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พิธีเตรียมตัวพิธีเตรียมตัว  

ในวันเสารศักดิ์สิทธ์ิในวันเสารศักดิ์สิทธ์ิ  
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เพลง พระสัญญา (ป. 163) 

1.  ทุกวันใหมมพีระสัญญา    ทุกเวลามคีวามหวัง 

ทุกยามเชามแีสงสวาง   ตลอดการเดินทางมคีวามชวยเหลือเกือ้กูล 

2.  มพีระพรสําหรับปญหาทุกอยาง   มพีละกําลังตางๆ ไมส้ินสูญ  

มพีระหรรษทานในยามอาดูร   มพีระคุณจํารูญในยามทดลอง 

3.  แมในทามกลางความลําบากสับสน  หนทางมืดมนที่ดับอับแสง  

มคีวามเมตตาที่พระสําแดง   ความรักรอนแรงพระองคประทาน 

4.  มคีวามรักมากมายเหลือลน   ดังสายชลกวางใหญไพศาล  

เม่ือเราวางใจในพระภูบาล   มอบวญิญาณในหัตถพระองค   

เมื่อเราวางใจในพระภูบาล   มอบวญิญาณในหัตถพระองค 

 

พิธีกรแนะนําคริสตชนสํารองจากวัดตางๆ แดประธาน 

 

ประธาน เดชะพระนามพระบดิา และพระบุตร และพระจิต 

ทุกคน อาแมน 

ประธาน ขอพระหรรษทานของพระเยซูคริสตเจา ความรักของพระบิดา 

และความสัมพันธของพระจิตสถิตกับทานท้ังหลาย 

ทุกคน และสถติกับทานดวย 

 

(ประธานทักทายกับคริสตชนสํารองและพอแมอุปถัมภ) 
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บทภาวนากอนการทองบทขาพเจาเชื่อ 

 

ประธาน ใหเราภาวนา 

ขาแตพระเยซูเจา 

ผูไดรับเลอืกสรรเหลาน้ีไดรับการดลใจใหรักพระองค 

เขาไดศกึษาชวีติของพระครสิตเจาแลว 

ขอโปรดใหเขายดึม่ันในขอความเชื่อน้ัน 

ประกาศใหผู อ่ืนไดทราบและเจริญชีวิตตามนํ้าพระทัยของ

พระองค 

ท้ังน้ี ขอพ่ึงพระบารมีพระครสิตเจาของขาพเจาท้ังหลาย 

 

ทุกคน อาแมน 

 

พิธีกร ตอไปเปนการทองบทขาพเจาเชื่อ 

ทุกคน ขาพเจาเช่ือในพระเจา พระบิดาผูทรงสรรพานุภาพ ทรงเนรมิตฟา

ดิน ขาพเจาเช่ือในพระเยซูคริสตเจา พระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจา 

องคพระผูเปนเจาของขาพเจาทั้งหลาย ทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจา 

ทรงบังเกิดจากพระนางมารียพรหมจารี ทรงรับทรมานสมัย

ปอนทิอัส ปลาต ทรงถูกตรึงกางเขน ส้ินพระชนม และทรงถูกฝงไว 

เสด็จสูแดนมรณะ วันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดา

ผูตาย เสด็จสูสวรรค ประทับเบื้องขวาพระเจา พระบิดาผูทรงสรร

พานุภาพ แลวจะเสด็จมาพิพากษาผูเปนและผูตาย ขาพเจาเช่ือใน

พระจิตเจา พระศาสนจักรศักด์ิสิทธิ์สากล ความสัมพันธเปนหนึ่ง
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เดียวของผูศักด์ิสิทธิ์ การอภัยบาป การกลับคืนชีพของรางกาย และ

ชีวตินริันดร อาแมน 

 

ทุกคนขับรองเพลง ขาพเจาพรอมแลวพระเจาขา  

ขาพเจายินดีทําตามนํ้าพระทัย 

 

พิธีกร พิธีสัมผัสหูและปาก (The Ephphetha Rite) 

พิธีสัมผัสหูและปาก เปนสัญลักษณแสดงวาใครจะไดยินพระวาจา

ของพระเปนเจา และประกาศพระวาจาน้ัน เพื่อจะเอาตัวรอดได  

จําเปนตองพึ่งพระหรรษทาน 

 

ประธาน พระเจาสถิตกับทาน 

ทุกคน และสถติกับทานดวย 

ประธาน บทอานจากพระวรสารนักบุญมาระโก (มก 7:31-37) 

ทุกคน ขอถวายพระเกยีรตแิดพระองค พระเจาขา 

 

พระเยซูเจาเสด็จออกจากเขตเมืองไทระผานเมืองไซดอน   ไปยังทะเลสาบ

กาลิลี กลางดินแดนทศบุรี  มีผูนําคนใบหูหนวกคนหนึ่งมาเฝาพระองค ทูล

ขอรองใหพระองคทรงปกพระหัตถ   พระองคทรงแยกคนใบหูหนวกคนนั้นไป

จากกลุมชน  ทรงใชนิ้วพระหัตถยอนหูของเขา ทรงใชพระเขฬะแตะล้ินของเขา 

ทรงเงยพระพักตรขึ้นเบื้องบน ถอนพระทัย แลวตรัสวา “เอฟฟาธา” แปลวา  

“จงเปดเถิด” ทันใดนั้นหูของเขากลับไดยิน ส่ิงที่ขัดล้ินอยูก็หลุด เขาพูดไดชัดเจน  

พระเยซูเจาทรงหามประชาชนเหลานั้นมิใหพูดเรื่องนี้กับผูใด   แตยิ่งหาม ก็ยิ่ง
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เลาลือกันมากขึ้น ตางก็ประหลาดใจมาก กลาววา “คนคนนี้ทําส่ิงใดดีทั้งนั้น เขา

ทําใหคนหูหนวกกลับไดยนิ และคนใบกลับพูดได”  

(น่ีคือพระวาจาของพระเจา) 

ทุกคน ขอพระครสิตเจาทรงพระเจรญิเทอญ 

เทศนใหขอคิด 

พิธีกร เชิญผูไดรับเลือกสรรเขามาอยูตอหนาประธาน (พระสงฆ เอา

นิ้วหัวแมมือสัมผัสหูขวา-ซาย และปาก ของผูไดรับเลือกสรรแตละคน) 

 

ประธาน เอฟฟาธา แปลวา จงเปดเถิด 

เพ่ือทานจะไดประกาศความเชื่อท่ีไดยิน 

เปนการสดุดถีวายพระเกยีรตแิดพระเปนเจา 

 

ถาผูไดรับเลือกสรรมีจํานวนมากสักหนอย ใหใชสูตรทั้งหมดสําหรับคนแรก

เทาน้ัน สําหรับคนตอๆ ไปใหกลาวแตเพียงวา “เอฟฟาธา แปลวา จงเปดเถิด” 

 

เพลง สายสัมผัส (ป. 180) 

1.  พระสัมผัสเราทุกวัน   พระยดึม่ันในพระสัญญา 

อยูที่ใดทรงเมตตา   ปรารถนาพาสูราชัย 

จงึสัมผัสพระทุกวัน 

(รับ) อาศัยความตาย เสียงรองไหเศราโศก 

ส่ิงนี้ไดชวยโลกที่มืดมน พนสูแสงสวาง 

2.  ขอสัมผัสพระทุกวัน   ขอผูกพันมั่นฤทัย 

ขาฯ ไดพบองคทรงชัย   สุขเพยีงใดใจรูดี 

จงึสัมผัสพระทุกวัน  
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3.  ใครสัมผัสพระทุกวัน   เปนสัมพันธวารักพระจรงิ 

ยามไดพบและพักพงิ    ไมประวงิในส่ิงทุกขทน 

จงึสัมผัสพระทุกวัน 

 

พิธีกร ตอไปเปนพธิเีจมิน้ํามันศลีลางบาป 

 

ประธาน ขอพระฤทธานุภาพของพระคริสตเจา พระผูไถ 

จงปกปองคุมครองทาน 

เพ่ือเปนเครื่องหมายถึงพระฤทธานุภาพน้ี 

ขาพเจาเจิมทานดวยนํ้ามันแหงความรอด 

ในพระนามของพระองค ผูทรงจําเริญและครองราชยตลอด

นิรันดร 

ผูไดรับเลอืกสรร  อาแมน 

 

(ประธานเจิมผูไดรับเลือกสรรทุกคนดวยนํ้ามันศีลลางบาปบนมือทั้งสอง) 

 

เพลง ลูกเชื่อในพระองค (ป.404) 

1.  ลูกเช่ือพระองคจงใจ   เช่ือในพระองค 

ความมืดมัวกันลูกไกล  แตลูกเช่ือพระองค 

ดวยพระวาจาเที่ยงธรรม  ลูกเช่ือยืนยันจรงิใจ 

ลูกเช่ือพระองคจงใจ   ลูกเช่ือในพระองค 

2.  ลูกวางใจในพระคุณ   เพิ่มพูนไวใจ 

โปรดทรงเมตตาการุญ  ใหลูกอุนหัวใจ 
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ความทุกขยุคเข็ญกังวล  โปรดดลใหหางลูกไกล 

ลูกวางใจในพระคุณ   ลูกเพิ่มพูนไวใจ 

3.  ลูกรักพระองคทรงชัย  ลูกรักพระองค 

โปรดทรงบํารุงจติใจ   ใหรักแตพระองค 

โปรดเผาลูกดวยไฟรัก  ใหลูกรอนรักพระองค 

ลูกรักพระองคทรงชัย  รักแตในพระองค 

4.  โปรดทรงบันดาลลูกให  อยูใกลพระองค 

เมตตาใหลูกมั่นคง   ยืนยงในพระคุณ 

ใหลูกมใีจเพิ่มพูน   เทดิทูนความรักพระองค 

โปรดทรงบันดาลลูกให  อยูใกลชิดพระองค 

 

พิธีกร บทภาวนาเพ่ือผูไดรับเลอืกสรร (Prayer over the Elect) 

 เชิญยืน 

 

ประธาน ใหเราภาวนาอุทิศแกผูไดรับเลอืกสรร 

ขอพระเปนเจาทรงพระเมตตาสองสวางจิตใจของเขา 

เขาจะไดรับศลีลางบาป พนบาปท้ังสิ้น 

และเขาเปนสมาชกิในพระศาสนจักร 

 

ทุกคนภาวนาเงียบๆ ครั้นแลวประธานและพระสงฆปกมือทั้งสองเหนือผูไดรับเลือกสรร 

 

ประธาน ขาแตพระผูทรงสรรพานุภาพสถิตนิรันดร 

พระองคทรงโปรดใหพระศาสนจักรเกดิบุตรใหมเสมอ 

ขอโปรดใหผูไดรับเลอืกสรรเหลาน้ีมีปญญา 
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และความเชื่อทวขีึ้น 

เม่ือรับศลีลางบาปบังเกดิใหมแลว 

เขาจะไดเขาอยูกับบรรดาบุตรบุญธรรมของพระองค 

ท้ังน้ี ขอพ่ึงพระบารมีพระครสิตเจาของขาพเจาท้ังหลาย 

ทุกคน อาแมน 

 

ประธานอวยพร 

 

ประธาน พระเจาสถิตกับทาน 

ทุกคน และสถติกับทานดวย 

ประธาน ขอพระเจาผูทรงสรรพานุภาพ พระบิดา และพระบุตร  และ

พระจิต ประทานพระพระแกทานท้ังหลายเทอญ 

ทุกคน อาแมน 

พิธีกร ขาแตพระชนนพีระเจา 

ทุกคน ลูกทัง้หลายหลบภัยมาพึ่งพระแม โปรดอยาเมนิเฉยตอคําวอนขอใน

ยามทุกขรอนของลูก แตโปรดชวยลูกใหพนภัยทัง้ส้ินเสมอเถิด    

พระมารดาพรหมจารผีูทรงไดรับพระพร 

 

 

หมายเหตุ เชิญถายรูปทีละวัดกับประธาน รับของที่ระลึกและรับประทานอาหาร

เที่ยงรวมกันที่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา 
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