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บทภาวนาเพื่อการแพร่ธรรม 
 

ขา้แตพ่ระบิดาเจา้ พระองคท์รงสง่พระเยซูคริสตเจ้า  

พระบุตรแต่องคเ์ดียวของพระองคม์ายังโลก เพื่อช่วยโลกให้มีสันติสุข  

โปรดช่วยลูกให้เดินอยูใ่นหนทางแห่งชีวิต ทีนํ่าสูส่ันติสุขแทจ้ริง  

โปรดเปลีย่นแปลงชีวิตของลูกให้มีความหวัง 

ในการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า   

มีความกลา้หาญและความกระตือรือร้นในการแพร่ธรรม  

ดังเช่นบรรดาอัครสาวก ในวันพระจิตเจา้เสด็จลงมา  

ให้เจริญชีวิตตามพันธกิจของพระศาสนจักรในโลกปัจจุบัน  

โปรดเปิดใจของลูกและพีน่อ้งชายหญงิในประเทศไทย   

ให้รับขา่วด ีและเสริมสร้างความสมานฉันท ์ 

ขอพระแมม่ารียด์วงดาราแห่งการแพร่ธรรม   

โปรดช่วยลูกให้เป็นเครื่องมือของพระองค ์ 

ในการนําขา่วดีสูพ่ีน่อ้งชาวไทยดว้ยเทอญ อาแมน 
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สารของสมเดจ็พระสันตะปาปาฟรังซิส 

สําหรบัวันแพร่ธรรมสากล 2019 

ศิษยพ์ระคริสต์ ศษิยธ์รรมทตู: พระศาสนจักรของพระคริสตเจ้า พนัธกจิในโลก 

 

พีน่อ้งชายหญิงทีรั่ก 

 

 สําหรับเดือนตุลาคม 2019 นี ้พอ่ขอให้พระศาสนจักรทัว่โลกตระหนักและอุทิศตนด้านธรรมทูต

โอกาสที่ระลึกถึง 100 ปี ของสมณลิขิต Maximum Illud ของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 15 
(เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 1919) ทรงมองการณไ์กลแบบประกาศก ทําให้พอ่ตระหนักถึงความสําคัญ
แห่งการฟ้ืนฟูการอุทิศตนด้านธรรมทูตของพระศาสนจักร กระตุ้นงานการเทศน์และนําความรอดพ้น
ของพระเยซูคริสตเจ้าผูท้รงสิน้พระชนม ์และกลับคนืชีพอีกมาสู่โลก 

 หัวข้อของสารฉบับนี้เหมือนกับเดือนธรรมทูตตุลาคม คือ ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต :

พระศาสนจักรของพระคริสตเจ้า พันธกิจในโลก การฉลองเดือนนี้จะช่วยเรา ประการแรกให้ค้นพบ
มิติด้านธรรมทูตของความเช่ือในพระเยซูคริสตเจา้ ความเชื่อทีเ่ราได้รับในศีลล้างบาป ความสัมพันธ์
ฉันลูกกบัพระเจ้ามิใช่เป็นเรื่องส่วนตัวธรรมดา ๆ แต่มคีวามสัมพันธ์เสมอกับพระศาสนจักร โดยอาศัย
ความสนิทสัมพันธ์กับพระเจา้ พระบิดา พระบุตร และพระจิต เราพร้อมกับพี่น้องชายหญิงอื่นมากมาย
เกิดมาสู่ชีวิตใหม ่ชีวิตแบบพระเจ้านีมิ้ใช่เป็นผลผลิตเพ่ือจําหน่าย เราไมบั่งคับให้ใครมารับศีลล้างบาป
แต่เป็นสมบตัิเพ่ือแบง่ปัน บอกต่อและประกาศ นีเ่ป็นความหมายของพันธกิจ เราได้รับของขวัญนี้ฟรี
เราจึงแบง่ปันฟร ีๆ (เทียบ มธ. 10:8) โดยมิได้ตัดใครออกไป พระเจ้าปรารถนาให้ทุกคนรอดพน้

ด้วยการมารู้จักความจริง และประสบเมตตาธรรมของพระองค์ โดยอาศัยศาสนบริการของพระ 
ศาสนจักร ซึ่งเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์สากลแห่งความรอดพน้ (เทียบ 1 ทธ. 2:4; พระศาสนจักร 48) 

 พระศาสนจักรมีพันธกิจในโลก  ความเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้าช่วยให้เราสามารถเห็นทุกสิ่ง
ในทัศนะเฉพาะ ตามที่เรามองโลกนี้ด้วยสายตาและหัวใจของพระเจ้า ความหวังเปิดเราสู่ขอบฟ้า
นิรันดรของชีวิตพระเจ้าทีเ่รามีส่วนร่วม ความรักเมตตาซึ่งเราได้ลิ้มรสล่วงหน้าในศีลศักดิ์สิทธิต่าง ๆ
และในความรักกนัฉันพีน่อ้ง (ความรักเมตตา) เร่งเร้าเราให้ออกไปจนถึงสุดปลายแผ่นดิน (เทียบ 
มคา. 5:4; มธ. 28:19; กจ. 1:8; รม. 10:18) พระศาสนจักรที่มุง่หน้าไปชายแดนห่างไกล เรียกร้อง

การกลับใจแบบธรรมทูตอย่างต่อเนื่องและสมาเสมอ บรรดานักบุญและบรรดาชายหญิงผู้มีความเชื่อ
มากมาย เป็นประจักษ์พยานชีวิตถึงขอ้เท็จจริงว่า การเปิดใจอย่างไม่มีข้อจํากัด การก้าวออกไป
ด้วยใจเมตตานี้เป็นไปได้จริงเพราะความรักผลักดัน  มีความหมายลึกซึ้งในฐานะของขวัญ                 
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การเสียสละ และการได้ฟรี (เทียบ 2คร. 5:14-21) คนที่เทศน์เรื่องพระเจ้าต้องเป็นคนของพระเจ้า  

(เทียบ Maximum Illud) 
 คําสั่งเรื่องธรรมทูตสัมผัสเราแต่ละคน พ่อมีพันธกิจอย่างหน่ึงเสมอ ท่านมีพันธกิจอย่าง
หนึ่งเสมอ ทุกคนผู้ได้รับศีลล้างบาปก็มีพันธกิจอย่างหนึ่ง คนที่ตกหลุมรักไม่สามารถอยู่เฉย ๆ  
พวกเขาต้องถูกดึงออกจากตนเอง เขาถูกดึงดูดและเขาก็ดึงดูดผู้อื่นกลับ เขามอบตัวเองให้ผู้อื่น  
และสร้างสัมพันธภาพทีเ่ป็นการมอบชีวิต ตราบใดทีเ่ราเขา้ใจความรักของพระเจ้า ไม่มีผู้ใดไร้ประโยชน์
หรือขาดความสําคัญ เราแต่ละคนมีพันธกิจสู่โลก เพราะเหตุว่าเราแต่ละคนเป็นผลความรัก      
ของพระเจ้า ถึงแม้พ่อแม่อาจทรยศต่อความรักด้วยการพูดโกหก เกลียดชัง และไม่ซื่อสัตยต่์อผู้ที่
เขารัก พระเจ้าก็ไมเ่คยเอาพระพรแห่งชีวิตกลับคืน  ตั้งแต่นิรันดรพระเจ้าได้มุ่งหมายให้แต่ละคน 
ผูเ้ป็นลูกของพระองค ์ มีส่วนในชีวิตพระเจ้าและชีวิตนิรันดรของพระองค ์(เทียบ อฟ. 1:3-6)   

 เราได้รับชีวิตนี้ในศีลล้างบาป  ซึ่งทําให้เราได้รับพระพรความเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า ผู้มีชัย
เหนือบาปและความตาย ศีลล้างบาปให้เราเกิดใหม่ มีภาพลักษณ์ของพระเจ้า และทําให้เราเป็น
สมาชิกของพระศาสนจักร เป็นพระกายพระคริสตเจ้า ในความหมายนี้ศีลล้างบาปจําเป็นจริง ๆ
สําหรับความรอดพน้ เพราะช่วยเราให้มัน่ใจว่าเราเป็นบุตรธิดาเสมอ และทุกหนแห่งในบ้านของ
พระบิดา ไม่เป็นกําพร้า คนแปลกหน้าหรือทาส สิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงด้านศีลศักดิ์สิทธิ์ คริสตชน   
จะพบความสมบูรณใ์นศีลมหาสนิท ชายหญิงทุกคนยังมีกระแสเรียก และจุดหมายในการแสวงหา
การกลับใจและความรอดพ้น เพราะศีลล้างบาปทําให้คําสัญญาแห่งพระพรของพระเจ้าสําเร็จ 
กล่าวคือทําให้ทุกคนเป็นบุตรชายบุตรสาวในพระบุตรนัน้ เราเป็นลูกของบิดามารดาตามธรรมชาติ
แตใ่นศีลล้างบาป เราได้รับต้นกําเนิดของบิดาและมารดาแท้  ไม่มีใครสามารถมีพระบิดาโดยไมม่ี
พระศาสนจักรเป็นมารดา (เทียบ น.ซีเปรยีน  De Cath. Eccl, 6) 

 พันธกิจของเรามีรากฐานในพระเจ้าพระบิดา และในพระศาสนจักรมารดาศักด์ิสิทธิ์  พันธกิจ
ที่พระเยซูผู้กลับคืนพระชนมชีพได้มอบในวันปัสกา โดยธรรมชาติในศีลล้างบาป พระบิดาทรงส่ง
เรามาฉันใด เราก็ส่งท่านทั้งหลายให้เป่ียมด้วยพระจิตเจ้าเพ่ือการกลับคืนดีของโลก (เทียบ ยน. 
20:19-23, มธ. 28:16-20) พันธกิจนี้เป็นส่วนของเอกลักษณ์ของเราฐานะคริสตชน เราต้อง

รับผิดชอบเพ่ือทุกคน ทั้งชายและหญิงสามารถตระหนักถึงกระแสเรียกให้เป็นลูกบุญธรรมของ 
พระบดิา เพ่ือตระหนักในศักดิ์ศรสี่วนบุคคล และเพ่ือชื่นชมคุณค่าภายในของทุกชีวิตมนุษย ์ตัง้แต่
การปฏสินธิจนถึงความตายตามธรรมชาติ โลกียะนิยมในปัจจุบัน เมื่อกลายเป็นการปฏเิสธพระเจ้า
พระบิดาในประวัติศาสตร์ของเรา ก็เป็นอุปสรรคหนึ่งต่อภราดรภาพแท้ ๆ ของมนุษย์ ซึ่งพบได ้ 
ในการเคารพซึ่งกันและกันสําหรับชีวิตของแต่ละบุคคล ปราศจากพระเจ้าแห่งพระเยซูคริสต์  
ความแตกต่างทุกประการก็ถูกลดมาสู่การขู่เข็ญ ทําให้ไมมี่ทางยอมรับกันฉันพี่น้องแท้ และไมมี่ทาง
เกิดเอกภาพภายในมนุษยชาติ 
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 สากลภาพแห่งความรอดพ้นที่พระเจ้าทรงมอบให้ในพระเยซูคริสตเจ้า ทําให้สมเด็จ     
พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 15 เรียกว่าสิ้นสุดทุกรูปแบบของชาตินิยม และเผ่านิยม หรือการเทศน์
พระวรสารพร้อมกับผลประโยชน์ของอํานาจการล่าเมืองขึ้นทางเศรษฐกิจและทางทหาร ในสมณลิขิต

Maximum Illud (ความสําคัญสูงสุดของการธรรมทูต) สมเด็จพระสันตะปาปาได้ให้ขอ้สังเกตว่า
พันธกิจสากลของพระศาสนจักรเรียกร้องให้ทิ้งความคิดแคบ ๆ เรื่องสมาชิกประเทศ และกลุ่ม 
ชาติพันธุ์ของตน การเปิดวัฒนธรรม และชุมชนสู่ความรอดพน้ใหมข่องพระเยซูคริสตเจ้า เรียกร้องให้
ละทิ้งการฝังตัวทางชาติพันธุ์ และพระศาสนจักรเกินควรไว้ข้างหลัง  ปัจจุบันนี้ด้วยพระศาสนจักร
ต้องการให้ชายหญิงผู้ได้รับศีลล้างบาป ต้องตอบการเรียกให้จากบ้าน ครอบครัว ประเทศ ภาษา  
และพระศาสนจักรท้องถิ่นด้วยใจกว้าง และถูกส่งออกไปนานาชาติ สู่สังคมที่ยังมิได้เปลี่ยนแปลง
ด้วยศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสตเจ้า และพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ ์ อาศัยการประกาศพระวาจา
พระเจ้า การเป็นประจักษ์พยานต่อพระวรสาร และการเฉลิมฉลองชีวิตแห่งพระจิตเจ้า พวกเขา
ได้รับเชิญให้กลับใจ (ไตร่ตรองชีวิต) มารับศลีล้างบาป และรับความรอดพ้นแบบคริสตชน พร้อมด้วย
ความเคารพเสรีภาพของแต่ละคน และเสวนากับวัฒนธรรม และศาสนาต่าง ๆ ของประชาชน      
ที่พวกเขาถูกส่งไป พันธกิจสู่ปวงชนซึ่งเป็นเรื่องจําเป็นเสมอสําหรับพระศาสนจักร ต้องช่วยในวิธี
พ้ืนฐานสู่กระบวนการกลับใจแบบต่อเนื่องในบรรดาคริสตชนทุกคน ความเชื่อในเหตุการณปั์สกา 
ของพระเยซูเจ้า พันธกิจของพระศาสนจักรที่ได้รับในศีลล้างบาป การไม่ยึดติดด้านภูมิศาสตร์  
และวัฒนธรรมจากตนเองและบ้านของตน ความต้องการความรอดพ้นจากบาป และการปลดปล่อย
จากความชัว่ร้ายส่วนตัวและสังคม ทัง้หมดนีเ้รียกร้องพันธกจิทีไ่ปถึงสุดปลายแผน่ดิน 

 การฉลองครบ 100 ปีนี้ตรงพอดีกับ สมัชชาพิเศษของพระศาสนจักรในอเมซอน (6-27  
ตุลาคม 2019 ที่กรุงโรม) เพ่ือพิจารณาพันธกิจที่พระเยซูเจ้าพร้อมพระพรของพระจิตเจ้าได้มอบ
ให้เราว่าสําคัญสําหรับดนิแดน และประชาชนเหล่านั้นอยา่งไร วันสมโภชพระจิตเจ้าเปิดประตูของ
พระศาสนจักรให้กว้าง เพ่ือไม่มีวัฒนธรรมใดยังคงถูกปิดกั้น และไม่ตัดประชาชนออกจากความ
สนิทสัมพันธ์แห่งความเชื่อสากล ไม่มีใครยังคงปิดตนกับการดูดซึมตนเองในการติดต่อกับเผ่า  
และศาสนาของตนเอง เหตุการณปั์สกาของพระเยซูเจ้าทําลายข้อจํากัดแคบ ๆ ของโลก ศาสนา
และวัฒนธรรมตา่ง ๆ ให้เคารพศักดิศ์รขีองชายหญิงและมุง่สู่การกลับใจลึกซึ้งขึ้น สู่ความจริงของ
องคพ์ระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ผูท้รงมอบชีวิตแท้แกทุ่กคน 

 ที่นี่พ่อระลึกถึงถ้อยคําของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ตอนเริ่มการประชุม
บรรดาบิชอปลาตินอเมริกา ที่อาปาเรชิดา บราซิล ใน ค.ศ. 2007 พอ่ขอซาคําเหล่านั้น และถือเป็น
คําของพอ่เองว่า “การยอมรับความเชื่อคริสตชน หมายความถึงประเทศต่าง ๆ ในลาตินอเมริกา 
และคาริบเบียนยอมรับด้วยหรือไม่  สําหรับพวกเขา การรู้และการต้อนรับพระคริสตเจ้า พระเจ้า      
ที่บรรดาบรรพบุรุษของพวกเขาแสวงหา โดยมิได้ตระหนักรู้ในธรรมประเพณีทางศาสนาที่รารวย     
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พระคริสตเจ้าทรงเป็นพระผู้ไถ่กู้สําหรับพวกเขาผู้ปรารถนาอย่างเงียบ ๆ หมายความด้วยว่า   
พวกเขาได้รับในนาแห่งศีลล้างบาป ชีวิตพระเจ้าทําให้พวกเขาเป็นบุตรพระเจ้า โดยอาศัยการรับ
เป็นลูกบุญธรรม  ยิ่งกว่านั้นพวกเขาได้รับพระจิตเจ้า ผู้ทําให้วัฒนธรรมของพวกเขาบังเกิดผล   
ทําให้บริสุทธิ ์และพัฒนาเมล็ดพันธุ์จํานวนมาก จนพระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย ์และถูกหว่าน
ในพวกเขา การนําพวกเขาตามหนทางแห่งพระวรสาร...พระวาจาของพระเจ้าทรงรับเอาสภาพมนุษย์
ในพระเยซูคริสตเจ้า กลายเป็นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมด้วย ระบบการเมืองหรือสังคมสมบูรณ์
ของการกลับไปสูดหายใจชีวิตในศาสนาต่าง ๆ กอ่นยุคโคลัมบัส การแยกพวกเขาออกจากพระคริสต์
และจากพระศาสนจักรสากล ไมค่วรเป็นกา้วต่อไป อันที่จริงมันควรเป็นการกา้วถอยหลัง ในขอ้เท็จจริง
มันควรมีการไตร่ตรองมุ่งสู่ขัน้หนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ได้ยึดหลักในอดีต” (13 พฤษภาคม 2007, 
855-856) 
 เรามอบความไว้วางใจพันธกิจของพระศาสนจักรแด่พระมารดามารีย ์ในความสนิทสัมพันธ์
กับพระบุตรตั้งแต่การรับเอากาย พระนางพรหมจารีย์ได้เริ่มวิถีจาริกแสวงบุญ มีส่วนในพันธกิจ
ของพระเยซูเจ้าอย่างเต็มที่ พันธกิจที่กลายเป็นของพระนางเองที่เชิงกางเขน พันธกิจแห่งการ
ร่วมมือในฐานะมารดาพระศาสนจักร นําบรรดาบุตรธิดาใหม ่ๆ ของพระเจ้า มาบังเกิดในพระจิตเจ้า
และในความเชื่อ 

           พอ่ขอสรุปด้วยคําสัน้ ๆ เกีย่วกับสมณองค์การสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) ที่ได้เสนอแล้ว

ในสมณลิขิต Maximum Illud (ความสําคัญสูงสุดของการประกาศข่าวดี) ในฐานะเป็นทรัพยากร
ด้านธรรมทูต สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมรับใช้พระศาสนจักรสากล เป็นเครือข่ายทั่วโลก
เพ่ือสนับสนุนสมเด็จพระสันตะปาปาทํางานธรรมทูต ด้วยการอธิษฐานภาวนา จิตวิญญาณแห่ง
พันธกิจ และการถวายปัจจัยช่วยงานเมตตาสงเคราะห์โดยคริสตชนทัว่โลก การบริจาคช่วยสมเด็จ
พระสันตะปาปา สนับสนุนความพยายามประกาศขา่วดีของพระศาสนจักรท้องถิ่น (งานประกาศข่าวดี
สู่ปวงชน) การอบรมพระสงฆ์พื้นเมือง (สมณองค์กรนักบุญเปโตรอัครสาวก) การปลุกจิตสํานึก
ด้านธรรมทูตในบรรดาเด็ก ๆ (ยุวธรรมทูต) และด้านธรรมทูตของความเชื่อคริสตชน ในการ
สนับสนุนงานเหล่านี้ ข้าพเจ้าขอให้เดือนตุลาคม 2019 เป็นเดือนธรรมทูตพิเศษ ช่วยให้เกิดการ
ฟ้ืนฟูบริการด้านธรรมทูตแกศ่าสนบริการของพอ่ 

 แด่ธรรมทูตทั้งชายหญิง และแด่ทุกคนผู้ได้รับศีลล้างบาปแล้ว จงไปแบ่งปันไม่ว่าทางใด 
ในพันธกิจของพระศาสนจักร  ขอพระเจ้าอวยพร 

 
จากวาติกนั 9 มิถุนายน 2019 สมโภชพระจิตเจ้า            

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ  อาภรณรั์ตน์  แปล 
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วันประกาศขา่วด ี(วนัมสิซงั) มิสซาประกาศขา่วดีแกน่านาชาติ 
 
เพลงเริม่พิธี  เทียบ สดด. 96:3-4 
จงเล่าถึงพระสิริรุ่งโรจนข์ององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้แกน่านาชาติ 
จงประกาศกิจการนา่พิศวงของพระองคแ์กบ่รรดาประชาชาติ 
เพราะองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงยิง่ใหญ ่
ทรงสมควรได้รับคําสรรเสริญอยา่งยิง่ 
 

บทภาวนาของประธาน 

ขา้แตพ่ระเจา้ 
พระองคท์รงปรารถนาให้มนุษยทุ์กคนไดร้อดพ้นและมารู้จกัความจริง 
โปรดทอดพระเนตรมนุษยชาติ 
ซึ่งเป็นเสมือนขา้วทีจ่ะตอ้งเก็บเกี่ยวในทุง่นาของพระองค ์
และทรงพระกรณุาส่งคนงานมาประกาศขา่วดีแกม่วลมนุษย ์
เพื่อประชากรของพระองคจ์ะได้มารวมกนัรับพระวาจาทรงชีวิต 
รับพละกําลังจากศีลศักดิ์สิทธิ์ 
ดําเนินกา้วหนา้ไปไดใ้นหนทางแห่งความรอดพ้นและความรัก 
ทัง้นี ้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า  
พระบุตรผูท้รงจําเริญและครองราชย ์
เป็นพระเจา้หน่ึงเดยีวกับพระองค ์และพระจติ ตลอดนิรันดร  
บทอ่านจากหนังสืออพยพ                    อพย. 17:8-13 
  
 ในครั้งนั้น ชาวอามาเลขโจมตีชาวอิสราเอลที่เรฟีดิม โมเสสสั่งโยชูวาว่า “จงเลือกชายบางคนและออกไปสู้รบกับชาวอามาเลขในวันพรุ่งนี้ ขา้พเจ้าจะยืนอยู่
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บนยอดเนิน ถือไม้เท้าของพระเจ้า” โยชูวาทําตามที่โมเสสสัง่ ออกไปสู้รบกับชาว    
อามาเลข ขณะทีโ่มเสส อาโรนและเฮอร์ขึ้นไปบนยอดเนิน เมื่อใดที่โมเสสยกมือขึ้น 
ชาวอิสราเอลก็ไดเ้ปรียบ แตเ่มื่อเขาลดมือลง ชาวอามาเลขก็กลับได้เปรียบ เมื่อมือ
ของโมเสสเมื่อยล้า อาโรนกับเฮอร์ก็เอากอ้นหินมารองให้โมเสสนั่ง แล้วทัง้สองคน
ก็ช่วยกันประคองมือของโมเสสไว้คนละข้าง ดังนั้น มือของโมเสสก็ชูมั่นอยู่จน
ตะวันตกดิน โยชูวามีชัยชนะเหนือชาวอามาเลขและฆา่ชาวอามาเลขทุกคนดว้ยดาบ 

(พระวาจาของพระเจ้า)  
สร้อย 
ขา้แตพ่ระเจา้ ขอโปรดให้ชนชาติทัง้หลายสรรเสริญพระองค ์
ขอให้ชนชาตทิัง้หลายทราบถึงพระอานุภาพที่ทรงช่วยมนุษยใ์ห้รอดพน้ (หรอืเพลงที ่45)  พระราชาทัง้หลายจะกราบลงไหว้พระองค ์ 
   บรรดาประชาชาตจิะปรนนิบัติพระองค ์ 
บทเพลงสดดุ ี              สดด. 67:1-2, 3-7  
ก.  ขอพระเจา้ทรงสําแดงพระเมตตาและประทานพระพรแกเ่รา 
 ขอพระองคโ์ปรดให้พระพักตร์ฉายแสงมาเหนือเรา 
 แล้วแผน่ดินจะรู้จักทางของพระองค ์
 นานาชาติจะไดรู้้ว่าพระองคท์รงช่วยให้รอดพ้น  
ข.  ขา้แตพ่ระเจา้ ขอให้ประชาชาตทิัง้หลายสรรเสริญพระองค ์
 ขอให้ทุกชาติทุกภาษาสรรเสริญพระองค ์
 ชนชาติทัง้หลายจงเปรมปรีดิแ์ละโห่ร้องดว้ยความยินดี 
 เพราะพระองคท์รงปกครองประชาชาติดว้ยความเทีย่งธรรม 
 และทรงนําชนชาติทัง้หลายบนแผน่ดนิ 
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ค.  ขา้แตพ่ระเจา้ ขอให้ประชาชาตทิัง้หลายสรรเสริญพระองค ์
 ขอให้ทุกชาติทุกภาษาสรรเสริญพระองค ์ แผน่ดินผลิตพืชผล 
 ขอพระเจา้ของเราทรงอวยพระพรเรา  
 ขอให้ทุกคนทัว่แผน่ดินยําเกรงพระองค ์ 
บทอ่านจากหนังสือกจิการอัครสาวก       กจ. 13:46-49 
  
 เปาโลและบารนาบัสตอบชาวยิวอย่างกล้าหาญว่า “จําเป็นที่เราจะต้อง
ประกาศพระวาจาของพระเจ้าให้ท่านฟังก่อนผู้อ่ืน แต่เมื่อท่านปฏิเสธไม่ยอมรับ 
และไม่คิดว่าตนเหมาะสมจะรับชีวิตนิรันดร เราจึงหันไปหาคนต่างศาสนา เพราะ

องค์พระผู้เป็นเจ้ามีพระบัญชาแก่เราดังนี้ว่า ‘เราแต่งตั้งท่านให้เป็นแสงสว่างส่อง

นานาชาติ เพื่อท่านจะได้นําความรอดพน้ไปจนสุดปลายแผ่นดิน’ เมื่อคนต่างศาสนา
ได้ยินดังนี้ ก็มีความยินดีและสรรเสริญพระวาจาของพระเจ้า และทุกคนที่พระเจ้า
ทรงกําหนดไว้สําหรับชีวิตนิรันดรก็มีความเช่ือ พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าแผ่ไป
ทัว่แคว้นนัน้ 

(พระวาจาของพระเจ้า) 

 

อัลเลลูยา เทียบ มธ. 28:19, 20 
อลัเลลูยา อัลเลลูยา 
ทา่นทัง้หลายจงไปสัง่สอนนานาชาติ 
เราอยูก่ับท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิน้พิภพ 
อัลเลลูยา 
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บทอ่านจากพระวรสารตามคําบอกเล่าของนักบุญมทัธิว            มธ. 28:16-20 
           
 เวลานั้น บรรดาศิษย์ทั้งสิบเอ็ดคนได้ไปยังแคว้นกาลิลี ถึงภูเขาที่พระเยซูเจ้า
ทรงกําหนดไว้ เมื่อเขาเห็นพระองคก์็กราบนมัสการ แต่บางคนยังสงสัยอยู ่พระเยซูเจ้า

เสด็จเขา้มาใกล้ ตรัสแก่เขาทั้งหลายว่า “พระเจ้าทรงมอบอํานาจอาชญาสิทธิ์ทั้งหมด
ในสวรรค์และบนแผ่นดินให้แก่เรา ดังนั้น ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาต ิ    
ให้มาเป็นศิษยข์องเรา ทําพิธีล้างบาปให้เขา เดชะพระนาม พระบิดา พระบุตร และ
พระจิต จงสอนเขาให้ปฏิบัติตามคําสั่งทุกขอ้ที่เราได้ให้แกท่่าน แล้วจงรู้เถิดว่า เราอยู่
กับทา่นทุกวันตลอดไป ตราบจนสิน้พิภพ”  

(พระวาจาของพระเจ้า) 
บทยืนยันความเชื่อ 
 

บทภาวนาของมวลชน 

ประธาน   พี่น้องที่รัก โอกาสฉลอง 100 ปีของสมณลิขิต Maximum Illud และ
ครบรอบ 350 ปีแห่งการสถาปนามิสซังสยาม ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน
ภาวนาตอ่พระเจา้ ผูท้รงเป็นบอ่เกิดของพันธกิจของพระศาสนจักร  

1. เพื่อองคส์มเด็จพระสันตะปาปา บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ ์นักบวช ผู้ถวายตน 
และผูป้ระกาศขา่วดีทุกท่าน อาศัยการประพฤติตามแบบอยา่งของพระเยซูคริสตเจ้า 
พระนางมารีย ์และบรรดาธรรมทูตผู้ศักด์ิสิทธิ์ จะทําให้พวกท่านมีความกล้าหาญ
และอดทนในการเผยแผพ่ระนามของพระองคต์ลอดไป .....ให้เราภาวนา  
2. เพื่อพระศาสนจักรของพระคริสตเจ้า พันธกิจในโลก โอกาสระลึกถึง 100 ปีสมณลิขิต

Maximum Illud ของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกตท์ี ่15 ให้ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการอุทิศตนด้านงานธรรมทูตของพระศาสนจักรให้มากย่ิงขึ้น นอกเหนือจากการ
ออกไปอภิบาลตามปกติ .....ให้เราภาวนา    
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3. เพื่อพระศาสนจักรคาทอลิกไทย โอกาสฉลอง 350 ปี แห่งการสถาปนามิสซังสยาม 
ขอให้สมาชิกทุกคนสํานึกถึงพระพรของพระเจ้าที่มีต่อพระศาสนจักรไทย และเพ่ือให้ 
คริสตชนทุกคน ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นศิษยพ์ระคริสต์ ศิษยธ์รรมทูต 
ทีพ่ร้อมเจริญชีวิตเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจา้แกพ่ีน่อ้งชาวไทย .....ให้เราภาวนา  
4. เพ่ือการดําเนินงานประกาศข่าวดีของแต่ละท้องถิ่น “ความเชื่อจะเข้มแข็งข้ึน  
เมื่อเราแบง่ปันให้ผูอ้ื่น” อาศัยการอธิษฐานภาวนา การสนับสนุนกระแสเรียก และ
การถวายปัจจัยช่วยงานเมตตาสงเคราะห์ จะช่วยให้เกิดการฟ้ืนฟูชีวิตของมนุษยท์ุกคน
และทําให้งานธรรมทูตกลับมชีีวิตชีวาทา่มกลางสังคมปัจจบุนั .....ให้เราภาวนา  
5. เพื่อบรรดาผู้ที่ต้องทนทุกข์จากความขัดแย้งและภาวะสงคราม ขอให้ข่าวดีของ  
พระเยซูคริสตเจ้า นํามาซึ่งสันติสุขในท่ามกลางประชาชาติทั้งหลาย ช่วยปลอบ
ประโลมจติใจ เอาชนะอคต ิและการทําลายล้าง .....ให้เราภาวนา  
ประธาน   

ขา้แตพ่ระบิดาเจา้   
ขา้พเจ้าทัง้หลายขอบพระคุณพระองคส์ําหรับพระคุณมากมาย 
ทีไ่ดท้รงประทานแกพ่ระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย 
ขอให้บรรดาบุตรของพระองคม์ีความเชื่อ และเขา้ใจอยา่งลึกซึ้ง 
ถึงงานธรรมทูตและประกาศความจริงนีแ้กน่านาชาติ  
ขอโปรดช่วยขา้พเจ้าทัง้หลายให้ถือซื่อสัตยต์อ่คาํสัง่ของพระองค ์ 
และพร้อมทีจ่ะประกาศให้นานาชาติได้มารู้จกัและรับความรอดพน้ 
ทีพ่ระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองคท์รงนํามาให้ 
ตามพระประสงค์ของพระองคต์ลอดไปด้วยเถิด  
ทัง้นี ้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของขา้พเจา้ทัง้หลาย 

 



  12 

บทภาวนาเตรียมเครื่องบูชา 
ขา้แตพ่ระเจา้ 
โปรดทรงรับบรรณาการและคําอธิษฐานภาวนาของพระศาสนจักร 
ดังทีพ่อพระทัยให้พระบุตรทรงรับทรมานเพื่อช่วยมนุษยโลกให้รอดพน้ 
พระองคท์่านทรงจําเริญ และครองราชยต์ลอดนิรันดร  
เพลงรับศีล  เทียบ มธ. 28:19, 20 
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ตรัสว่า “จงไปสัง่สอนนานาชาติ 
ให้ปฏิบติัตามคําสัง่ทุกขอ้ที่เราไดใ้ห้แกท่า่น 
เราอยูก่ับท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิน้พิภพ”  
บทภาวนาหลงัรับศีล 
โปรดเถิด พระเจ้าขา้ 
โปรดให้ขา้พเจ้าทัง้หลายทีร่่วมโตะ๊กับพระองคไ์ดร้บัความศักดิ์สิทธิ์ 
โปรดให้ชนทุกชาติได้รับความรอดพ้น 
ทีพ่ระบุตรเพียงพระองคเ์ดียวบนไมก้างเขนทรงนํามาให้ 
โดยผา่นทางศีลศักดิ์สิทธิข์องพระศาสนจักรดว้ยเถิด 
ทัง้นี ้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจา้ของขา้พเจา้ทัง้หลาย 

 


