลลก        โปรดผูทรงชวยเหลอเกอกูลลูก        โปรด

ทอดพระเนตรเมตตามายังลูก และเมื่อ

้  ไ ชีวิตเนรเทศนี้ผานพนไปแลว    โปรด

แสดงใหลูกเห็นพระเยซู       พระบุตรผู

ทรงไดรับพระพร              ขาแตพระแม

ผเมตตากรณา     พระแมผโอบออมอารี  ผูเมตตากรุณา     พระแมผูโอบออมอาร  

มารียพรหมจารียผูมีพระทัยออนโยน



19. บททูตสวรรคแจงขาว • ใหเราภาวนา…
ขาแตพระเจา       ทตสวรรคมาขาแตพระเจา       ทูตสวรรคมา

แจงขาวใหทราบแลววาพระครสิต

เจา   พระบตรของพระองคทรงรบั

ก. ทูตสวรรคแจงขาวแดพระนางมารยี      
ร. และพระนางทรงครรภเดชะพระจิตเจา  เจา   พระบุตรของพระองคทรงรบ

สภาพมนุษย  ขอพระองคทรงพระ

กรณาประทานพระหรรษทานลงใน

วันทามารีย  ฯลฯ

ก. ขาพเจาคือผูรับใชของพระเจา กรุณาประทานพระหรรษทานลงใน

จิตใจขาพเจาทั้งหลาย  ใหพึง่พระ

ทรมานและกางเขนของพระครสิต

ู

ร. จงเปนไปแกขาพเจาตามวาทะของทาน 

วันทามารีย  ฯลฯ ทรมานและกางเขนของพระครสต

เจา    เพือ่จะไดกลับคนืชพีอยาง

รงโรจน  เดชะพระครสิตเจา  องค

ก. พระวจนาตถทรงรบัสภาพมนุษย

ร. และเสด็จมาประทับอยูทามกลางขาพเจา รุงโรจน  เดชะพระครสตเจา  องค

พระผูเปนเจาของขาพเจาทัง้หลาย   

(รับ)  อาแมน

ู

ทั้งหลาย  วันทามารีย  ฯลฯ

ก. โปรดภาวนาเพื่อลกูดวยเถิด  พระชนนี (รบ)  อาแมนู

เจาขา                                                          

ร. ลูกจะไดเหมาะสมทีจ่ะรับตามพระสญัญาู ญญ

ของพระคริสตเจา



20. บทราชินีสวรรค • ใหเราภาวนา..
 ขาแตพระเจา  พระองคทรงบันดาล

ใหโลกยินดี      อาศัยการกลับคืน
ก. ราชินีสวรรค  จงยินดีเถดิ  อัลเลลูยา

ร.เพราะพระบตุรที่พระแมใหกําเนิดนัน้   

พระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจา     

พระบตรของพระองค  อาศัยพระ

ุ

อัลเลลูยา

ก. ทรงกลับคืนพระชนมชีพดังตรัสไว พระบุตรของพระองค  อาศยพระ

นางมารียพรหมจารี   พระมารดา

ของพระบตร     ขอทรงพระกรณา

อัลเลลูยา

ร.โปรดวอนขอพระเจาเพื่อลูกเถิด  อัลเลลู ของพระบุตร     ขอทรงพระกรุณา

โปรดใหขาพเจาทั้งหลาย     ไดรับ

ี ิ ิ

ู ู

ยา

ก. จงชื่นชมยินดีเถดิ มารียพรหมจาร ี 
ความสุขแหงชีวิตนิรันดร   เดชะพระ

บารมีพระคริสตเจาองคพระผูเปน
อัลเลลูยา

ร. เพราะองคพระผูเปนเจาทรงกลับคืนพระ

เจาของขาพเจาทั้งหลาย 
ู

ชนมชีพแลวอยางแทจรงิ  อัลเลลูยา


