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บทภาวนาเพื่อการแพรธรรม
ขาแตพระบิดาเจา พระองคทรงสงพระเยซูคริสตเจา
พระบุตรแตองคเดียวของพระองคมายังโลก เพื่อชวยโลกใหมีสันติสุข
โปรดชวยลูกใหเดินอยูในหนทางแหงชีวิต ที่นําสูสันติสุขแทจริง
โปรดเปลี่ยนแปลงชีวิตของลูกใหมีความหวัง
ในการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจา
มีความกลาหาญและความกระตือรือรนในการแพรธรรม
ดังเชนบรรดาอัครสาวก ในวันพระจิตเจาเสด็จลงมา
ใหเจริญชีวิตตามพันธกิจของพระศาสนจักรในโลกปจจุบัน
โปรดเปดใจของลูกและพี่นองชายหญิงในประเทศไทย
ใหรับขาวดี และเสริมสรางความสมานฉันท
ขอพระแมมารียดวงดาราแหงการแพรธรรม
โปรดชวยลูกใหเปนเครื่องมือของพระองค
ในการนําขาวดีสูพี่นองชาวไทยดวยเทอญ อาแมน
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สารวันอาทิตยแพรธรรมสากล 2018
“พรอมกับเยาวชน ใหเราประกาศขาวดีสูปวงชน”

Together with young people, let us bring the Gospel to all
บรรดาเยาวชนที่รัก พอขอไตรตรองเรื่องพันธกิจที่เราไดรับมาจากพระคริสตเจาพรอมกับลูก ๆ
พอขอถือโอกาสที่กําลังพูดกับลูกอยูนี้ ใหถือวาพอพูดคุยกับคริสตชนที่เจริญชีวิตในฐานะที่เปนบุตร
ของพระเจาในพระศาสนจักรทั่วทุกคนดวย สิ่งที่ทําใหพออยากพูดกับทุก ๆ คนไปดวย ในขณะที่
สนทนากับพวกลูก นั่นคือความมั่นคงแนนอนวา ความเชื่อคริสตชนยังคงมีชีวิตชีวาแบบวัยรุนอยูเสมอ
เมื่อเราเปดรับพันธกิจที่พระคริสตเจาทรงมอบใหกับเรา “การแพรธรรมทําใหความเชื่อกระปรี้กระเปรา
มีชีวิตชีวา” (RM 2) พระดํารัสของนักบุญจอหน ปอล ที่ 2 สมเด็จพระสันตะปาปา ผูทรงรักและมีความ
หวงใยบรรดาเยาวชนอยางใหญหลวง
สมัชชาที่จะจัดขึ้นที่กรุงโรมในเดือนตุลาคมซึ่งเปนเดือนแหงการแพรธรรมนี้ ดวยแสงสวางแหง
ความเชื่อ จะเปนการเปดโอกาสใหเราไดเขาใจมากขึ้นถึงพระประสงคของพระเยซูเจา วาพระองค
ตองการที่จะตรัสอะไรกับพวกทานที่เปนเยาวชน และโดยผานทางบรรดาเยาวชน ก็จะไปถึงชุมชน
คริสตชนทั่วไป

ชีวิตคือการแพรธรรม

ทุ ก คนทั้ง ชายและหญิ งคือ การแพร ธ รรม: นี่ คือ เหตุ ผ ลของการมีชีวิ ต ของเราในโลกนี้
การกระตุน ความสนใจ และการถูกสงออกไป เปนความพยายามสองอยางของหัวใจเรา ที่ทําใหเรา
รูสึกถึงพลังแหงความรักภายใน โดยเฉพาะในชวงที่เปนวัยรุน จะรูสึกถึงพลังแหงความรักที่ขับเคลื่อน
อยูภายในจิตใจมากเปนพิเศษ ดังนั้น จึงเปนพวกเขานี่แหละ ที่มีความหมายสําคัญตออนาคตและ
ทิศทางชีวิตของเรา เพราะเยาวชนเปนวัยที่มีพลังแหงชีวิตและแรงดึงดูดใจมากกวาพวกเรา สิ่งที่ทาทาย
ที่สุดอยางหนึ่งก็คือ ความรับผิดชอบของพวกเราที่จะทําใหผูคนในโลกมีชีวิตอยูอยางมีความชื่นชม
ยินดี พอตระหนักดีถึงความสวางและความมืดของเยาวชน เมื่อพอคิดยอนกลับไปถึงครอบครัวของพอ
และถึ ง สมัย ที่ พ อ ยัง เป น วั ย รุ น พ อ จํ า ได ถึง พลั งแห ง ความหวั ง ของพ อ เพื่ อ ที่ จ ะมี อ นาคตที่ ดี ขึ้ น
จากความจริงที่วา เราไมไดมาอยูในโลกนี้ดวยการเลือกของเราเอง ทําใหเราสํานึกไดวามีอะไรบางอยาง
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ที่ไดริเริ่มลวงหนาเรามา และทําใหเราดํารงอยู เราแตละคนไดรับการเรียกกให
ใหไตรตรองถึงความจริงนี้
“ขขาพเจาเองเปนพันธกิจบนแผนดินนี้ และเพื่อสิ่งนี้ ขาพเจาจึงมาอยูในโลกนี้” (EG 273)

เราประกาศพระเยซูคริสตเจา

ดวยการประกาศสิ
กาศสิ่งที่ไดรับมาโดยไมตอ งเสียคาตอบแทนประการใดเลย (เทียบ มธ 10:8; กจ
3:6) พระศาสนจักรจึงสามารถแบงปนกับเยาวชน ถึงหนทางและความจริงที่ทําใหชีวิตเราบนโลกนี้
มีความหมาย พระเยซูคริสตเจาผูทรงสิ้นพระชนมและกลับคืนพระชนมชีพเพื่อเรา ททรงขออิสรภาพ
ของเราและทาทายเราให
ใหแสวงหา คนพบ และประกาศสารแหงความจริงนี้และทําใหบรรลุผล
บรรดาเยาวชนที่รัก จงอยากลัววพระคริสตเจ
สตเจาและพระศาสนจักรของพระองค เพราะเราสามารถพบ
ขุมทรั พย ที่ชว ยเติมเต็ มความชื่น ชมยิ นดีในชีวิตของเราได จากพร
ากพระองค
ะองคและพระศาสนาจัก รของ
พระองค พอกลาที่จะพูดได เพราะ
เพราะมัมันมาจากประสบการณของพอเอง ขอบคุณในความเชื่อที่ทําใหพอ
มีรากฐานมั่นคงในความฝน และมีความเขมแข็งในการตระหนักชัดถึงสิ่งเหลานี้ พอมองเห็นความทุกข
ทรมานอย
อยางสาหัสและความยากจนให
และความยากจนใหญหลวง ที่ทําใหใบหนาของพี่นองชาย-หญิ
หญิงของเราจํานวนมาก
นว
มัวหมอง แตสําหรับผูที่ยืนอยูเคียงขางพระเยซูเจา ความชั่วรายจะกลายเปนแรงจูงใจใหเกิดความรัก
มากยิ่งขึ้น มีชาย-หญิ
หญิงและเยาวชนหลายตอหลายคน ไดเสียสละตนเองดวยความใจ
ยความใจกวาง แมกระทั่ง
ยอมเปนมรณสักขีเพื่อเปนประจักษพยานถึงความรักตอขาวดี และเพื
เพื่อรับใชพี่นองชาย-หญิงของพวกเขา
จากไมกางเขนของพระเยซูเจา เราเรียนรูเหตุผลของการเสียสละตนเองของพระเจา (เทียบ 1คร 1:17-25)
เปนการประกาศขาวดีเพื่อชีวิตของโลก (เทียบ ยน 3:17-25) เปนการลุกเปนไฟด
ไ วยความรักของ
พระคริสตเจา คือการถูกเผาผลาญดวยไฟแหงความรักนี้ เติบโตขึ้นดวยความเขาใจดวยแสงแหง
ความรักและเปนความอบอุนดวยความรักนี้ (เทียบ 2 คร 5:14) ดวยแบบเรียนและแบบอย
นและ
างจาก
บรรดาผูศักดิ์สิทธิ์ททีี่เปดขอบเขตอันกวางใหญของพระเจาใหกับเรา พอขอเชิญพวกทานใหอยาหยุด
ความประหลาดใจวา “พระคริ
พระคริสตเจาจะทรงทําอยางไร หากพระองคทรงอยูในสถานการณของฉัน”
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ถายทอดความเชื่อไปจนสุดปลายแผนดิน

เพื่อน ๆ เยาวชน พวกท านก็ เช นกั น โดยทางศีลลางบาปพวกท านไดกลายเปนสมาชิกของ
พระศาสนจักร เราไดรับพันธกิจใหนําขาวดีไปใหกับทุกคน พวกทานอยูในจุดเริ่มตนของชีวิตเพื่อเติบโต
ในพระหรรษทานแหงความเชื่อที่เราไดรับ ผานทางศีลศักดิ์สิทธิ์ตาง ๆ ของพระศาสนจักร จะผลักดันเรา
เข าไปในกระแสแห งการเป นประจั ก ษ พยานที่ สื บต อ มา รุ นแล วรุ นเล า ช วยให ปรี ชาญาณและ
ประสบการณของผูสูงอายุกลายเปนประจักษพยาน และเปนกําลังใจใหกับผูที่กําลังมุงสูอนาคตดวย
ความสดใหม และความกระตือรือรนของเยาวชน จะทําใหพวกเขากลายเปนแหลงสนับสนุน และ
ความหวังของกลุมผูที่เปนไมใกลฝงแลว โดยการผสมผสานกันระหวางผูมีชวงชีวิตที่แตกตางกันนี้
พันธกิจของพระศาสนจักรก็จะสามารถเชื่อมโยงจากคนรุนหนึ่ง ไปยังคนรุนตอ ๆ ไปไดอยางตอเนื่อง
ความเชื่อในพระเจาของเราและความรักตอเพื่อนพี่นอง เปนแหลงของความเปนหนึ่งเดียวกันอยางลึกซึ้ง
การถายทอดความเชื่อนี้ เปนหัวใจของพันธกิจของพระศาสนจักร เกิดขึ้นดวยการแพรกระจาย
เชื้อแหงความรัก และดวยเชื้อแหงความรักนี้ ก็กลายเปนความชื่นชมยินดี และความกระตือรือรน
ที่ชวยเติมเต็ม และทําใหชีวิตมีความหมายแบบใหม การเผยแผความเชื่อ “ดวยการดึงดูดความสนใจ”
เรียกรองใหหัวใจเปดออกและขยายออกดวยความรัก เปนไปไมไดหรอกที่จะกําหนดขอบเขตของ
ความรัก เพราะความรักแข็งแรงเหมือนความตาย (เทียบ พซม 8:6) การแพรกระจายเชื้อแหงความรักนี้
จะกอใหเกิดการพบปะ การเปนประจักษพยานและการประกาศ อีกทั้งยังกอใหเกิดการแบงปนกัน
ดวยความรักและความเมตตากับทุกคนที่อยูหางไกลจากความเชื่อ ผูเฉยชาตอความเชื่อ และบางที
ผูที่เปนแมกระทั่งเปนศัตรูและตอตานความเชื่อ
มนุษย วัฒนธรรม และศาสนาที่ยงั คงจัดวาไมเกี่ยวของกับขาวดีของพระเยซูเจา และศีลศักดิ์สิทธิ์
ที่มีอยูของพระศาสนจักร แสดงใหเห็นถึงขอบเขตไกลสุด “จนสุดปลายแผนดิน” นับตั้งแตวันปสกาแรก
บรรดาศิษยธรรมทูตของพระเยซูเจาไดถูกสงออกไป ดวยความมั่นใจวาองคพระผูเปนเจาจะทรงอยู
กับพวกเขาตลอดไป (เทียบ มธ 28:20; กจ 1:8) นี่คือสิ่งที่เรียกวา การแพรธรรมสูนานาชาติ (missio ad
gentes) ขอบเขตที่อางวางที่สุดของมนุษยชาติคือที่ที่ตองการพระคริสตเจา ความเมินเฉยตอความเชื่อ
หรือการแสดงความเกลียดชังตอความสมบูรณของชีวิตในพระคริสตเจา ความยากจนทางดานวัตถุ
และดานจิตใจทั้งหลาย ทุกรูปแบบของการแบงแยกตอตานพี่นองชาย-หญิงของเรา เปนผลมาจาก
การปฏิเสธพระเจาและความรักของพระองค
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เยาวชนที่รัก ปจจุบันนี้ทุกอยางสามารถเชื่อมโยงกันไดหมด แมจะอยูปลายสุดของแผนดินโลก
โลกแหงดิจิตัลและโซเชียลเน็ตเวิรค แพรหลายไปทั่วทุกหัวระแหง และมีใหใชไดทั่วไป ทําใหแผนดิน
ในโลกไรพรมแดนยนระยะทาง และลดความแตกตาง ทุกอยางดูเหมือนเห็นไดใกลและรวดเร็วทันใจ
กระนั้ นก็ ดี มันก็ ยังขาดของขวั ญอันจริงใจแห งชี วิ ต ทั้ ง ๆ ที่เราสามารถติดตอกั บผูคนนับไมถ วน
แตเราไมเคยพูดคุยแบงปนชีวิตที่แทจริงของเรา การมีสวนรวมและแบงปนกันในพันธกิจไปจนสุด
ปลายแผนดินนั้น เรียกรอ งการมอบตนเองเพื่ อ กระแสเรียกที่พ ระเจาทรงใหเรามาอยูในโลกนี้
กระแสเรียกที่พระองคทรงเลือกไวที่จะมอบใหเรา (เทียบ ลก 9:23-25) พอกลาพูดไดวาสําหรับเยาวชน
ชายหรือหญิงผูหนึ่งที่ปรารถนาที่จะติดตามพระคริสตเจา สิ่งสําคัญที่สุดคือการแสวงหา การคนพบ
และความพากเพียรอดทนตอกระแสเรียกของตน

ประจักษพยานแหงความรัก

พอรูสึกขอบคุณทุก ๆ กลุมในพระศาสนจักร ที่ชว ยใหเยาวชนมีโอกาสไดพบกับการมีชีวิต
ของพระคริสตเจาในพระศาสนจักรของพระองค อาทิ บรรดาวัดในสังฆมณฑล สมาคม ชมรม และ
คณะกรรมการของวั ด กลุ ม องค ก รต า ง ๆ คณะนั ก บวช ชมรมทางด า นศาสนา ตลอดจนการ
แสดงออกถึงการรับใชอยางหลากหลายของบรรดาผูแพรธรรม เยาวชนจํานวนมากพบวาการเปน
อาสาสมัครแพรธรรมเปนวิธีการทํางานอยางหนึ่งเพื่อรับใช “ผูต่ําตอย” ของพี่นองชาย-หญิงของเรา
(เทียบ มธ 25:40) เปนการสงเสริมศักดิ์ศรีของมนุษย เปนประจักษพยานถึงความชื่นชมยินดีแหงความรัก
และการเปนคริสตชน ประสบการณเหลานี้ของพระศาสนจักรใหความรูและฝกอบรมเยาวชน ไมเพียงแต
เพื่อประสบผลสําเร็จในอาชีพ แตยังเปนการพัฒนาและสนับสนุนพระพรที่พระเจาทรงมอบใหกับ
พวกเขา เพื่อที่จะรับใชผอู ื่นไดดีย่งิ ขึ้น รูปแบบตาง ๆ ที่นาสรรเสริญของการรับใชชั่วคราวของบรรดา
ธรรมทูตเหลานี้ คือจุดเริ่มตนที่เกิดผล และโดยทางความสามารถในการเขาใจถึงกระแสเรียก พวกเขา
สามารถชวยทานใหตัดสินใจที่จะทําใหพระพรในการเปนผูแพรธรรมของทานสมบูรณ
สมณองคกรสนับสนุนการแพรธรรม (พีเอมเอส) เกิดมาจากบรรดาหัวใจที่เปนวัยรุน เพื่อเปน
เสนทางสนับสนุนการเทศนสอนขาวดีใหกับทุกชาติ และใหความชวยเหลือเพื่อความเจริญของมนุษย
และดา นวั ฒ นธรรม แกผูที่ ก ระหายที่ จะรู จัก องคแ ห ง ความจริง ทั้ งนี้ ความช ว ยเหลื อ ดว ยการ
สวดภาวนาและทางดานปจจัยทั้ งหมด จะมอบใหและแจกจา ยดว ยความใจกวางโดยผา นทาง
สมณองคกรสนับสนุนการแพรธรรม (พีเอมเอส) เพื่อใหสันตะสํานักมั่นใจไดวา ผูที่ไดรับความชวยเหลือ
6

ตามความจําเปนสวนตัวของแตละคนนั้น สามารถเปนประจักษพยานถึงขาวดี ตามสภาพการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของพวกเขา ไมมีผูใดยากจนถึงขนาดที่ไมสามารถใหในสิ่งที่ตนเองมีหรอก เพราะมัน
คือ สิ่ง แรกและสําคัญ ที่สุด อัน ไดแก สิ่ งที่ พวกเขาเปนอยูนั่น เอง พอขอพูด ซ้ําอีก ทีถึง คําพู ดที่พ อ
ใหกําลังใจบรรดาเยาวชนชิลีวา “จงอยาคิดวาเธอไมมีสิ่งใดที่จะมอบให หรือคิดวาไมมีใครตองการ
เธอนะ แตใหคิดและจดจําไวในจิตใจวา มีคนจํานวนมากตองการเธอ จําไวนะ ขอใหพวกเธอแตละคน
คิดไวในจิตใจของตนเองวา มีคนจํานวนมากตองการฉัน” (พบกับบรรดาเยาวชนที่สักการสถานไมปู:
17 มกราคม 2018)
บรรดาเยาวชนที่รัก เดือนตุลาคมที่จะมาถึงนี้เปนเดือนแหงการแพรธรรม เราจะจัดสมัชชา
เพื่อพวกเธอ เพื่อพิสูจนวาจะเปนอีกโอกาสหนึ่งที่ชวยใหเรากลายเปนศิษยธรรมทูต ที่สามารถอุทิศตน
แดพระเยซูเจาและพันธกิจของพระองคมากขึ้น ดวยความรักและความเชื่อมั่นในพระองค จนสุดปลาย
แผนดิน พอวอนขอพระนางมารีย ราชินีของบรรดาอัครสาวก นักบุญฟรังซิสเซเวียร นักบุญเทเรซา
แหงพระกุมารเยซู และบุญราศีเปาโล มานนา ไดเสนอวิงวอนเพื่อเราและอยูเคียงขางเราตลอดไป

วาติกัน
20 พฤษภาคม 2018
สมโภชพระจิตเสด็จลงมา
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
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พิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตยแพรธรรมสากล

เพลงเริม่ พิธี

สดด 17:6, 8

ขาแตพระเจา ขาพเจาเรียกหาพระองค
พระองคจะทรงตอบขาพเจา
โปรดเอียงพระกรรณฟงคําของขาพเจาเถิด
โปรดทรงรักษาขาพเจาไวดุจแกวตา
โปรดปกปองขาพเจาไวใตรมปกของพระองค

บทภาวนาของประธาน

ขาแตพระผูทรงสรรพานุภาพสถิตนิรันดร
โปรดใหขาพเจาทั้งหลายมีจิตใจจงรักภักดี ปฏิบัติตามพระประสงค
และรับใชพระเดชานุภาพของพระองคจากใจจริงตลอดไป
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจา
พระบุตรผูทรงจําเริญและครองราชย
เปนพระเจาหนึ่งเดียวกับพระองค และพระจิต ตลอดนิรันดร

บทอานจากหนังสือประกาศกอิสยาห

อสย 53:10-11

องคพระผูเปนเจาพอพระทัยใหเขาถูกขยี้ดว ยความทุกขทรมาน เมื่อเขามอบตนเพื่อ
ชดเชยบาป เขาจะไดเห็นลูกหลาน จะมีอายุยนื เขาจะทําใหพระประสงคขององคพระผูเปนเจา
สําเร็จไป องคพระผูเปนเจาทรงประกาศวา “หลังจากที่เขาประสบความทรมานแลว เขาจะ
ไดเห็นแสงสวาง และจะพอใจ ความรูของผูรับใชที่ชอบธรรมของเรา จะนําความชอบธรรม
มาใหคนจํานวนมาก เขาจะรับความผิดของคนทั้งหลายไวเอง” (พระวาจาของพระเจา)
สรอย พระเจาขา ขอทรงเมตตาตอขาพเจาทั้งหลาย อยางที่ขาพเจาทั้งหลายไวใจในพระองค
(หรือเพลงที่ 34)

จงวางใจในองคพระเจา เพราะขาฯ จะสรรเสริญพระองคอีก
พระองคทรงเปนความรอด พระเจาของขาฯ
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เพลงสดุดี

สดด 33:4-5, 18-19, 20 และ 22

ก.

พระวาจาขององคพระผูเปนเจานั้นเที่ยงตรง
พระราชกิจของพระองคนาเชื่อถือ
พระองคทรงรักความชอบธรรมและความยุติธรรม
ความรักมั่นคงขององคพระผูเปนเจาเปยมลนทั่วแผนดิน

ข.

แตองคพระผูเปนเจาทรงเฝาพิทักษผูที่ยาํ เกรงพระองค
ผูที่หวังในความรักมั่นคงของพระองค
เพื่อจะชวยชีวิตของเขาใหพนจากความตาย
และรักษาเขาไวในยามอาหารขาดแคลน

ค.

จิตใจของเราทั้งหลายกําลังรอคอยองคพระผูเปนเจา
พระองคทรงเปนความชวยเหลือและทรงเปนโลปองกันภัยของเรา
ขาแตองคพระผูเปนเจา
ขอความรักมั่นคงของพระองคสถิตกับขาพเจาทั้งหลาย
เพราะขาพเจาทั้งหลายมีความหวังในพระองค

บทอานจากจดหมายถึงชาวฮีบรู

ฮบ 4:14-16

พี่ นอง ในเมื่อเรามีมหาสมณะยิ่งใหญผูซึ่งผา นเขาสูสวรรคแลว คือพระเยซูเจา
พระบุตรของพระเจา เราจงยึดมั่นอยูในการแสดงความเชื่อของเราเถิด เพราะเหตุวาเราไมมี
มหาสมณะที่รวมทุกขกับเราผูออนแอไมได แตเรามีมหาสมณะผูทรงผานการผจญทุกอยาง
เหมือนกับเรา ยกเวนบาป ดังนั้นเราจงเขาไปสูพระบัลลังกแหงพระหรรษทานดวยความมั่นใจ
เพื่อรับพระกรุณา และพบพระหรรษทานเกื้อกูลในยามที่เราตองการ

(พระวาจาของพระเจา)
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อัลเลลูยา
อัลเลลูยา อัลเลลูยา

มก 10:45

บุตรแหงมนุษยมิไดมาเพื่อใหผูอื่นรับใช แตมาเพื่อรับใชผูอื่น
และมอบชีวิตของตนเปนสินไถเพื่อมวลมนุษย อัลเลลูยา

บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมาระโก

มก 10:35-45

เวลานั้น ยากอบและยอหน บุตรของเศเบดี เขามาทูลพระองควา “พระอาจารย
ขาพเจาทั้งสองปรารถนาใหพระองคทรงกระทําตามที่ขาพเจาจะขอนี้” พระองคตรัสถามวา
“ทานปรารถนาใหเราทําสิ่งใด” ทั้งสองทูลตอบวา “ขอโปรดใหขาพเจาคนหนึ่งนั่งขางขวา
อีกคนหนึ่งนั่งขางซายของพระองคในพระสิริรุงโรจนเถิด” พระเยซูเจาตรัสวา “ทานไมรูวา
กําลังขออะไร ทานดื่มถวยซึ่งเราจะดื่มไดไหม หรือรับการลางที่เราจะรับไดหรือไม” ทั้งสองทูลวา
“ได พระเจาขา” พระเยซูเจาตรัสกับเขาวา “ถวยที่เราจะดื่มนั้น ทานจะไดดื่ม และการลาง
ที่เราจะรับนั้น ทานก็จะไดรับ แตการที่จะนั่งขางขวาหรือขางซายของเรานั้น ไมใชหนาที่
ของเราที่จะให แตสงวนไวสําหรับผูที่พระเจาทรงจัดเตรียมไว” เมื่อไดยินดังนั้น อัครสาวก
อีกสิบคนรูสึกโกรธยากอบและยอหน พระเยซูเจาจึงทรงเรียกเขาทั้งหมดมาพบ ตรัสวา
“ทานทั้งหลายยอมรูวา คนตางชาติที่คิดวาตนเปนหัวหนายอมเปนเจานายเหนือผูอื่น และ
ผูเปนใหญยอมใชอํานาจบังคับ แตทานทั้งหลายไมควรเปนเชนนั้น ผูใดที่ปรารถนาจะเปนใหญ
จะตองทําตนเปนผูรับใชผูอื่น และผูใดที่ปรารถนาจะเปนคนที่หนึ่งในหมูทาน ก็จะตองทําตน
เปนผูรับใชทกุ คน เพราะบุตรแหงมนุษยมิไดมาเพื่อใหผูอื่นรับใช แตมาเพื่อรับใชผูอื่น และ
มอบชีวิตของตนเปนสินไถเพื่อมนุษยทั้งหลาย”

(พระวาจาของพระเจา)
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ประธาน

บทภาวนาของมวลชน
พี่นองที่รัก ใหเราภาวนาตอพระเจา พระบิดาผูพระทัยดีของเรา
ผูทรงมีแผนการความรอดสําหรับเรา เพื่อทรงชวยเราทั้งหลาย

ผูนํา
1. เพื่อสมเด็จพระสันตะปาปา พระสังฆราช พระสงฆ นักบวช และผูทํางานประกาศขาวดี
ทุกทาน จะไดเสียสละตนเองดวยใจกวาง เพื่อเปนประจักษพยานถึงความรักตอขาวดี
ในการรับใชพี่นองชาย-หญิงของพวกเขา ตามแบบอยางพระคริสตเจา ใหเราภาวนา
2. เพื่อหนวยงานและกลุมองคการตาง ๆ ของพระศาสนจักร จะไดรับการสนับสนุนงาน
ประกาศขาวดีใหกับทุกชาติ และใหความชวยเหลือแกมนุษยทุกคนบนแผนดิน ขอให
สมาชิกของพระศาสนจักรใหความชวยเหลือดวยการสวดภาวนา และดานปจจัยตาง ๆ
เพื่อมอบใหและแจกจายออกไปดวยใจกวาง โดยผานทางสมณองคกรสนับสนุนการ
แพรธรรม (พีเอ็มเอส) ใหเราภาวนา

3. เพื่อครอบครัวคริสตชน จะไดตระหนักถึงการถายทอดความเชื่อ ซึ่งเปนหัวใจของพันธกิจ
ของพระศาสนจักร ดวยการแพรกระจายเชื้อแหงความรัก และดวยเชื้อแหงความรักนี้
จะกลั บเปนความชื่นชมยินดี และความกระตือรื อรนที่ชว ยเติมเต็มหั วใจของทุกคน
ที่เฉยชาตอความเชื่อ ใหเราภาวนา
4. เพื่อเด็ก ๆ และเยาวชน จงอยากลัวพระคริสตเจาและพระศาสนจักรของพระองค แตมี
ใจกล าหาญที่จะมอบตนเองตอกระแสเรียกที่พระเจาทรงเลือกและมอบให มีความ
ปรารถนาที่จะติดตามพระคริสตเจาดวยการเปนศิษยธรรมทูต และมีสวนรวมในพันธกิจ
การประกาศขาวดีไปจนสุดปลายแผนดิน ใหเราภาวนา

5. เพื่อเราแตละคน จะไดตระหนักถึงหนาที่ที่เราไดรับเมื่อวันรับศีลลางบาป ดวยแสงสวาง
แหงความเชื่อชวยเราใหกาวเดินตามความเชื่อที่ไดรับ เพื่อประกาศถึงองคพระคริสตเจา
ใหกับทุกคนตามสถานะของตน ใหเราภาวนา
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ประธาน

ขาแตพระเจาผูทรงพระเมตตา
ขอใหบรรดาบุตรของพระองคที่กระจายอยูทั่วโลกมีความเชื่อ
และเขาใจอยางลึกซึ้งมากขึ้นในพระบุตรของพระองค
และประกาศความจริงนี้แกนานาชาติ
ขอโปรดชวยขาพเจาทั้งหลายใหถือซื่อสัตยตอคําสั่งของพระองค
และพรอมที่จะประกาศใหนานาชาติไดมารูจกั และรับความรอดพน
ที่พระคริสตเจาพระบุตรของพระองคทรงนํามาให
ตามพระประสงคของพระองคตลอดไปดวยเถิด
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจาของขาพเจาทั้งหลาย

บทภาวนาเตรียมเครือ่ งบูชา

ขาแตพระเจา
โปรดใหขาพเจาทั้งหลายถวายบรรณาการแดพระองคดวยใจอิสระ
พระหรรษทานของพระองคจะไดชําระขาพเจาทั้งหลายใหบริสุทธิ์
เพื่อประกอบพิธีกรรมนี้อยางเหมาะสม
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจาของขาพเจาทั้งหลาย

บทภาวนาหลังรับศีล

ขาแตพระเจา
โปรดใหการรับพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจา
บังเกิดคุณประโยชนแกขาพเจาทั้งหลาย
เพื่อจะไดรูจักใชพระพรปจจุบันอยางถูกตอง
และรูความสําคัญของพระพรนิรันดร
พระองคทานทรงจําเริญ และครองราชยตลอดนิรันดร
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