






คำ�นำ�
ในโอกาส “ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม” (Jubilee of Mercy) 

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงขอร้องให้มีการกลับใจอย่างแท้จริง 
เพราะน่ีเป็นโอกาสดีท่ีสุดท่ีจะเปล่ียนชีวิตของเรา น่ีเป็นเวลาท่ีจะต้องยอมให้
หัวใจของเราได้รับการสัมผัสจากพระเมตตาของพระเจ้า เพราะการท่ียึดติด 
อยู่ในหนทางแห่งความชั่วร้าย มีแต่จะทำาให้ผู้นั้นตกอยู่ในความหลอกลวง
และโศกเศร้า พวกเราต้องเจริญชีวิตปีศักดิ์สิทธิ์นี้ในแสงสว่างแห่งพระวาจา
ของพระคริสตเจ้า คือ “จงเป็นผู้เมตตากรุณา ดังที่พระบิดาของท่านทรง
พระเมตตากรุณาเถิด” (ลก 6:36) เพราะฉะน้ัน การเป็นผู้เมตากรุณา
ดั่งพระบิดาเจ้าจึงต้องเป็น “คติประจำาใจ” ของปีศักดิ์สิทธ์ิน้ี เพราะเรา 
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงพระวาจาของพระเจ้าที่มอบไว้ให้เราได้ พระวาจา
เหล่านั้นจะเป็นมาตรการที่เราจะถูกพิพากษาว่าเราได้ให้อาหารคนหิวโหย  
ใหน้้ำาดืม่แกผู่ก้ระหาย ต้อนรบัคนแปลกหนา้ ใหเ้สือ้ผา้แก่คนทีไ่มม่เีสือ้ผา้ใส ่
ให้เวลาอยู่กับผู้ป่วยและคนที่อยู่ในเรือนจำาอย่างไร (เทียบ มธ 25:31-45)
 ในปีศักดิ์สิทธิ์นี้ขอให้พวกเราทุกคนเป็นประจักษ์พยานด้วยชีวิต 
คริสตชนและเรียนรู้ความหมายของพระวาจาที่ว่า “เราพอใจความเมตตา
กรุณา มิใช่พอใจเครื่องบูชา” (มธ 9:13)

ขออำานวยพร

(พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช ) 
ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ





ส�รบัญ
หน้า

• ตราสัญลักษณ์โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม 6

• บทภาวนาของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

  สำาหรับปีศักดิ์สิทธิ ์ 9

• การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์

  โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม 11

• งานเมตตาจิตด้านร่างกายและงานเมตตาจิตด้านจิตใจ 16

• การจาริกแสวงบุญ 22

• พระคุณการุณย์ 34

• วจนพิธีกรรมแสวงบุญ

  ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม แบบที่ 1 40

• วจนพิธีกรรมแสวงบุญ

  ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม แบบที่ 2 62



6

ตราสัญลักษณ์
โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม

                                      

                                          
“จงเป็นผู้เมตตากรุณา 

ดังที่พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณาเถิด” (ลก 6:36)                                
 (8 ธันวาคม 2015 – 20 พฤศจิกายน 2016)
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ทั้งตราสัญลักษณ์ และคำาขวัญได้ให้ความหมายอันน่ายินดี
ในโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์ ดังนี้

คำาขวัญที่ว่า “จงเป็นผู้เมตตากรุณา ดังที่พระบิดาของท่าน
ทรงพระเมตตากรณุาเถดิ” (ซึง่นำามาจากพระวรสารนกับญุลกูา  บท
ที่ 6 ข้อ 36) ได้เชื้อเชิญให้เรามีชีวิตที่เปี่ยมด้วยความเมตตากรุณา
ตามพระฉบบัแบบของพระบดิาเจา้ ผูท้รงขอให้เราอยา่ไดต้ดัสิน หรือ
กล่าวโทษ แต่ขอให้เราให้อภัย และมอบความรักและการอภัยอย่าง
ไม่มีขอบเขต (เทียบ ลก 6:37-38)  

ตราสัญลักษณ์ ที่เป็นผลงานของคุณพ่อ Marko I. Rupnik 
พระสงฆ์คณะเยซูอิต นี้ ได้แสดงความคิดรวบยอดทางเทววิทยา 
ในเร่ืองความเมตตากรุณา กล่าวคือ ตราสัญลักษณ์นี้ได้แสดงภาพ 
พระบุตรทีท่รงแบกมนษุยท์ีห่ลงไปไวบ้นบา่ของพระองค์ โดยนำาภาพ
ที่มีคุณค่ามากๆ ของพระศาสนจักรสมัยโบราณมาใช้ ซึ่งแสดงถึง
ความรักของพระคริสตเจ้า ที่รวมพระธรรมล้ำาลึกแห่งการรับสภาพ
มนุษยแ์ละการไถ่บาปมนษุยชาตไิว้อยา่งครบถว้นบรบิรูณ ์ภาพวาด
นี้ถูกวาดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่า พระผู้เลี้ยงแกะที่ดีได้ทรงสัมผัสกับ
เลอืดเนือ้ของมนษุยอ์ยา่งลกึซึง้ และโดยอาศัยความรักของพระองค์ 
พระองค์ได้ทรงมอบชีวิตของพระองค์แก่เขา 

นอกจากน้ัน ส่ิงสำาคัญท่ีต้องกล่าวถึงก็คือ พระผู้เล้ียงแกะท่ีดี
ทรงรับเอาสภาพความเป็นมนุษย์ไว้ในพระองค์เองด้วยพระเมตตา
อันสูงสุด ยิ่งกว่านั้น พระเนตรของพระองค์ได้รวมกับนัยน์ตาของ
ชายคนนั้น พระคริสตเจ้าทรงทอดพระเนตรด้วยนัยน์ตาข้างหน่ึง
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ของอาดัม และเขาก็มองด้วยพระเนตรข้างหนึ่งของพระคริสตเจ้า 
มนษุยท์กุคนพบสิง่นีใ้นพระครสิตเจา้ ผูท้รงเปน็อาดมัใหม ่คอืไดพ้บ
กบัความเป็นมนษุยข์องเขาและอนาคตทีเ่ขากำาลงัมุง่ไปถงึ โดยรำาพงึ
ถึงความรักของพระบิดาเจ้าด้วยสายพระเนตรของพระองค์

ส่วนฉากหลังนั้น อยู่ภายในรูปทรงเมล็ดอัลมอนด์ ซึ่งเป็น
รูปทรงที่ทรงคุณค่าต่อการวาดภาพศักดิ์สิทธิ์แบบโบราณ และแบบ
สมัยกลาง อันบ่งบอกถึงสองพระธรรมชาติที่รวมอยู่ด้วยกันในพระ
คริสตเจ้า นั่นคือ พระธรรมชาติพระเจ้า และพระธรรมชาติมนุษย์  
รปูทรงวงรทีีมี่จุดศนูยก์ลางรวมกนัทัง้สามวง ทีม่สีจีากสวา่งขึน้ออก
ไปทางด้านนอก บ่งบอกถึงพระราชกิจของพระคริสตเจ้า ที่ทรงนำา
มนุษย์ออกจากค่ำาคืนแห่งบาปและความตาย ในอีกด้านหนึ่ง ความ
เข้มของสีในส่วนที่เข้มกว่า ยังหมายถึง  ความรักของพระบิดาเจ้าที่
โปรดอภัยทุกอย่าง ซึ่งไม่อาจจะหยั่งรู้ได้
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ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม

บทภาวนาของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสสำาหรับปีศักดิ์สิทธิ์
 ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า 
 พระองคท์รงสอนขา้พเจา้ทัง้หลายใหม้ใีจเมตตากรณุาเหมอืน 
พระบิดาในสวรรค์ และยังตรัสอีกว่าผู้ท่ีเห็นพระองค์ก็เห็นพระบิดา
ด้วย โปรดทรงเผยพระพักตร์ แล้วข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้รับความ
รอดพ้น สายพระเนตรเปี่ยมด้วยความรักของพระองค์ช่วยให้
ศักเคียสและมัทธิวพ้นจากการเป็นทาสของทรัพย์สินเงินทอง ช่วย
ให้หญิงที่ผิดประเวณีและมารีย์ ชาวมักดาลา ได้เป็นอิสระจากการ
แสวงหาความสุขจากสิ่งสร้างเท่านั้น สายพระเนตรเปี่ยมด้วยความ
รกัของพระองคท์ำาให้เปโตรรอ้งไห้เสยีใจทีไ่ดท้รยศตอ่พระองค ์ และ
ยังทำาให้โจรกลับใจมั่นใจว่าจะได้อยู่ในสวรรค์กับพระองค์ โปรด
ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายฟังพระวาจาที่เคยตรัสกับหญิงชาวสะมาเรีย 
ว่า “หากท่านรู้จักของประทานของพระเจ้า” ประหนึ่งได้ตรัสแก่
ข้าพเจ้าแต่ละคน
 เมื่อมองดูพระพักตร์ของพระองค์ ข้าพเจ้าท้ังหลายก็เห็น
พระพักตร์ของพระบิดาที่มนุษย์ไม่อาจแลเห็นได้ เป็นพระพักตร์ที่
สำาแดงพระอานุภาพโดยการให้อภัยและทรงพระเมตตา โปรดให้
พระศาสนจักรแสดงให้โลกเห็นพระพักตร์ของพระองค์ ว่าทรงเป็น
องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพอย่างรุ่งโรจน์ พระองค์
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ทรงประสงค์ให้ศาสนบริกรของพระองค์มีความอ่อนแอ เพื่อจะได้
มีใจเมตตาสงสารผู้ที่ไม่รู้และหลงผิด โปรดให้ทุกคนที่เข้ามาพบเขา
รู้สึกว่าพระเจ้าทรงแสวงหา รัก และให้อภัยเขา
 โปรดประทานพระจิตของพระองคล์งเหนอืขา้พเจา้แตล่ะคน 
ให้ทรงเจิมและบันดาลความศักดิ์สิทธิ์ เพ่ือปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตา
ธรรมจะได้เป็นปีแห่งความโปรดปรานจากองค์พระผู้เป็นเจ้า พระ
ศาสนจักรจะได้รื้อฟื้นความกระตือรือร้นท่ีจะประกาศข่าวดีแก่คน
ยากจน ปลดปล่อยผู้ถูกกดขี่และถูกจองจำาให้เป็นอิสระ และคืน
สายตาให้แก่คนตาบอด ข้าพเจ้าท้ังหลายวอนขอดังน้ี อาศัยการวอน
ขอแทนของพระนางมารีย์ พระมารดาแห่งความเมตตา เดชะพระ
เยซอูงคพ์ระผูเ้ป็นเจ้า ผูท้รงจำาเรญิและครองราชย ์เปน็พระเจา้หน่ึง
เดียวกับพระองค์และพระจิตเจ้า ตลอดนิรันดร อาแมน
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การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์
โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม

พระสันตะปาปาได้กล่าวถึงกิจการและบุคคลแต่ละกลุ่มท่ี
จะรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ในโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตา
ธรรม ดังนี้

1. การจาริกแสวงบุญ 
 คริสตชนท่ีแสวงบุญในสังฆมณฑลของตน ณ วัดหรือ
สกัการสถานท่ีพระสงัฆราชท้องถ่ินกำาหนด หรอืไปแสวงบญุทีก่รงุ
โรม ณ มหาวิหารทัง้ 4 แห่ง ทีก่รงุโรม ไดแ้ก่ มหาวหิารนักบญุเปโตร 
มหาวิหารนักบุญเปาโล มหาวิหารนักบุญยอห์น ลาเตรัน มหาวิหาร
พระนางมารยี ์รวมทัง้ วัดนกับุญลอเรนซน์อกกำาแพงกรุงโรม (Saint 
Lawrence Outside the Walls) วัดไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์แห่งกรุง
เยรูซาเล็ม  (The Church of the Holy Cross in Jerusalem) 
และวัดนักบุญเซบาสเตียนนอกกำาแพงกรุงโรม (Saint Sebastian 
Outside the Walls) และสักการสถานอีกสองแห่ง คือ สักการสถาน
ความรกัของพระเจ้า (Shrine of Divine Love) และวดัพระจติ (the 
Church of Santo Spirito in Sassia) และมหาวิหารในแผ่นดิน
ศักดิ์สิทธิ์ที่ตามธรรมประเพณีเป็นสถานที่แสวงบุญเพื่อรับพระคุณ
การุณย์ครบบริบูรณ์ในโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์
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•	 พระคุณการุณย์ที่คริสตชนได้รับในปีศักดิ์สิทธิ์แห่ง
เมตตาธรรม จะต้องเป็นประสบการณ์ให้เห็นถึง 
พระเมตตาของพระเจ้า

•	 เพื่อรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ มีการเดินจาริก
แสวงบุญสั้นๆ ไปยังประตูศักดิ์สิทธิ์ (ประตูแห่งพระ
เมตตา) เป็นเครื่องหมายของความปรารถนาท่ีจะ
กลับใจอย่างลึกซึ้ง 

2.	 สำ�หรับคริสตชนที่ไม่ส�ม�รถจ�ริกแสวงบุญม�ยัง
ประตูศักด์ิสิทธ์ิได้	(ผู้ป่วย	คนชร�	ผู้ท่ีอยู่โดดเด่ียว	ฯลฯ)
•	 อดทนยอมรับความเจ็บป่วยและความทุกข์ทรมาน 

เพื่อจะได้สนิทสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้า ผู้ทรงรับ
ทรมาน สิ้นพระชนม์ และกลับคืนชีพ ซึ่งให้ความ
หมายถึงคุณค่าของความเจ็บป่วย และการอยู่อย่าง
โดดเดี่ยว การดำาเนินชีวิตด้วยความเชื่อและความ
หวังอย่างชื่นชมยินดี ในการทดลองนี้

•	 การรบัศลีมหาสนทิ หรอืการรว่มพธิบีชูาขอบพระคณุ
และสวดภาวนากลุ่ม แม้แต่โดยการร่วมพิธีผ่านสื่อ

3. สำาหรับนักโทษ
•	 กลับใจ ตระหนักถึงความผิดที่ได้ทำา ปรารถนาที่จะ

ออกมาสูส่งัคม และชดเชย เพือ่สมัผสัพระเมตตาของ
พระบิดาต่อผู้วอนขอการอภัยจากพระองค์
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•	 พวกเขาอาจได้รับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ในวัดน้อย
ของเรือนจำา

•	 อาจโดยทา่ทขีองการยกความคดิจติใจขึน้หาพระบดิา
และภาวนาตอ่พระองค ์ทกุคร้ังท่ีก้าวขา้มธรณปีระตู
ของห้องขัง (ให้ความหมายแก่พวกเขาถึงการก้าว
ผ่านประตูศักด์ิสิทธ์ิ) เพราะพระเมตตาของพระเจ้า
สามารถเปลีย่นหัวใจ และเปลีย่นหอ้งขงัใหก้ลายเปน็
ประสบการณ์ของอิสรภาพ (จากบาป)

4. ทุกครั้งที่แต่ละคนทำางานเมตตาจิตด้านจิตใจและงาน
เมตตาจิตด้านร่างกาย (spiritual and corporal 
works of mercy) หนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้น 
งานเมตตาจิตด้านจิตใจ คือ การสอนผู้ไม่รู้ การให้คำาปรึกษา
แก่ผู้สงสัย การบรรเทาผู้มีความทุกข์ การตักเตือนคนบาป 
การอดทนผู้กระทำาผิด การให้อภัยแก่ทุกคนท่ีทำาร้าย 
และการสวดภาวนาให้ทั้งผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่และผู้ที่สิ้นใจ
ไปแล้ว
งานเมตตาจติด้านร่างกาย คอื การใหอ้าหารคนหวิโหย 
การให้น้ำาดื่มแก่ผู้กระหาย การให้เสื้อผ้าแก่ผู้ไม่มีนุ่งห่ม 
การให้ท่ีพักแก่ผู้ไร้ท่ีอยู่ การเย่ียมผู้ป่วย การเย่ียมผู้ถูกจองจำา 
และการฝังศพผู้ล่วงลับ

5. การภาวนาเพื่อผู้ล่วงลับ โดยระลึกถึงเขาในพิธีบูชา
ขอบพระคณุ (ในความเปน็หนึง่เดยีวของสหพนัธน์กับญุ) 
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ภาวนาเพ่ือเขา เพ่ือพระพักตร์อันเมตตาของพระบิดาเจ้า 
จะได้ปลดปล่อยเขาจากบาปทั้งปวง และรับเขาเข้าสู่
สันติสุขนิรันดร

เงื่อนไขในการรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ในปีศักดิ์สิทธิ์แห่ง
เมตตาธรรม คือ

1. มีเจตนาที่จะรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์
2. ปฎิบัติกิจการที่กล่าวถึงข้างต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ตามที่พระสันตะปาปาทรงแนะนำา
3. สวดภาวนาบท “ข้าแต่พระบิดา” และบท “ข้าพเจ้าเช่ือ 

(สัญลักษณ์ของอัครสาวก)” อย่างศรัทธา 
4. รับศีลอภัยบาป 
5. รับศีลมหาสนิท 
6. สวดเพื่อพระสันตะปาปาและตามพระประสงค์ของ

พระสนัตะปาปา (ควรสวดบทภาวนาของสมเดจ็พระ
สันตะปาปาฟรังซิสสำาหรับปีศักดิ์สิทธิ์ และจบการ
ภาวนาด้วยการสรรเสรญิพระเมตตาของพระเจา้ เชน่ 
ด้วยการภาวนาว่า “ข้าแต่พระเยซูผู้ทรงพระเมตตา 
ข้าพเจ้าวางใจในพระองค์”)
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หมายเหตุ
1. ต้องปฏิบัติให้ครบเงื่อนไข
2. พระคุณการณุยค์รบบรบูิรณ์ เป็นพระคณุทีม่กีำาหนดใหร้บัได้

วันละ 1 คร้ัง และสามารถอุทิศพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์น้ี
แก่ผู้ล่วงลับได้ด้วย
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งานเมตตาจิตด้านร่างกาย
และงานเมตตาจิตด้านจิตใจ

งานเมตตาจิตด้านร่างกายและงานเมตตาจิตด้านจิตใจเป็น
กจิการดา้นเมตตาจติทีเ่รากระทำาเพือ่นำาความรกัและพระเมตตาของ
พระเจ้าไปสู่ผู้ที่ยากลำาบากและต้องการความช่วยเหลือ

พระเยซูเจ้าทรงสอนว่า “ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะ
เขาจะได้รับพระเมตตา” (มธ 5:7) และพระองค์ทรงสอนบัญญัติเอก 
สองประการก็คือ “ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า
ของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญาของท่าน นี่คือ
บทบัญญัติเอกและเป็นบทบัญญัติแรก บทบัญญัติประการที่สอง
ก็เช่นเดียวกัน คือท่านต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง” (มธ 
22:37-39)

งานเมตตาจิตด้านร่างกาย
งานเมตตาจิตด้านร่างกาย คือ การปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือ

เพื่อนพี่น้องที่ยากลำาบากและต้องการความช่วยเหลือด้านร่างกาย
และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ประกอบด้วย

1. การให้อาหารคนหิวโหย 
2. การให้น้ำาดื่มแก่ผู้กระหาย 
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3. การให้เสื้อผ้าแก่ผู้ไม่มีนุ่งห่ม 
4. การให้ที่พักแก่ผู้ไร้ที่อยู่ 
5. การเยี่ยมผู้ป่วย 
6. การเยี่ยมผู้ถูกจองจำา 
7. การฝังศพผู้ล่วงลับ

ในพระวรสารของนักบุญมัทธิว เราพบคำาสอนของพระเยซูเจ้า
เกี่ยวกับงานเมตตาจิตด้านร่างกาย 6 ประการแรก ดังนี้

“แล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสแก่ผู้ที่อยู่เบื้องขวาว่า ‘เชิญมา
เถิด ท่านทั้งหลายที่ได้รับพระพรจากพระบิดาของเรา เชิญมารับ
อาณาจักรเป็นมรดกที่เตรียมไว้ให้ท่านแล้วตั้งแต่สร้างโลก เพราะ
ว่า เมื่อเราหิว ท่านให้เรากิน เรากระหาย ท่านให้เราดื่ม เราเป็นแขก
แปลกหน้า ท่านก็ต้อนรับ เราไม่มีเสื้อผ้า ท่านก็ให้เสื้อผ้าแก่เรา เรา
เจ็บป่วย ท่านก็มาเยี่ยม เราอยู่ในคุก ท่านก็มาหา

“บรรดาผู้ชอบธรรมจะทูลถามว่า ‘พระเจ้าข้า เมื่อใดเล่า
ขา้พเจา้ทัง้หลายเห็นพระองคท์รงหิว แลว้ถวายพระกระยาหาร หรอื
ทรงกระหาย แล้วถวายให้ทรงดื่ม เม่ือใดเล่าข้าพเจ้าทั้งหลายเห็น
พระองค์ทรงเป็นแขกแปลกหน้า แล้วต้อนรับ หรือทรงไม่มีเส้ือผ้า 
แล้วถวายให้ เมื่อใดเล่าข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นพระองค์ประชวรหรือ
ทรงอยู่ในคุกแลว้ไปเยีย่ม’ พระมหากษตัริยจ์ะตรัสตอบวา่ ‘เราบอก
ความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านทำาสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำาต้อยที่สุด
ของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำาสิ่งนั้นต่อเรา’” (มธ 25:34-40)

นอกจากนั้น ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเราพบงาน
เมตตาจิตฝ่ายกายเรื่อง “การฝังศพผู้ล่วงลับ” จากหนังสือโทบิต
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งานเมตตาจิตด้านจิตใจ
งานเมตตาจิตด้านจิตใจ คือ กิจการแห่งความรักท่ีเราช่วยเหลือ

เพื่อนพี่น้องของเราในความต้องการด้านวิญญาณ ด้านจิตใจ ด้าน
อารมณ์และความรู้สึกของเขา

งานเมตตาจิตด้านจิตใจประกอบด้วย
1. การสอนผู้ไม่รู้ คือ กิจการแห่งความรักท่ีเราช่วยเหลือ

ผูอ้ืน่ใหเ้รยีนรูถ้งึความจรงิทีพ่วกเขาจำาเปน็ตอ้งรูเ้พือ่
ความรอดพ้นของวิญญาณ ดังท่ีพระเยซูเจ้าทรงส่ัง
อัครสาวกให้ไปประกาศข่าวดีแก่มวลมนุษย์ “ท่าน
ทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวดีให้มนุษย์
ทั้งปวง” (มก 16:15) 

2. การให้คำาปรึกษาแก่ผู้สงสัย คือ กิจการแห่งความ
รักที่เราช่วยเหลือผู้อื่นให้มั่นใจในสิ่งที่เขาพึงปฏิบัติ
เพื่อแสดงความรักต่อพระเจ้าและรับใช้พระองค์ ใน
การให้คำาปรึกษาแก่ผู้สงสัย เราทำาตามที่พระเยซูเจ้า
ทรงสอนว่า “เรามอบสันติสุขไว้ให้ท่านทั้งหลาย เรา
ให้สันติสุขของเราแก่ท่าน เราให้สันติสุขแก่ท่าน ไม่
เหมอืนทีโ่ลกให้ ใจของทา่นอยา่หวัน่ไหว หรอืมคีวาม
กลัวเลย” (ยน 14:27)

3. การบรรเทาผู้มีความทุกข์ คือ กิจการแห่งความรัก 
ทีเ่ราชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ทีก่ำาลงัมคีวามทกุขใ์หไ้ดร้บัความ
บรรเทาใจ หรืออาจเป็นการละเว้นการกระทำาบางอย่าง
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ท่ีจะทำาให้ผู้อ่ืนไม่สบายใจ ด้วยกิจการแห่งความรักน้ี 
เรากำาลังนำาผู้ท่ีมีความทุกข์ไปหาพระเยซูเจ้าตามที่
พระองค์ทรงสอนว่า “ท่านท้ังหลายท่ีเหน็ดเหน่ือย 
และแบกภาระหนัก จงมาพบเราเถิด เราจะให้ท่าน
ได้พักผ่อน” (มธ 11:28)

4. การตักเตือนคนบาป คือ กิจการแห่งความรักท่ีเรา
ช่วยเหลือพี่น้องของเราที่ได้กระทำาบาปให้ตระหนัก
ถงึผลรา้ยของบาป กจิการแห่งความรกันี้กระทำาโดย
การช่วยเพื่อนพี่น้องไม่ให้ทำาบาปหรือช่วยเขาให้พ้น
จากโอกาสบาป หรือช่วยแนะนำา หรือนำาเขาไปรับ
ศีลอภัยบาป บางครั้งกิจการนี้อาจทำาโดยการเป็น
ตัวอย่างที่ดีโดยมีเจตนาเพื่อให้เพื่อนพี่น้องผู้ทำาบาป
ไดต้ระหนกัถงึผลรา้ยของบาป กลบัใจ และสำานกึผดิ 
พระเยซเูจา้ทรงสอนเราว่า “เราบอกท่านท้ังหลายวา่
ในสวรรคจ์ะมีความยนิดเีชน่น้ีเพราะคนบาปคนหน่ึง
กลบัใจมากกวา่ความยนิดเีพราะคนชอบธรรมเกา้สบิ
เก้าคนที่ไม่ต้องการกลับใจ” (ลก 15:7)

5. การอดทนผูก้ระทำาผดิ คือ กิจการแหง่ความรักท่ีเรา
อดทนต่อความทุกข์ ความไม่สะดวก หรือผลร้ายท่ี
ตามมาจากการกระทำาผิดของผู้อื่น พระเยซูเจ้าทรง
เปน็แบบอยา่งทีด่แีกเ่ราในเร่ืองน้ี ท้ังๆ ท่ีพระองค์เปน็
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ผู้บริสุทธิ์แต่ก็ทรงอดทนยอมรับความทุกข์ทรมาน 
และความตายบนไม้กางเขน เพื่อกอบกู้มนุษย์ให้
รอดพ้นจากบาป พระองค์ทรงสอนเราว่า “แต่เรา
กล่าวกับท่านทั้งหลายที่กำาลังฟังอยู่ว่า จงรักศัตรู จง
ทำาดตีอ่ผูท้ีเ่กลยีดชงัทา่น จงอวยพรผูท้ีส่าปแชง่ทา่น 
จงอธิษฐานภาวนาให้ผูท้ีท่ำารา้ยทา่น” (ลก 6:27-28)

6. การให้อภัยแก่ทุกคนท่ีทำาร้าย คือ กิจการแห่งความรัก
ขั้นสูงที่เราให้อภัยแก่ผู้ที่ทำาร้ายเราไม่ว่าจะเป็นทาง
รา่งกายหรอืจติใจ พระเยซเูจา้ทรงเปน็แบบอยา่งและ
ทรงสอนเราให้ให้อภัยคนท่ีทำาร้ายเรา ในบทข้าแต่
พระบดิา พระองคท์รงสอนเราใหภ้าวนาตอ่พระบดิา
วา่ “โปรดประทานอภยัแก่ข้าพเจา้ เหมือนข้าพเจา้ให้
อภัยแก่ผู้อื่น” (มธ 6:12)

7. การสวดภาวนาให้ทั้งผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่และผู้ที่สิ้นใจ
ไปแล้ว เป็นกิจการที่เราแสดงความเชื่อและความ
เป็นหนึ่งเดียวกับเพื่อนพี่น้องในความสัมพันธ์เป็น
หนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์ ส่ิงน้ีเป็นกิจการท่ีเราแผ่
ขยายความรักของพระเจ้าไปยังเพ่ือนพ่ีน้องท้ังท่ี
ยังมีชีวิตอยู่และวิญญาณในไฟชำาระท่ีจากโลกนี้
ไปแล้ว การทำากิจการแห่งความรักนี้เป็นการทำา
ตามพระประสงค์ของพระเยซูเจ้า ท่ีทรงภาวนาต่อ
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พระบิดาในอาหารค่ำาม้ือสุดท้ายว่า “ข้าแต่พระบิดา  
ผูท้ีพ่ระองคป์ระทานใหข้า้พเจา้นัน้ ขา้พเจา้ปรารถนา
ให้เขาอยู่กับข้าพเจ้าทุกแห่งท่ีข้าพเจ้าอยู่ เพ่ือเขา
จะได้เห็นพระสิริรุ่งโรจน์ ซึ่งพระองค์ประทานแก่
ข้าพเจ้า” (ยน 17:24)
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การจาริกแสวงบุญ
คุณพ่อทัศไนย์ คมกฤส

 การจารกิแสวงบุญ หรอืการเดนิทางแสวงบญุเปน็คำาท่ีเราใช้
เพ่ือหมายถึงกิจกรรมท่ีภาษาอังกฤษเรียกว่า “pilgrimage” ซ่ึงมีรากศัพท์
มาจากคำาภาษาลาตินว่า “peregrinatio” [per = ผ่าน + ager = 
ทุ่งนา รวมแล้วแปลว่า “การเดินทาง (ผ่านทุ่งนา) ไปยังท่ีต่างๆนอกถ่ิน
ที่อยู่” คำานามภาษาลาตินเรียกผู้ทำากิจกรรมนี้ว่า “peregrinus” 
แล้วกลายเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า ‘peregrin, pelerin” ผ่านมาเป็น
ภาษาองักฤษวา่ “pilgrim”] ในปจัจบุนัคำานีม้กัจะมคีวามหมายทาง
ศาสนา หมายถึงการเดินทางไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพ
นบัถอืพเิศษเพราะสถานทีน่ัน้มีความสมัพันธใ์กล้ชดิกับพระเจา้ หรือ
เทพเจ้าของตน หรือมิฉะนั้นก็เกี่ยวข้องกับบุคคลศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่
เคารพของประชาชน โดยมีเจตนาเพื่ออ้อนวอนขอความช่วยเหลือ
จากเบื้องบน หรือเพื่อขอบคุณที่ได้รับความช่วยเหลือนั้นมาแล้ว 
นอกนั้นบางครั้งยังมีเจตนาเป็นการชดเชยความผิดท่ีได้เคยทำาไว้ใน
อดตีดว้ย เราพบการปฏบัิตเิชน่นีไ้ม่ใชจ่ำาเพาะในคริสตศาสนาเท่าน้ัน 
ศาสนาใหญ่ๆ ลว้นมธีรรมเนยีมปฏบิตัเิชน่นีด้ว้ยกนัทัง้นัน้ เชน่ ศาสนา
ฮินดูก็มีการไปแสวงบุญเช่นที่เมืองพาราณสี ชาวพุทธก็มักจะแสวง
บุญไปยังสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพานของพระพุทธเจ้า ชาว
มุสลิมก็มีการฮัจญ์ไปยังนครเมกกะ เป็นต้น ตั้งแต่สมัยพันธสัญญา
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เดิมแล้ว ชาวอิสราเอลมักจะแสวงบุญไปยังสักการสถานที่มีความ
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือบุคคลสำาคัญในอดีต เช่นสักการสถาน
ที่เชเคม และมัมเร ซึ่งเกี่ยวข้องกับอับราฮัม เบธเอลซึ่งเกี่ยวข้องกับ 
ยาโคบ กลิกลั ชโิล หรอืมิสปาห์ซ่ึงเกีย่วขอ้งกับการตัง้ถิน่ฐานของเผ่า
ต่างๆในแผ่นดินคานาอัน เป็นต้น แต่ในที่นี้เราจะกล่าวถึงการจาริก
แสวงบุญจำาเพาะที่เกี่ยวข้องกับคริสตศาสนาและคริสตชนเท่านั้น
 
 การจาริกแสวงบุญไปยังแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์
 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคริสตชนให้ความสำาคัญเป็นอันดับแรก
มาตัง้แตต่น้กค็อืสถานทีซ่ึง่เกีย่วขอ้งกบัพระชนมชพีของพระเยซเูจา้
อนัไดแ้กส่ถานทีต่า่งๆในดนิแดนปาเลสไตน์ท่ีพระเยซเูจา้เคยประทับ
อยู่หรือทรงประกอบกิจการที่มีเล่าไว้ในพระคัมภีร์ เอวเซบีอุส นัก
ประวตัศิาสตรเ์ลา่วา่ตัง้แตศ่ตวรรษที ่2 แลว้ เมลโีตพระสงัฆราชแหง่
เมืองซาร์แดสได้เดินทางไปแสวงบุญในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์เมื่อปี ค.ศ. 
160  ในศตวรรษตอ่มาพระสงัฆราชอเลก็ซานเดอร์แหง่กับปาโดเชยี
ก็เดินทางแสวงบุญไปที่กรุงเยรูซาเล็มในปี ค.ศ. 216 เป็นต้น เมื่อ
พระจักรพรรดิคอนสแตนตินให้อิสรภาพแก่คริสตศาสนาในปี ค.ศ. 
313 แล้ว การจาริกแสวงบุญของคริสตชนไปยังแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ก็
สะดวกขึน้และยงัไดร้บัการสนบัสนนุจากพระจกัรพรรดแิละนกับญุ
เฮเลนา พระมารดาของพระองค์ที่ก่อสร้างอาคารถาวรตามสถานที่
ศักด์ิสิทธ์ิต่างๆระหว่างปี ค.ศ. 325-330 เช่นพระวิหาร ณ เนินกัลวาริโอ
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และพระคูหาของพระเยซูเจ้าที่เรียกว่า “Holy Sepulcher” พระ
วหิาร ณ สถานทีท่ีท่ตูสวรรคป์รากฏองคแ์กอ่บัราฮมัทีม่มัเรใกลเ้มอืง 
เฮบโรน พระวิหาร ณ สถานท่ีประสูติของพระเยซูเจ้าท่ีเมืองเบธเลเฮม 
และที่เสด็จขึ้นสวรรค์บนเนินเขามะกอกเทศ เป็นต้น เราทราบจาก
ข้อเขียนของบรรดาปิตาจารย์ว่าในศตวรรษที่ 4 นี้เองคริสตชนจาก
ยโุรปและทีต่า่งๆพากนัเดนิทางจารกิแสวงบญุมาทีแ่ผน่ดนิศกัดิส์ทิธิ์
เป็นจำานวนมาก เม่ือจาริกแสวงบุญมาเยี่ยมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่
เกี่ยวข้องกับพระเยซูเจ้าแล้ว ผู้จาริกแสวงบุญหลายคนยังเดินทาง
ไปเยี่ยมเยียนสถานที่อื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับบรรดานักบุญนักพรตสมัย
แรกๆในบริเวณนั้นและในประเทศอียิปต์อีกด้วย บางคนก็มาพำานัก
อยู่ที่นั่นเป็นการถาวรเลย เช่นนักบุญเยโรม นักบุญเปาลาและ 
เอวสโตคีอมุ บตุรสาว เปน็ตน้ ครสิตชนทีม่าจารกิแสวงบญุยงัสถาน
ทีศ่กัดิส์ทิธิเ์หลา่นีห้ลายคนยงับนัทกึเหตกุารณแ์ละรายละเอยีดตา่งๆ
เกี่ยวกับสถานที่และพิธีกรรมที่เขาเข้าร่วมในโอกาสต่างๆท่ีเดินทาง
มาแสวงบุญนั้นด้วย เช่นนางเอเธรีอาจากประเทศสเปน ซึ่งเล่าถึง
พิธีกรรมที่กรุงเยรูซาเล็มที่เธอเข้าร่วมตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ 
รวมท้ังเล่าถึงสถานท่ีต่างๆท่ีเธอได้ไปเย่ียมในซีเรียจนถึงเมืองเอเดสซา 
ในคาบสมุทรซีนายและประเทศอียิปต์ด้วย ดูเหมือนว่าในศตรรษที่ 
4-6 บรรดาคริสตชนจากยุโรปพากันจาริกแสวงบุญไปยังแผ่นดิน
ศักดิส์ทิธิก์นัมากทเีดยีว จะมาซบเซาเอากเ็มือ่ชาวมสุลมิเขา้ยดึครอง
ดินแดนแถบนั้นในศตวรรษต่อมา
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 การจาริกแสวงบุญตามอารามในอียิปต์
 ต้ังแต่ศตวรรษท่ี 4 การบำาเพ็ญพรตในถ่ินทุรกันดารเป็นรูปแบบ
ของการดำาเนินชีวิตคริสตชนที่มุ่งสู่ความศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงแบบหนึ่ง 
อารามต่างๆในถิ่นทุรกันดารของอียิปต์จึงเป็นจุดหมายของการ
จารกิแสวงบญุของครสิตชนในสมยัโบราณรองจากแผน่ดนิศกัดิส์ทิธิ ์
“ชวีประวตัขิองนกับุญอนัตน” ผูน้ำาชีวิตบำาเพญ็พรตในถิน่ทรุกนัดาร
ของอยีปิต ์(ค.ศ. 251-356) ซ่ึงนกับุญอาทานาส แหง่อเล็กซานเดรีย 
เป็นผู้นิพนธ์มีส่วนอย่างมากในการส่งเสริมชีวิตบำาเพ็ญพรตในท่ี
ต่างๆรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และยังชักชวนผู้จาริกแสวงบุญให้
เดนิทางไปขอคำาแนะนำาจากบรรดานกัพรตทีด่ำาเนนิชวีติเครง่ครดัใน
ถ่ินทุรกันดารเหล่าน้ันด้วย บรรดาผู้จาริกแสวงบุญสามารถเดินทางไป
ยังอารามต่างๆในแถบแคว้นนีเตรีย ประมาณ 80 ก.ม. ทางใต้ของ
เมืองอเล็กซานเดรียได้โดยไม่ลำาบากมากนัก แต่การเดินทางไปยัง
แควน้เทเบสทางใตล้งไปอกีนัน้มีความยากลำาบากและอนัตรายมาก    
ถงึกระนัน้นกับญุอาทานาสและนางเอเธรอีา กเ็ดนิทางไปถงึและยงั
เล่าไว้ในบันทึกของเธอด้วย
 
 การจาริกแสวงบุญที่กรุงโรมและที่อื่นๆ
 แม้ว่าใน 6 ศตวรรษแรก กรุงโรมยังไม่ใช่จุดหมายของการ
จาริกแสวงบุญท่ีมีความสำาคัญเท่ากับแผ่นดินศักด์ิสิทธ์ิ แต่ก็มีหลักฐาน
บอกเราวา่ครสิตชนจำานวนไมน่อ้ยทีม่าประกอบธรุกจิทีน่ีไ่ดไ้ปเยีย่ม
สถานที่ศักดิ์สิทธ์ิที่นั่นที่เกี่ยวข้องกับนักบุญเปโตรและเปาโลและ
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บรรดามรณสักขี ดังจะเห็นได้จากข้อความที่ขีดเขียนไว้ (grafitti) 
ตามผนงัของคาตาคอมบต์า่งๆและในบรเิวณใกล้ท่ีฝังศพของนักบญุ 
เปโตรและเปาโล เราทราบว่านกับุญโปลกีารป์พระสงัฆราชแหง่เมอืง
สมีนาร์ในเอเซียน้อยได้มาเย่ียมกรุงโรมราวปี ค.ศ. 150 อาแบร์ชีอุส แห่ง
ฮีเอราโปลิส ในแคว้นฟรีเจีย (ราว ค.ศ. 216) และโอรีเจน (ราว ค.ศ. 
212) ดูเหมือนจะได้จาริกแสวงบุญมาท่ีกรุงโรม “เพราะปรารถนาจะเห็น
พระศาสนจักรโรมที่เก่าแก่ที่สุด” เช่นเดียวกับในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ 
อิสรภาพที่พระศาสนจักรได้รับจากพระจักรพรรดิคอนสแตนติน
เป็นสาเหตุส่งเสริมให้คริสตชนจากที่ต่างๆนิยมจาริกแสวงบุญมาที่
กรุงโรมด้วย พระสันตะปาปานักบุญดามาซัส (366-384) ได้บูรณะ
ทีฝ่งัศพบรรดามรณสกัขีตามคาตาคอมบต์า่งๆ และยงัสลักบทกลอน
ไพเราะไว้ตามที่ฝังศพเหล่านั้นเป็นการเทิดเกียรติบรรดามรณสักขี
และช่วยให้คริสตชนที่มาแสวงบุญทราบเร่ืองราวของบรรดามรณ
สักขีดีขึ้นอีกด้วย การจาริกแสวงบุญเช่นนี้มักจะมีการเฉลิมฉลอง
แสดงความยินดีซึ่งบางทีก็เลยเถิดไปจนหลายคร้ังบรรดาพระสงฆ์
และผู้ปกครองทางศาสนาต้องเทศน์ปรามไว้ การจาริกแสวงบุญ
มาที่กรุงโรมนี้ดำาเนินต่อมาอย่างต่อเนื่องจนถึงสมัยกลาง ตอนต้น
ศตวรรษที่ 6 พระสันตะปาปาซิมมาคัส (498-514) ได้สร้างที่พัก 3 
แห่งไว้ในบริเวณใกล้ที่ฝังศพของนักบุญเปโตร เปาโล และลอเรนซ์ 
เพ่ือความสะดวกของผู้จาริกแสวงบุญ ในศตวรรษเดียวกันน้ีเกรโกรี 
แห่งเมืองตูรส์ ยังกล่าวถึงกิจกรรมต่างๆของผู้จาริกแสวงบุญท่ีกรุงโรม
จากประเทศโกล (ฝรัง่เศส) และกลา่วดว้ยวา่กจิการทีส่ำาคญัประการ
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หนึ่งของการแสวงบุญก็คือเพื่อหาพระธาตุไปประดิษฐานไว้ตาม
สักการสถานในประเทศโกลด้วย
 นอกจากกรุงโรมแล้ว คริสตชนยังนิยมจาริกแสวงบุญไปยัง
ท่ีฝังศพของมรณสักขีอ่ืนๆซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับถืออีกด้วย เช่นมรณสักขี
กัสเซียนที่เมืองอีโมลา และเฟสิกซ์ที่เมืองโนลา ไม่ไกลจากกรุงโรม 
ส่วนในประเทศโกลก็มีการจาริกแสวงบุญไปยังท่ีฝังศพของบรรดา
มรณสักขีด้วย เช่นราวกลางศตวรรษที่ 4 มีการสร้างสักการสถาน
ใกลส้ถานทีซ่ึง่นกับญุโมรสิถกูประหารเปน็มรณสักขีพร้อมกับบรรดา
ทหารแห่งกองพันเทเบสที่เมืองวาแลส์ในสวิสเซอร์แลนด์ (ราว
ปี 286) บรรดาผู้แสวงบุญจากประเทศโกลมักจะผ่านมาที่นี่เมื่อ
กลับจากกรุงโรม และยังมีผู้แสวงบุญจำานวนมากมาขอท่านนักบุญ
รักษาให้หายจากโรคภัยอีกด้วย ราวกลางศตวรรษที่ 5 จึงได้สร้าง
ที่พักขนาดใหญ่ไว้ต้อนรับผู้จาริกแสวงบุญและคนเจ็บป่วย และใน
ศตวรรษที่ 6 ยังได้สร้างอาราม Saint-Maurice d’Agaune ซึ่งยัง
คงอยู่จนถึงทุกวันน้ี ตอนปลายศตวรรษท่ี 4 น้ีเอง สถานท่ีจาริกแสวงบุญ
ทีส่ำาคญัอกีแหง่หนึง่ในประเทศโกลกค็อืทีฝ่งัศพของนกับญุมารต์นิ ที่
เมืองตูรส์ซึ่งเกรโกรีแห่งเมืองตูรส์บอกว่าต่อมาอีก 2 ศตวรรษก็ยัง
มีผู้จาริกแสวงบุญมาที่นี่ไม่ขาดสาย นับตั้งแต่คนสำาคัญเช่นกษัตริย์
โคลตาร์ชาวฟรังส์ (ราว ค.ศ. 560) ไปจนถึงคนธรรมดาสามัญเช่น
วุลไฟลกัส เด็กหนุ่มชาวแคว้นลอมบาร์เดียซึ่งภายหลังได้เป็นฤาษี
เคร่งครัดอยู่ที่อาศรมใกล้เมืองอีวัวส์ ในศตวรรษที่ 5 เมืองอาร์ลส 
(Arles) ก็เป็นที่ที่คริสตชนนิยมจาริกแสวงบุญมายังท่ีฝังศพของ 
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นกับญุเยเนซีอสั ในโอกาสหนึง่ผูแ้สวงบุญมจีำานวนมากจนวา่สะพาน
ทีข่า้มแมน่้ำาไประหวา่งสกัการสถาน 2 แหง่ของทา่นนกับญุทีน่ีถ่งึกบั
พังลงเพราะทานน้ำาหนักประชาชนไม่ไหว 
 ยังมีสักการสถานจาริกแสวงบุญท่ีสำาคัญในยุโรปอีกหลาย
แหง่ เชน่ ในสเปนกม็ทีีก่อมปอสเตลา (Compostela จาก Campus 
Stellae) ซึ่งตั้งแต่ราวปี ค.ศ. 830 เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังศพของ
นักบุญยากอบ (บุตรของเศเบดี) อัครสาวก เมืองบารีทางใต้ของ
คาบสมุทรอิตาลีก็เป็นที่ที่ผู้จาริกแสวงบุญมาคารวะนักบุญนิโคลัส
พระสังฆราชแห่งเมืองไมราในเอเซียน้อย (นักบุญนิโคลัสองค์น้ีคือ 
“ซานตาคลอส” ขนานแท้) ซึ่งศพของท่านถูกย้ายมาประดิษฐานไว้
ที่นี่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 นอกจากนั้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 ก็มีผู้จาริก
แสวงบุญไปยังภูเขาการ์กาโนในแคว้นอาปูลีอา สถานท่ีซึ่งเชี่อกัน
ว่าอัครเทวดามีคาเอลได้ปรากฏองค์ให้เห็น ภายหลัง ค.ศ. 710 ผู้
จาริกแสวงบุญยังพากันไปแสวงบุญที่ Mont-Saint-Michel ซึ่งอยู่
ชายทะเลระหวา่งรอยตอ่ของแควน้นอรม์นัดแีละบรตินันใีนฝรัง่เศส
ด้วยเหตุผลเดียวกัน
 
 การแสวงบุญถวายเกียรติแด่พระแม่มารีย์
 การจาริกแสวงบุญไปยังสักการสถานเพ่ือถวายเกียรติแด่ 
พระแม่มารีย์เริ่มมีขึ้นภายหลังการจาริกแสวงบุญไปยังที่ฝังพระศพ 
พระเยซูเจ้าหรือท่ีฝังศพของบรรดานักบุญในสมัยแรกๆ การแสวงบุญ
เป็นเกียรติแด่พระแม่มารีย์นี้ในยุโรปอาจนับย้อนไปได้ถึงประมาณ
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ศตวรรษที่ 7 เป็นอย่างน้อย แม้ว่าสักการสถานที่เมืองซาโวนา ใกล้
เมืองเยนัว อิตาลีจะอ้างว่ามีผู้จาริกแสวงบุญมาท่ีน่ีตั้งแต่สมัยพระ
จกัรพรรดิคอนสแตนตนิแลว้กต็าม ตน้ตอของความศรัทธาตอ่สถาน
ท่ี “ศักด์ิสิทธ์ิ” เหล่าน้ีมักจะกล่าวกันว่ามาจาก “การประจักษ์” หรือ 
“การเปิดเผย”พิเศษท่ีแม่พระแสดงให้เห็น การประจักษ์ของพระแม่ 
มารีย์ ณ ท่ีต่างๆในสมัยปัจจุบัน เช่นท่ีลูร์ด (1858) หรือฟาติมา (1917) 
ฯลฯ

 ความนิยมมากน้อยในการจาริกแสวงบุญ
 มสีาเหตหุลายประการเป็นตวักำาหนดความนิยมมากน้อยใน
การจาริกแสวงบุญ ความยากลำาบากของการเดินทางในสมัยก่อน
นับเป็นองค์ประกอบสำาคัญของการจาริกแสวงบุญ ซึ่งยังขึ้นอยู่กับ
ความเชื่อและความเลื่อมใสของคริสตชนด้วย การเดินทางในสมัย
ก่อนต้องใช้เวลาและทุนทรัพย์ไม่น้อย และยังต้องเสี่ยงภัยอันตราย
ต่างๆระหว่างทางอีกด้วย หลังจากที่ชาวมุสลิมเข้ายึดครองดินแดน
ทางตะวนัออกกลางซึง่เปน็ทีต่ัง้ของปาเลสไตน์ การเดนิทางแสวงบญุ
ไปยงัแผน่ดนิศกัดิส์ทิธิม์คีวามลำาบากมากข้ึน ผู้ท่ีจะเดนิทางแสวงบญุ
จงึตอ้งมคีวามเชือ่และความมุง่มัน่ตัง้ใจจรงิเปน็พเิศษ การจารกิแสวง
บุญตามสักการสถานต่างๆในยุโรปจึงได้รับความนิยมมากขึ้น และ
ผู้จาริกแสวงบุญมักจะร่วมเดินทางไปเป็นกลุ่มเพื่อความปลอดภัย 
ประหยัดรายจ่ายและยังเป็นการช่วยเสริมความศรัทธาของกันและ
กันด้วย นอกจากนั้นผู้ปกครองบ้านเมืองและพระศาสนจักรยัง
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พยายามดแูลความปลอดภยัและอำานวยความสะดวกแกผู่แ้สวงบญุ 
คอยปราบปรามโจรผู้ร้าย มีการสร้างที่พักสำาหรับผู้จาริกแสวงบุญ
ตามเส้นทางที่สำาคัญๆ หรือใกล้เคียงกับสักการสถานจุดหมายของ
การจาริกแสวงบุญ มีการตั้งคณะนักบวชข้ึนมาหลายคณะเพ่ือช่วย
เหลือผู้จาริกแสวงบุญโดยเฉพาะด้วย เช่น อัศวินนักบุญยากอบ (The 
Knights of St. James) ในประเทศสเปน อศัวนิแหง่พระวหิาร (The 
Knights Templars) อัศวินแห่งมอลต้า (The Knights of Malta) 
เพื่อช่วยป้องกันอันตรายของผู้จาริกแสวงบุญในการเดินทาง หรือ
เพื่อดูแลรักษาเมื่อเจ็บป่วย 
 แต่ถึงอย่างไรการเดินทางในสมัยน้ันก็ยังเป็นภาระหนัก
ไม่ใช่น้อย การจาริกแสวงบุญจึงนับว่าเป็นวิธีหน่ึงท่ีจะชดเชยความ
ผิดที่ได้กระทำาลงไปด้วย กฎหมายของพระศาสนจักรและหลาย
ครั้งกฎหมายทางบ้านเมืองด้วยกำาหนดให้ผู้ทำาผิดหนักต้องชดเชย
ความผิดที่ได้ทำาโดยจาริกแสวงบุญไปยังแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์หรือ
สักการสถานต่างๆ การจาริกแสวงบุญจึงเป็นโอกาสที่คริสตชนจะ
ได้รับการอภัยโทษอันเนื่องมาจากบาปที่ได้กระทำา ในสมัยก่อนเมื่อ
จะออกเดินทางแสวงบุญ ผู้แสวงบุญจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม มี
เสือ้ผา้ทนทานเทา่ทีจ่ำาเป็นและมีลกัษณะชีใ้หเ้หน็ดว้ยวา่เขามคีวาม
สำานึกในบาปและความผิดของตน สวมหมวกปีกกว้าง ถือไม้เท้า มี
ย่ามใส่สิ่งของที่จำาเป็นสำาหรับการเดินทาง ทางพระศาสนจักรยัง
จดัใหม้พีธิกีรรมพเิศษเพือ่อวยพรผูจ้ารกิแสวงบญุก่อนออกเดนิทาง 
และพระสงัฆราชมักจะออกหนงัสอืรบัรองอกีดว้ยวา่เขาเปน็ผูจ้ารกิ
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แสวงบุญจรงิๆไมใ่ชเ่พือ่หลอกลวงหรอืแสวงหาผลประโยชนส์ว่นตวั 
นอกจากน้ันโดยปรกตมิกัจะเรยีกรอ้งใหผู้จ้ารกิแสวงบญุจดัการเรือ่ง
ราวเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวให้เรียบร้อย ใช้หนี้สินหรือชดเชย
ความเสียหายที่เคยกระทำาต่อผู้อื่น จัดการให้สมาชิกในครอบครัวมี
ทรพัยส์นิเพยีงพอทีจ่ะดำารงชพีอยูไ่ดอ้ยา่งดรีะหวา่งทีเ่ขาไมอ่ยูบ่า้น 
ส่วนเงนิทองส่วนที่เหลือก็จะทำาทานและนำาติดตวัไปใช้จ่ายระหว่าง
เดินทางซึ่งไม่แน่ว่าเขาจะกลับมาโดยปลอดภัยหรือไม่

 กิจกรรมของผู้จาริกแสวงบุญ
 โดยปรกติเม่ือผู้จาริกแสวงบุญมาถึงสักการสถานที่ต้องการ
แลว้กม็กัจะสวดภาวนาและทำากจิใชโ้ทษบาปตามทีไ่ดบ้นบานสญัญา
ไว้ ผู้แสวงบุญมักจะคุกเข่าสวดภาวนา บางทีก็เดินเท้าเปล่า หรือคุกเข่าเดิน
ในระยะทางที่กำาหนด กิจกรรมสำาคัญอีกอย่างหนึ่งของผู้แสวงบุญก็
คือการรับศีลศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะศีลมหาสนิทและศีลอภัยบาปเพื่อ
แสดงการกลับใจอย่างแท้จริง จะได้สนิทสนมกับพระคริสตเจ้าและ
บรรดานักบญุให้มากยิง่ข้ึน ตามสกัการสถานตา่งๆทีม่ผีูน้ยิมไปแสวง
บุญจึงมักจะมีพระสงฆ์จำานวนมาก คอยให้บริการศีลอภัยบาปและ
ถวายพิธีบูชาขอบพระคุณสำาหรับผู้แสวงบุญ ผู้แสวงบุญส่วนใหญ่ยัง
ถวายเงินหรือสิ่งของที่นำามาให้แก่สักการสถานอีกด้วย โดยเฉพาะ
ถ้าได้รับการรักษาให้หายจากโรคหรือได้รับพระคุณพิเศษ ผู้แสวงบุญ
มกัจะถวายสิง่ของเป็นเครือ่งหมายแสดงใหเ้หน็พระคุณท่ีไดรั้บ เชน่ 
ถวายรูปหัวใจ หรือรูปอวัยวะที่หายจากโรค ถวายเทียนหรือน้ำามัน
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สำาหรับจุดตะเกียงที่สักการสถานฯลฯ
 เรากล่าวมาข้างต้นแล้วว่าผู้จาริกแสวงบุญบางคนยังคงสมัครใจ 
พำานักอยู่ต่อไป ณ สักการสถานน้ันเพ่ือบริการผู้อ่ืน หรืออาจเดินทาง
แสวงบุญต่อไปยังสักการสถานอื่นๆ แม้กระทั่งในสมัยปัจจุบันก็
ยังมีบางคนที่จาริกแสวงบุญไปตามสักการสถานต่างๆตลอดชีวิต 
(“peregrinantes” ไม่ใช่เพียง “peregrini”) นักบุญเบเนด๊ิก โยเซฟ 
ลาเบรอ (ศตวรรษท่ี 18) เป็นผู้ท่ี “ทำาตนเป็นคนบ้าของพระคริสตเจ้า” 
แสวงบุญไปตามสักการสถานต่างๆตลอดชีวิต

 ความหมายแท้จริงของการจาริกแสวงบุญ
 ในปัจจุบันนี้การเดินทาง “แสวงบุญ” ไม่ยากลำาบากเหมือน
ในสมัยก่อน ความสะดวกสบาย ความปลอดภัยในการเดินทาง
และที่พักทำาให้การจาริกแสวงบุญในปัจจุบันไม่เป็นการเส่ียงชีวิต
เพ่ือแสดงความเชื่ออย่างแต่ก่อน นอกจากนั้นยังมีการท่องเที่ยว
เยีย่มเยยีนสถานทีต่า่งๆเป็นของแถมดว้ย หลายคนท่ีไป “แสวงบญุ” 
จึงอาจลืมจุดประสงค์เอกของการจาริกแสวงบุญไปได้ง่ายๆ
 อย่างไรก็ตาม แม้ในสมัยก่อนเมื่อการจาริกแสวงบุญมีความ
ยากลำาบากไมน่อ้ย บรรดาปติาจารยแ์ละนกัเขยีนหลายทา่นยงัเขยีน
เตือนให้คริสตชนสำานึกว่า สิ่งสำาคัญจริงๆในชีวิตคริสตชนคือการ
ดำาเนินชีวิตประจำาวันอย่างศักดิ์สิทธ์ิตามฐานะและหน้าท่ีของตน 
นักบุญเยโรมเขียนไว้ว่า “ระยะทางไปสวรรค์นั้นเท่ากันเสมอไม่ว่า
จะไปจากเกาะบริเทนหรือจากกรุงเยรูซาเล็ม” ท่านยังบอกอีกว่า
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ถึงแม้การไปจาริกแสวงบุญอย่างดีและศรัทธาจะเป็นวิธีการสำาคัญ
ประการหนึ่งเพื่อบรรลุถึงความรอดพ้น แต่ก็มิใช่วิธีที่จำาเป็น จึงไม่
เป็นการถูกต้องที่ผู้หนึ่งจะละทิ้งหน้าที่จำาเป็นของตนเพื่อไปจาริก
แสวงบุญ โดยเฉพาะถ้าเขาเป็นนักพรต ถึงกระนั้นการจาริกแสวง
บุญก็ยังเป็นกิจกรรมที่มีผู้นิยมปฏิบัติกันตลอดมา
 สรุปแลว้ในทางปฏบิตักิน็า่จะกล่าววา่ถ้าใครสามารถไปจาริก
แสวงบุญยังสถานที่ที่ตนมีความศรัทธาเล่ือมใสเป็นพิเศษได้โดยไม่
ละเลยหน้าที่จำาเป็นของตนและไม่เป็นผลเสียหายแก่ผู้ใด ก็น่าจะ
ทำาได้อย่างอิสระแม้จะมีจุดประสงค์รองอื่นแทรกเข้ามาด้วยก็ตาม 
แต่ถ้าเพื่อทำาเช่นนี้เขาจะต้องละทิ้งหน้าท่ีจำาเป็นของตนหรือทำาให้
ผู้อื่นต้องเดือดร้อน การจาริกแสวงบุญก็คงไม่น่าสนับสนุนเท่าไรนัก    
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พระคุณการุณย์ (Indulgence)
คุณพ่อจำ�เนียร กิจเจริญ

พระคณุการณุยห์มายถงึการอภยัโทษ อนัพงึตอ้งรบัเนือ่งจาก
การทำาบาป หรือความผิด ซึ่งได้รับการอภัยบาปแล้ว และที่เรียกว่า
พระคุณการุณย์ เพราะเป็นพระคุณของพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยความ
เมตตากรุณา โดยความยตุธิรรม เมือ่ทำาบาปหรือทำาความผิดก็มีโทษ
ตามมา ท้ังน้ี เพ่ือเป็นการชดเชยบาปหรือความผิดท่ีได้ทำาไป คริสตชน
ท่ีสำานึกว่าตนเป็นคนบาป จึงทำาอะไรบางอย่างท่ีเรียกว่า “ทำาพลีกรรม” 
ประหนึง่เปน็การยอมรบั “โทษ” เพือ่ชดเชยบาปของตน และถา้หาก
เขาชดเชยบาปได้หมดด้วยการทำาพลีกรรมในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ใน
โลกนี้ เขาก็จะได้รางวัลในสวรรค์ทันทีเมื่อเขาตายไป แต่ถ้าหากยัง
ชดเชยไม่หมดก็จะต้องไปชดเชยในไฟชำาระ

ตามปกต ิพระสงฆผ์ูฟ้งัแกบ้าปจะกำาหนดวา่ “โทษ” อนัเนือ่ง
มาจากบาปอะไร และแค่ไหน “โทษ” นี้หมายถึง “กิจใช้โทษบาป” 
นัน่เอง แตว่า่ในปจัจบุนัพระสงฆไ์มไ่ดก้ำาหนด “โทษ” ทีคู่ค่วรกบับาป 
หรอืความผดิ เพราะเหน็วา่ผูท้ีท่ำาบาปหรอืความผดิควรมคีวามสำานกึ
และพยายามทำาพลีกรรมตามความสมัครใจเพื่อชดเชยบาป หรือ
ความผิดพลาดของตนเองอยู่เสมอแล้ว
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อยา่งไรกต็าม พระศาสนจักรมีสทิธิป์ระกาศพระคณุการณุย ์
หรือการอภัยโทษแก่คริสตชน เพราะว่าพระศาสนจักรมีอำานาจ
หน้าที่แจกจ่ายพระหรรษทานและพระคุณต่างๆ ของพระเจ้า พระ
ศาสนจักรประกาศพระคุณการุณย์ได้ 2 อย่าง คือ พระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ และพระคุณการุณย์ไม่ครบบริบูรณ์

พระคณุการณุยค์รบบรบิรูณ์ (Plenary Indulgence) หมาย
ถึง การอภัยโทษบาปอย่างหมดสิ้น ผู้ท่ีได้รับพระคุณการุณย์ครบ
บริบูรณ์จะพ้น “โทษ” ที่พึงต้องรับทั้งหมด

พระคุณการุณย์ไม่ครบบริบูรณ์ (Partial Indulgence) 
หมายถึง การอภัยโทษให้บางส่วน แต่ถึงกระนั้นก็ไม่สามารถทราบ
อยา่งชดัเจนวา่แคไ่หน ไม่เหมือนกบัในอดตีทีท่ราบแนช่ดัวา่ พระคณุ
การณุยน์ีส้ำาหรบัระยะเวลานานเทา่ใด ทัง้นี ้เพราะวา่ในสมยันัน้ พระ
สงฆ์ผู้ฟังแก้บาปมีธรรมเนียมกำาหนด “โทษ” ให้คู่ควรกับบาปหรือ
ความผิดที่ทำาไป พร้อมทั้งกำาหนดระยะเวลาทำากิจใช้โทษบาปนั้น
ด้วย เพราะฉะนั้น เมื่อมีการประกาศพระคุณการุณย์จึงมีการระบุ
จำานวนวันสำาหรับพระคุณด้วย เช่น พระคุณการุณย์ 100 วัน เพื่อ
หมายถงึการอภยัโทษทีม่รีะยะเวลา 100 วนั อนัพงึตอ้งรบัเพือ่ชดเชย
บาป หรือความผดิทีไ่ดท้ำาไป แตป่จัจบุนัน้ีพระศาสนจกัรไม่ประกาศ
พระคุณการุณย์ที่ระบุจำานวนวันอีกต่อไป เพราะว่าไม่มีธรรมเนียม
ให้พระสงฆ์ฟังแก้บาปกำาหนด “โทษ” อย่างหนักๆ เช่นในอดีตอีก
แลว้ คริสตชนพงึสำาเนยีกทีจ่ะทำากจิใชโ้ทษบาปดว้ยความสำานกึของ
ตนเองมากกว่า พระศาสนจักรจึงประกาศเพียงกวา้งๆ ในลักษณะท่ี



36

เป็นพระคุณการุณย์ที่ไม่ครบบริบูรณ์เท่านั้น
พระคุณการุณย์ คือ การอภัยโทษชั่วคราวท่ีสมควรได้

รับเนื่องจากบาปจากความผิดที่ได้รับการยกโทษให้แล้วในสาย
พระเนตรของพระเจ้า สตับุรษุจะตอ้งเตรียมตวัอยา่งเหมาะสม และ
จะตอ้งทำาตามเงือ่นไขเฉพาะทีร่ะบุไว้ใหส้ำาเร็จไป ก็จะไดรั้บพระคุณ
โดยการช่วยเหลือของพระศาสนจักร ซึ่งในฐานะเป็นศาสนบริกร
ของการไถ่บาป มีอำานาจยกเว้นให้ได้และทำาการประยุกต์ใช้ทรัพย์
สมบตัขิองฤทธิก์ศุลของพระครสิตแ์ละบรรดานกับญุ (ม.992) ดงันัน้ 
พระคณุการุณย ์คอื ความกรณุาทีพ่ระศาสนจกัรประทานใหเ้พือ่ยก
โทษบาปทัง้หมดหรอืบางสว่นแกผู่ท้ีไ่ดรั้บการอภัยบาปแล้ว และทำา
กจิกรรมบางอยา่งตามทีก่ำาหนดไว้ คำาสอนเรือ่งพระคณุการณุยเ์ปน็
เรื่องเกี่ยวโยงกับคำาสอน 2 เรื่องคือ

1. พระคริสตเจ้าทรงเป็นศีรษะของพระศาสนจักร ได้ทรง
สร้างสมบุญบารมีอย่างไร้ขอบเขตเพื่อเรา

2. คริสตชนรวมอยู่ในความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้
ศักดิ์สิทธิ์
        การยกโทษบาปมี 2 วิธีคือ วิธีทางศีลอภัยบาป และวิธีทาง
พระคุณการุณย์

1. วิธีทางศีลอภัยบาป ในศตวรรษท่ี 9 สันตะปาปาและ
สังฆราชมักจะลงท้ายจดหมายอภิบาลด้วยการวอนขอพระเจ้า โดย
อาศัยคำาเสนอวิงวอนของพระเยซูคริสตเจ้าและนักบุญทั้งหลายได้
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ทรงพระมหากรุณายกโทษบาปแก่คริสตชนคนบาป ในสูตรโปรดบาป
แบบเกา่กอ่นมกีารปรบัปรงุพธิกีรรมศลีอภัยบาปคร้ังสุดท้าย (2 ธ.ค. 
1973) พระสงฆ์ก็สวดวอนขอการยกโทษบาปแก่ผู้แก้บาปทุกคนเชน่กัน

2. วธิทีางพระคณุการณุย ์เริม่ในศตวรรษท่ี 11 กิจใชโ้ทษบาป
ทีพ่ระสงฆก์ำาหนดให้ไดร้บัการลดหรอืยกเลกิ เชน่ คนทีพ่ระสงฆผ์ูฟ้งั
แก้บาปกำาหนดให้อดอาหาร 3 วันในระหว่างเทศกาลมหาพรต ได้
รบัความกรณุาลดลงเหลอื 2 วัน หรอืคนท่ีตอ้งทำาบญุชว่ยอารามฤษี
เป็นกจิใชโ้ทษบาป กไ็ดร้บัความกรณุาลดหยอ่นใหเ้บาลงหรอืยกเลกิ 
ตอ่มาสิง่ทีเ่คยเปน็กจิใชโ้ทษบาปเหลา่นีก้ลายเปน็เงือ่นไขสำาหรบัรบั
พระคุณการุณย์ เช่น การทำาบุญบำารุงอาราม โรงเรียน โรงพยาบาล 
การจาริกแสวงบุญไปยังโบสถ์วิหาร เป็นต้นมหาวิหารนักบุญเปโตร 
ที่กรุงโรม พระคุณการุณย์ที่โด่งดังมากที่สุดคือพระคุณการุณย์ 
ครูเสด ผู้สมัครไปรบในสงครามครูเสดได้รับการอภัยโทษบาปและ
ได้รับสิทธิพิเศษบางอย่าง พระคุณการุณย์อุทิศแก่ผู้ตายเริ่มมีเป็น
ครั้งแรกในปี 1476

- พรพระสนัตะปาปา พระสนัตะปาปาสามารถประทานพรเพือ่
ใหพ้ระคณุการณุยไ์ด ้หรอืเสกศาสนภัณฑใ์ห้พระคุณการุณย์
แก่ผู้ท่ีใช้ศาสนภัณฑ์เหล่าน้ันได้ กฎหมายพระศาสนจักรให้
สิทธิแก่พระคาร์ดินัล พระสังฆราชเสกศาสนภัณฑ์ด้วยพร
พระสันตะปาปาได้ ถ้าพระสงฆ์องค์ใดต้องการสิทธิพิเศษ
นี้ก็สามารถขอได้จากสมณกระทรวงคารวกิจ ส่ิงท่ีจะให้
เสกเพื่อรับพรพระสันตะปาปานั้นต้องทำาด้วยวัสดุเนื้อแข็ง  
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ไมแ่ตกงา่ย พระคณุการณุยไ์ม่ใชส่มบตัสิว่นตวั เพราะฉะนัน้
ใครจะใช้ศาสนภัณฑ์นั้นก็ได้รับพระคุณการุณย์เช่นกัน ไม่
จำาเป็นต้องนำาติดตัวเสมอ เพียงแต่เก็บไว้ในที่ควรเคารพก็
พอ การติดสายประคำากับตัวเฉยๆ ไม่ได้รับพระคุณอันใด
ต้องสวดด้วยจึงจะได้รับ

- พระคณุการณุยไ์มบ่รบิรูณห์รอืบริบรูณ ์ข้ึนอยูกั่บวา่พระคุณ
นัน้จะปลดปลอ่ยบุคคลให้เป็นอสิระจากการลงโทษชัว่คราว
ที่สมควรกับบาป แต่ส่วนหนึ่งหรือทั้งครบ (ม.993)

- คริสตชนทุกคนจะได้รับพระคุณการุณย์ไม่บริบูรณ์หรือ
บริบูรณ์สำาหรับตัวของเขาเอง หรือเขาอาจประยุกต์ให้กับ 
ผู้ตายโดยการอธิษฐาน (ม.994)

- นอกจากผูมี้อำานาจสงูสดุในพระศาสนจกัร พวกท่ีจะสามารถ
ให้พระคุณการุณย์ได้ คือพวกที่ได้รับอำานาจน้ีโดยการรับรู้
จากตัวบทกฎหมายเอง หรือถูกให้โดยพระสันตะปาปา (ม.
995.1)

- ไม่มีผู้มีอำานาจใดภายใต้พระสันตะปาปาจะสามารถให้
อำานาจในการให้พระคณุการณุยแ์ก่คนอืน่ๆ เวน้แตว่า่อำานาจ
นีไ้ดถ้กูใหอ้ยา่งชดัเจนกบับคุคลนัน้โดยสนัตะสำานกั (ม.995)

- บุคคลที่จะมีความสามารถได้รับพระคุณการุณย์ ต้องได้รับ
ศีลลา้งบาปแลว้ ไม่ถูกตดัออกจากพระศาสนจกัร และอยูใ่น
สถานะพระหรรษทาน อยา่งนอ้ยท่ีสุดเม่ือไดท้ำางานท่ีกำาหนด
ไว้ครบถ้วน (ม.996.1)
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- การจะได้รับพระคุณการุณย์นั้น บุคคลที่จะรับได้อย่างน้อย
ต้องมีความตั้งใจที่จะรับพระคุณนั้น และต้องทำางานตาม
เวลา และวิธีการที่กำาหนดไว้ (ม.996)
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วจนพิธีกรรมแสวงบุญ
ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม แบบที่ 1

คริสตชนผู้แสวงบุญชุมนุมกัน ณ สถานท่ีท่ีเหมาะสมเพ่ือแห่ไปยัง
ประตูศักดิ์สิทธิ์ (ประตูแห่งพระเมตตา)

เพลงเริ่มพิธี
ด้วยดวงใจยินดี

(รับ)	 ด้วยดวงใจยินดี	 ขอเชิญร่วมอัญชุลี
 ชนทั่วแดนแผ่นดิน	 ถวายพรแด่พระองค์

1. เชิญถวายพระพร ยกยอกรวันทา
 อยู่เบื้องหน้าพระองค์ (รับ)
2. พระองค์ทรงเมตตา ต่อประชาทั้งปวง
 ที่ดวงจิตซื่อตรง  (รับ)
3. ในวันอันยินดี  ที่พวกเราพร้อมเพรียง
 เปล่งเสียงร้องสรรเสริญ (รับ)
4. พระองค์เสด็จมา เยี่ยมเยียนชาวประชา

  คือเหล่าข้าฯ ทั้งหลาย (รับ)
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ถ้าประธานวจนพิธีกรรมเป็นพระสงฆ์ หรือ สังฆานุกร จะเริ่มวจน

พิธีกรรม ดังนี้

ประธาน เดชะพระนามพระบิดา และพระบุตรและพระจิต

ทุกคน		 อาแมน

ประธาน ขอพระเมตตาของพระบิดา 

  สันติของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้า

 และความสนิทสัมพันธ์ของพระจิต 

 สถิตกับท่านทั้งหลาย

ทุกคน					 และสถิตกับท่านด้วย

ถา้ฆราวาสเปน็ประธานในพธิ ีหรอื เปน็ผู้ก่อสวด จะเร่ิมวจนพิธกีรรม 

ดังนี้

ก่อ เดชะพระนามพระบิดา และพระบุตรและพระจิต

รับ อาแมน

ก่อ ข้าแต่พระเจ้า พระบิดาผู้ทรงพระเมตตา 

 โปรดเสด็จมาช่วยเหลือเกื้อกูลข้าพเจ้า

รับ โปรดเถิดพระเจ้าข้า โปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลาย 
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พิธีกร พ่ีน้องที่รัก เราร่วมใจกันมาแสวงบุญและภาวนาวอนขอ
พระพรของพระเจ้าในโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม  
ในสารตราประกาศปีศักดิ์สิทธิ์พิเศษแห่งเมตตาธรรม (MV, 
14) พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสอนเราว่า การจาริก
แสวงบุญมีความหมายพิเศษอย่างยิ่งในปีศักดิ์สิทธิ์นี้ เพราะ 
หมายถึงการเดินทางที่เราแต่ละคนดำาเนินไปในชีวิตนี้  
ชีวิตของเราในโลกคือการจาริแสวงบุญ และมนุษย์คือ 
นักเดินทาง เป็นผู้แสวงบุญที่มุ่งเดินทางไปบนเส้นทางท่ี 
มุ่งหน้าสู่เป้าหมายที่ปรารถนา คือ พระอาณาจักรสวรรค์ 
ในทำานองเดียวกัน เพื่อจาริกไปสู่ประตูศักดิ์สิทธิ์ ณ กรุงโรม 
หรอื ณ ที่ใดที่หนึ่งในโลก ทุกคนต้องเดนิไปสู่ประตูศักดิ์สิทธิ์
ตามความสามารถของตน ซึ่งเป็นเครื่องหมายว่าพระเมตตา
คือจุดหมายที่เราต้องไปให้ถึง ซ่ึงแน่นอนเรียกร้องการอุทิศ
ตนและความเสียสละ ขอให้การจาริกแสวงบุญเป็นเครื่อง
กระตุ้นให้เรากลับใจ โดยการก้าวข้ามธรณีประตูศักดิ์สิทธิ์ 
พวกเราจะพบพลังแห่งพระเมตตาของพระเจ้า พร้อมท่ีจะ
ตอบรับและอุทิศตนเป็นผู้มีเมตตาต่อผู้อื่นดังที่พระบิดาเจ้า
ทรงมีต่อเรา

บัดนี้ พี่น้องทั้งหลาย ให้เราเดินหน้าไปในพระนาม
ของพระคริสตเจ้า พระองค์ทรงเป็นหนทางที่นำาเราในปี
ศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมนี้
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เพลงประกอบขบวนแห่ 

เพลงก้าวไปหาพระองค์

1. ในสันติร่วมจิตใจเดียว เราก้าวเดินไปหาพระองค์
   รักกลมเกลียวในพระเมตตา ก้าวไปหาพระองค์
(รับ)	ร่วมชุมนุมในรักของพระทรงธรรม์		เราผูกพันไว้ในศรัทธา
	 		ด้วยพระองค์โปรดชี้มรรคาเดินหน้า	ก้าวไปหาพระองค์
2. ยามเปรมปรีดิ์หรือมีทุกข์ล้น  เราก้าวเดินไปหาพระองค์
    ยามกังวลหรือมีความหวัง  ก้าวไปหาพระองค์
3. บนเส้นทางผู้ศักดิ์สิทธิ์ไซร้ เราก้าวเดินไปหาพระองค์
    เลี้ยงดวงใจด้วยปังทิพย์นั้น ก้าวไปหาพระองค์
4. มิอับอายกลับกลายคดเคี้ยว เราก้าวเดินไปหาพระองค์
    ใจเด็ดเดี่ยวด้วยรักเหลือล้น  ก้าวไปหาพระองค์

เมื่อขบวนแห่มาถึงประตูศักดิ์สิทธิ์ (ประตูแห่งพระเมตตา) ทุกคน
หยุดที่หน้าประตูศักดิ์สิทธิ์และประธานกล่าวเตือนใจว่า

ประธาน ประตศูกัดิส์ทิธ์ิ (ประตแูห่งพระเมตตา) มคีวามหมายเปน็
พเิศษหมายถึงพระครสิตเจ้า (เทียบ ยน 10:7,9) พระองค์
ทรงเป็นพระพักตร์เปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระบิดา 
พระเยซูเจ้าทรงใช้พระวาจา กิจการ และพระบุคลิกของ
พระองค์ทั้งหมดเผยแสดงให้เห็น และนำาเราให้เข้าไปพบ
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และพึง่พาพระเมตตาของพระเจา้ ขอใหก้ารกา้วผา่นธรณี
ประตูศักดิ์สิทธ์ิทำาให้เรามีประสบการณ์ถึงความรักและ
พระเมตตาของพระเจ้า ผู้ประทานความบรรเทา ทรงให้
อภัย และสร้างความหวังให้เรา 

ประธาน นี่คือประตูขององค์พระผู้ เป็นเจ้า เราจงเข้าไปรับ 
พระเมตตาและการอภัยบาปเถิด

ทุกคน ขอขอบพระคุณพระเจ้า

ประธานเดินนำาผ่านธรณีประตูศักดิ์สิทธิ์ และแต่ละคนผ่านประตู
ศักดิ์สิทธิ์เป็นลำาดับตามความเหมาะสม ด้วยความสำารวม และด้วย
จิตตารมณ์แห่งการภาวนาไตร่ตรองพระเมตตาของพระเจ้าในชีวิต
ของตน ในขณะที่ขบวนแห่ผ่านประตูศักดิ์สิทธิ์ไปยังวัดหรือสักการ
สถาน ขับร้องบทเพลงสดุดีที่ 100

บทเพลงสดุดีที่ 100  (ชาวโลกทั้งหลาย)
1) ชาวโลกทั้งหลาย  ขอเชิญถวาย  บทเพลงสดุดี

 แด่พระเป็นเจ้า  เข้าเฝ้าภูมี  ด้วยพระองค์นี้  ที่สร้างเรามา
2) ทรงเป็นเจ้าของ  ทั้งทรงคุ้มครอง  สุขสันต์หรรษา

 เชิญสู่วิหาร  ก้มกราบโมทนา  สรรเสริญบูชา  ด้วยกตัญญู
3) พระเจ้าประเสริฐ  ความรักล้ำาเลิศ  ไม่มีใครสู้

 สัจจะของพระองค์  ดำารงเชิดชู  ต้ังม่ันคงอยู่  นิรันดร์กาลเทอญ
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เมื่อทุกคนนั่งประจำาที่แล้วประธานนำาภาวนาดังนี้

ประธาน ให้เราภาวนา 

 ขา้แตพ่ระเจา้ ผูป้ระสทิธิป์ระสาทอสิรภาพแทจ้รงิ พระองค์

ทรงประสงค์ให้มนุษย์ทั้งมวลพ้นจากการเป็นทาส  

กลับเป็นประชากรหนึ่งเดียว ทั้งยังประทานช่วงเวลา

แห่งพระเมตตาและการให้อภัยแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายซึ่ง

เป็นบุตรของพระองค์ ขอทรงพระกรุณา โปรดให้พระ

ศาสนจักรได้รับอิสรภาพยิ่งขึ้น เพื่อจะได้แสดงให้โลก

เห็นพระธรรมล้ำาลึกได้อย่างชัดเจนว่าพระศาสนจักรเป็น

เครือ่งหมายและเครือ่งมอืความรอดพน้สำาหรบัมวลมนษุย ์

ทัง้นี ้ขอพึง่พระบารมพีระครสิตเจา้ องค์พระผู้เปน็เจา้ของ

ข้าพเจ้าทั้งหลาย 

ทุกคน อาแมน

พิธีกร สดุดีที่  51 เชิญขับร้องบทสร้อยพร้อมกัน

สร้อย 1 โปรดทรงพระเมตตาเถิดพระเจ้าข้า 

   เพราะข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทำาบาป
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สดุดี  51       
ข้าแต่พระเป็นเจ้าพระบิดา  ทรงเมตตาปรานีข้านี้เถิด

พระองค์รักข้าจริงสิ่งล้ำาเลิศ  แสนประเสริฐมั่นคงยงยั่งยืน
ขอทรงพาบาปไปให้พ้นข้า  เวทนาข้าพระองค์อย่าทรงฝืน

ชำาระข้าพ้นชั่วกลั้วกล้ำากลืน  ให้กลับคืนใสสดหมดราคี
ข้าตระหนักซ้ึงใจในความผิด ข้าเคยคิดแสนเบ่ือบาปเหลือท่ี

ข้าทำาผิดต่อองค์พระภูมี  ทำาสิ่งที่ชั่วช้าหยาบสามานย์
พระองค์ทรงตัดสินข้าน้ันถูกแล้ว ไม่คลาดแคล้วชีพม้วยมอด สังขาร

ทรงลงโทษเท่ียงธรรมตามต้องการ ไม่ร้องขานเพราะตัวช่ัวฉกรรจ์
ทรงต้องการจิตนี้ที่ซื่อสัตย์ ทรงผูกมัดปัญญาพาสุขสันต์

ใส่สมองลงกรุบรรจุพลัน  เอาบาปน้ันผันพรากไปจากตัว
เพ่ือข้ามีจิตใจใสสะอาด  อย่างเด็ดขาดบาปหมดสดใสท่ัว

ขาวยิ่งกว่าสำาลีที่พันพัว  บาปมืดมัวหมดสิ้นจากถิ่นใจ
ขอให้ข้าฟังสำาเนียงเสียงปรีดา ถึงแม้ว่าทรงย้ำาและทำาให้

ข้าละเอียดแหลกยับแตกดับไป  ข้าก็ใจเป็นสุขความทุกข์คลาย
ขอท่านทรงหลับตาอย่าทอดเนตร ดูกิเลสปวงบาปหยาบท้ังหลาย

ทรงชำาระความชั่วข้าทั่วกาย  สุขสมหมายทั้งสิ้นพบยินดี
ขอพระเจ้าสร้างสรรค์ชีวันใหม่ มีจิตใจรักพระองค์มั่นคงที่

อย่าขับไล่ไสลงอเวจี   พ้นวิถีพ้นพักตร์พ้นรักลา
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โปรดอย่านำาพระจิตของพระองค์ อันสูงส่งสูญสลายไปจากข้า
โปรดประทานความยินดีและปรีดา ทรงช่วยข้าให้รอดและปลอดภัย

โปรดทำาให้ใจข้านี้มีความเชื่อ ทุกทุกเม่ือโปรดปรานประทานให้
ข้าจะสอนคนบาปให้กลับใจ  ถึงอยู่ไกลกลับมาหาพระองค์

โอ้ข้าแต่พระเจ้าพระผู้ช่วย  ทรงโปรดด้วยช่วยข้าพาเสริมส่ง
ช่วยชีวิตข้าไว้ให้ดำารง   ยั่งยืนยงคงอยู่มิรู้วาย

แล้วข้าจะประกาศความชอบธรรม ท่ีเลิศล้ำาย่ิงใหญ่ไม่หนีหน่าย
ขอช่วยข้าพูดความตามสบาย  ทูลถวายสรรเสริญและเยินยอ

พระองค์ไม่ประสงค์เครื่องบูชา หาไม่ข้าจัดถวายให้ท่านหนอ
เครื่องบูชามาเผาไฟไม่รีรอ  ท่านไม่พอพระทัยไม่ต้องการ

เครื่องบูชาของข้าหรือคือดวงจิต มอบชีวิตพลีวางอย่างกล้าหาญ
พระจะไม่ปฏิเสธซึ่งดวงมาน  ยอมรับการเชื่อฟังทั้งจำานน

พระเจ้าข้าเมตตาศิโยนด้วย ขอทรงช่วยป้องภัยให้ทุกหน
บูรณะกำาแพงแข็งแรงทน  ปรับปรุงจนเยรูซาเล็มเต็มส่ิงดี

พระองค์พอพระทัยได้สรรหา เครื่องบูชาเหมาะใจไว้เร็วรี่
เขานำาวัวตัวผู้ดูอ้วนพี   ถวายที่บนแกนแท่นบูชา

พระสิริรุ่งโจน์แด่พระบิดา และพระบุตร และพระจิต 
เหมือนในปฐมกาล บัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดร อาแมน 

สร้อย 1   โปรดทรงพระเมตตาเถิดพระเจ้าข้า 
     เพราะข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทำาบาป
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พิธีกร สดุดีที่  31 เชิญขับร้องบทสร้อยพร้อมกัน
สร้อย จงวางใจในองค์พระเจ้า เพราะข้าฯ จะสรรเสริญพระองค์อีก 
 พระองค์ทรงเป็นความรอด พระเจ้าของข้าฯ

  ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าเข้ามาลี้ภัยในพระองค์
ขอพระองค์อย่าทรงปล่อยให้ข้าพเจ้าต้องอับอายเลย
ขอทรงช่วยให้ข้าพเจ้ารอดพ้นเถิด 
เพราะพระองค์ทรงความเที่ยงธรรม

  โปรดทรงเอียงพระกรรณมาทางข้าพเจ้า 
ขอทรงปลดปล่อยข้าพเจ้าโดยเร็วเถิด
พระองค์ทรงเป็นหลักศิลาที่มั่นสำาหรับข้าพเจ้า
ทรงเป็นป้อมปราการแข็งแกร่งที่ช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น

  พระองค์ทรงเป็นหลักศิลาและป้อมปราการของข้าพเจ้า
ขอพระองค์ทรงนำาข้าพเจ้าและชี้ทางให้ข้าพเจ้า
เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์เถิด

  โปรดทรงดึงข้าพเจ้าออกจากบ่วงแร้วที่บรรดาศัตรูวางดักไว้
เพราะพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้า

  ข้าพเจ้ามอบจิตใจไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าผู้ซื่อสัตย์ 
พระองค์ทรงไถ่กู้ข้าพเจ้า
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พระสิริรุ่งโจน์แด่พระบิดา และพระบุตร และพระจิต 
เหมือนในปฐมกาล บัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดร อาแมน

สร้อย จงวางใจในองค์พระเจ้า เพราะข้าฯ จะสรรเสริญพระองค์อีก 
 พระองค์ทรงเป็นความรอด พระเจ้าของข้าฯ

(ผู้อ่าน)
บทอ่านจากจดหมายของนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรม 
(รม 12:1-2,9-17)

พี่น้อง เพราะเห็นแก่พระกรุณาธิคุณของพระเจ้า ข้าพเจ้า
อ้อนวอนท่านทั้งหลายให้ถวายร่างกายของท่านเป็นเครื่องบูชาที่
มีชีวิต ศักด์ิสิทธ์ิและเป็นที่พอพระทัยแด่พระเจ้า นี่เป็นคารวกิจ 
ด้วยจิตใจของท่าน อย่าคล้อยตามความประพฤติของโลกน้ี แต่จง
เปลี่ยนแปลงตนเองโดยการฟื้นฟูความคิดขึ้นใหม่ เพื่อจะได้รู้จัก
วินิจฉัยว่าสิ่งใดเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า ส่ิงใดดี ส่ิงใดเป็นท่ี 
พอพระทัยและสมบูรณ์พร้อม

จงรักดว้ยใจจรงิ จงหลกีหนคีวามชัว่ จงยดึมัน่ในสิง่ทีด่ ีจงรกักนั
ฉันพีน่อ้ง จงคดิวา่ผูอ้ืน่ดกีวา่ตน อยา่เฉือ่ยชา จงมจีติใจกระตอืรอืรน้
ในการรบัใชอ้งคพ์ระผูเ้ป็นเจ้า จงชืน่ชมยนิดใีนความหวงั จงมคีวาม
อดทนตอ่ความทกุข์ยาก จงพากเพยีรในการภาวนา จงเหน็อกเหน็ใจ
ช่วยเหลือบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ในยามขัดสน จงต้อนรับด้วยอัธยาศัย
ไมตรี



50

จงอวยพรผูท้ีเ่บยีดเบยีนทา่น จงอวยพรเขา อยา่สาปแชง่ จงรว่ม
ยินดีกับผู้ที่ยินดี จงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้ จงเป็นน้ำาหน่ึงใจเดียวกัน 
อยา่มกัใหญใ่ฝส่งู แตจ่งยอมทำาสิง่ต่ำาตอ้ยเถดิ อยา่ทะนงวา่ตนฉลาด 
อยา่ตอบแทนความชัว่ดว้ยความชัว่ จงพยายามทำาดตีอ่มนษุยท์กุคน

(พระวาจาของพระเจ้า)
ทุกคน  ขอขอบพระคุณพระเจ้า
บทสร้อย  จงขอบพระคุณพระเป็นเจ้าเพราะพระองค์พระทัยดี 

เพลงสดุดีที่ 118  (1-2, 16-17, 22-23)
ก.จงขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะพระองค์พระทัยดี 
ความรักมั่นคงของพระองค์ดำารงอยู่เป็นนิตย์  
พงศ์พันธุ์ของอิสราเอลจงกล่าวว่า 
“ความรักมั่นคงของพระองค์ดำารงอยู่เป็นนิตย์” (รับ)

ข.พระหัตถ์ขวาขององค์พระผู้เป็นเจ้าชูขึ้น 
พระหัตถ์ขวาขององค์พระผู้เป็นเจ้ามีชัยชนะ 
ข้าพเจ้าจะไม่ตาย ข้าพเจ้าจะมีชีวิตอยู่ 
และจะประกาศพระราชกิจยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า (รับ)

ค.ศิลาซึ่งช่างก่อสร้างทิ้งไป 
กลายเป็นศิลาหัวมุม 
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำาการนี้ 
เป็นสิ่งมหัศจรรย์แก่ตาของเรา (รับ)
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บทเพลงอัลเลลูยา
อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลู อัลเลลู อัลเลลูยา
อัลเลลูยา อัลเลลูยา อัลเลลู อัลเลลู อัลเลลูยา
เชิญชาวเราร่วมใจสาธุการ 
แด่พระภูบาลผู้ทรงประทับอยู่
เราร้องเพลงด้วยความกตัญญู อัลเลลูยา

ถ้าผู้อ่านพระวรสารเป็นพระสงฆ์ หรือ สังฆานุกร 

ประธาน พระเจ้าสถิตกับท่าน
ทุกคน      และสถิตกับท่านด้วย
ประธาน  บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา
ทุกคน     ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าข้า

ถ้าผู้อ่านพระวรสารเป็นฆราวาสให้เริ่มอ่านโดยกล่าวว่า 
“บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา”

บทอ่านจากพระวรสารตามคำาบอกเล่าของนักบุญลูกา 

(ลก 15:1-3, 11-32)

 เวลานั้น บรรดาคนเก็บภาษีและคนบาปเข้ามาใกล้เพื่อฟัง

พระเยซูเจ้า ชาวฟาริสีและธรรมาจารย์ต่างบ่นว่า “คนน้ีต้อนรับ 

คนบาปและกินอาหารร่วมกับเขา” พระองค์จึงตรัสอุปมาเรื่องนี้ 

ให้เขาฟัง
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“ชายผู้หนึ่งมีลูกสองคน ลูกคนเล็กพูดกับบิดาว่า “พ่อครับ 

โปรดให้ทรัพย์สมบัติส่วนที่เป็นมรดกแก่ลูกเถิด” บิดาก็แบ่งทรัพย์

สมบัติให้แก่ลูกทั้งสองคน ต่อมาไม่นาน ลูกคนเล็กรวบรวมทุกส่ิง

ที่มีแล้วเดินทางไปยังดินแดนห่างไกล ท่ีน่ันเขาประพฤติเสเพล 

ผลาญเงินทองจนหมดสิ้น

เมือ่เขาหมดตวั กเ็กดิกนัดารอาหารอยา่งหนกัทัว่ดนิแดนนัน้ 

และเขาเริม่ขัดสน จึงไปรบัจา้งอยูก่บัชาวเมอืงคนหนึง่ คนนัน้ใชเ้ขา 

ไปเลี้ยงหมูในทุ่งนา เขาอยากกินฝักถั่วที่หมูกินเพื่อระงับความหิว  

แตไ่มม่ใีครให้ เขาจึงรูส้ำานกึและคดิว่า ‘คนรับใชข้องพ่อฉนัมอีาหาร

กินอุดมสมบูรณ์ ส่วนฉันอยู่ที่นี่ หิวจะตายอยู่แล้ว ฉันจะกลับไป

หาพ่อ พูดกับพ่อว่า ‘พ่อครับ ลูกทำาบาปผิดต่อสวรรค์และต่อพ่อ  

ลูกไม่สมควรได้ชื่อว่าเป็นลูกของพ่ออีก โปรดนับว่าลูกเป็นผู้รับใช้ 

คนหนึ่งของพ่อเถิด” เขาก็กลับไปหาพ่อ

ขณะที่เขายังอยู่ไกล พ่อมองเห็นเขา รู้สึกสงสาร จึงวิ่งไป

สวมกอดและจูบเขา ลูกจึงพูดกับพ่อว่า ‘พ่อครับ ลูกทำาบาปผิด

ต่อสวรรค์และต่อพ่อ ลูกไม่สมควรได้ชื่อว่าเป็นลูกของพ่ออีก’ แต่

พ่อพูดกับผู้รับใช้ว่า ‘เร็วเข้า จงไปนำาเสื้อสวยที่สุดมาสวมให้ลูกเรา  

นำาแหวนมาสวมนิ้ว นำารองเท้ามาใส่ให้ จงนำาลูกวัวท่ีขุนอ้วนแล้ว 

ไปฆ่า แล้วกินเลี้ยงฉลองกันเถิด เพราะลูกของเราผู้น้ีตายไปแล้ว 

กลับมีชีวิตอีก หายไปแล้ว ได้พบกันอีก’” แล้วการฉลองก็เริ่มขึ้น
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ส่วนลูกคนโตอยู่ในทุ่งนา เม่ือกลับมาใกล้บ้าน ได้ยิน 

เสียงดนตรีและการร้องรำา จึงเรียกผู้รับใช้คนหน่ึงมาถามว่า 

เกิดอะไรขึ้น ผู้รับใช้บอกเขาว่า “น้องชายของท่านกลับมาแล้ว 

พ่อสั่งให้ฆ่าลูกวัวที่ขุนอ้วนแล้ว เพราะเขาได้ลูกกลับคืนมาอย่าง

ปลอดภัย” ลูกคนโตรู้สึกโกรธ ไม่ยอมเข้าไปในบ้าน พ่อจึงออกมา

ขอร้องใหเ้ขา้ไป แตเ่ขาตอบพอ่ว่า “ลกูรบัใชพ้อ่มานานหลายปแีลว้ 

ไม่เคยฝ่าฝืนคำาสั่งของพ่อเลย พ่อก็ไม่เคยให้ลูกแพะแม้แต่ตัวเดียว 

แก่ลูกเพ่ือเลี้ยงฉลองกับเพื่อนๆ แต่พอลูกคนนี้ของพ่อกลับมา  

เขาคบหญงิเสเพล ผลาญทรพัยส์มบัตขิองพ่อจนหมด พ่อยงัฆ่าลูกววั

ที่ขุนอ้วนแล้วให้เขาด้วย”

พ่อพูดว่า “ลูกเอ๋ย ลูกอยู่กับพ่อเสมอมา ทุกสิ่งที่พ่อมีก็เป็น

ของลูก แต่จำาเป็นต้องเลี้ยงฉลองและชื่นชมยินดี เพราะน้องชาย

คนนี้ของลูกตายไปแล้ว กลับมีชีวิตอีก หายไปแล้ว ได้พบกันอีก”’

(พระวาจาของพระเจ้า)

ทุกคน ขอพระคริสตเจ้าทรงพระเจริญเทอญ

ประธาน...เทศน์เตือนใจ…

ถ้าฆราวาสเป็นประธานในพิธี หรือ เป็นผู้ก่อสวด ให้เชิญชวน 
ผู้มาร่วมแสวงบุญเงียบสักครู่หนึ่งเพื่อรำาพึงพระวาจาของพระเจ้า



54

บทภาวนาเพื่อมวลชน
ประธาน พี่น้องที่รัก  พระเจ้าทรงรักมนุษย์และทรงกระทำาตาม 

พระสญัญาของพระองคเ์สมอ วนัน้ี  เราร่วมใจกันมาแสวง
บญุในโอกาสปีศกัดิส์ทิธ์ิแห่งเมตตาธรรม ขอใหเ้ราร่วมใจ
เป็นหนึ่งเดียวกัน เสนอคำาวิงวอนต่อพระองค์ด้วยท่าที 
แห่งความเชื่อและไว้วางใจ 

ผู้แทน 1. เพื่อสมเด็จพระสันตะปาปา และบรรดาพระสังฆราช 
ผูอ้ภบิาลปกครองพระศาสนจกัร ขอทกุทา่นเตม็เปีย่มดว้ย
พระพร  ปรชีาญาณ และสขุภาพทีส่มบรูณ ์แขง็แรง จะได้
นำาพาประชาสัตบุรุษให้มุ่งเจริญชีวิตแสวงหาพระเมตตา 
ของพระเจ้า และเป็นประจักษ์พยานถึงพระเมตตาของ
พระองค์ โดยมีท่านเหล่านี้เป็นพลังใจ และแบบฉบับ       

ให้เราภาวนา

2. เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างนานาชาติ ขอพระเจ้า
โปรดให้มนุษย์ในโลกปัจจุบันมีความเป็นน้ำาหน่ึงใจ
เดยีวกนั รูจ้กัใหอ้ภยัแกก่นั และขอพระองคโ์ปรดประทาน
สันติภาพอันถาวรให้แก่ประชากรทั่วโลก โดยเฉพาะ
สันติสุขในประเทศไทยของเรา
     ให้เราภาวนา
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3. เพือ่พระศาสนจกัรคาทอลกิไทยของเรา ในโอกาสฉลอง
ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ขอให้สมาชิกทุกคนสำานึกถึง
พระเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของพวกเขา และเพ่ือ
ให้ทุกคนตระหนักดีถึงบทบาทหน้าท่ีของตนในการเป็น
ลกูของพระเจา้  ทีพ่รอ้มเจรญิชวีติดว้ยความเมตตากรณุา
ดั่งพระบิดา

      ให้เราภาวนา

4. เพือ่ผูย้ากไร ้ทัง้ฝา่ยกายและฝา่ยใจ ขอใหจ้ติตารมณแ์หง่ 
ความรัก การแบ่งปัน และการมุ่งสร้างสันติสุข ได้ช่วยเยียวยา
พวกเขา  และเยยีวยาสงัคม ใหบ้งัเกิดความรักความสมาน
สามัคคี ดำารงอยู่ในความดีงาม และความสงบสุข 

ให้เราภาวนา

5. เพือ่เราทกุคนทีม่ารว่มใจกนัแสวงบญุในวนัน้ี ขอให้เรา 
ได้รับแสงสว่างจากองค์พระจิตเจ้า และให้ชีวิตของเรา
เองได้เป็นแสงสว่างสำาหรับบุคคลอื่น ด้วยแบบอย่างการ
ดำาเนินชีวิตด้วยความรักและเป็นน้ำาหน่ึงใจเดียวกันของ
เราทุกคน     

            ให้เราภาวนา
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ประธาน ข้าแต่พระบิดาเจ้า พระองค์ทรงพระทัยกรุณา ไม่ทรง
ปฏิเสธการร้องขอจากบุคคลผู้มีความเชื่อ ขอพระองค์
โปรดสดับฟังคำาภาวนาของข้าพเจ้าท้ังหลาย และโปรด
ใหข้้าพเจ้าทัง้หลายมีใจกว้างเชน่เดยีวกับพระองค์เพ่ือจะ
ไดท้ำาหนา้ทีข่องตนอยา่งดทีีส่ดุ  และเปน็แสงสวา่งสำาหรับ
ทุกคน ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้า พระเจ้าของ
ข้าพเจ้าทั้งหลาย

พิธีกร เชิญชวนพี่น้องสวดบทภาวนาต่อไปนี้
 เพื่อขอรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์
 ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย...
 บทข้าพเจ้าเชื่อ  (สัญลักษณ์ของอัครสาวก)

ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ 
ทรงเนรมิตฟ้าดิน ข้าพเจ้าเ ช่ือในพระเยซูคริสตเจ้า  
พระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของ
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้า ทรงบังเกิด
จากพระนางมารีย์พรหมจารี ทรงรับทรมานสมัยปอนทิอัส 
ปิลาต ทรงถูกตรึงกางเขน สิ้นพระชนม์ และทรงถูกฝังไว้ 
เสด็จสู่แดนมรณะ วันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจาก
บรรดาผู้ตาย เสด็จสู่สวรรค์ ประทับเบื้องขวาพระเจ้า พระ
บิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ แล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและ
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ผู้ตาย ข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้า พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์
สากล ความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์ การอภัย
บาป การกลับคืนชีพของร่างกาย และชีวิตนิรันดร อาแมน  

พิธีกร เชิญชวนพี่น้องสวดภาวนาเพื่อพระประสงค์
 ของสมเด็จพระสันตะปาปา
 วันทามารีย์...    พระสิริรุ่งโรจน์...  
 (หรือจะสวดบทภาวนาอื่นๆ ตามความเหมาะสม)

ประธาน พี่น้องที่รัก ในโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ให้เรา
ร่วมใจกันสวดบทภาวนาของสมเด็จพระสันตะปาปา 
ฟรังซิสสำาหรับปีศักดิ์สิทธิ์

ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า พระองค์ทรงสอนข้าพเจ้าท้ังหลาย
ให้มีใจเมตตากรุณาเหมือนพระบิดาในสวรรค์ และยังตรัสอีกว่า 
ผู้ที่เห็นพระองค์ก็เห็นพระบิดาด้วย โปรดทรงเผยพระพักตร์ แล้ว
ขา้พเจา้ทัง้หลายจะไดร้บัความรอดพน้ สายพระเนตรเปีย่มดว้ยความ
รักของพระองค์ช่วยให้ศักเคียสและมัทธิวพ้นจากการเป็นทาสของ
ทรัพย์สินเงินทอง ช่วยให้หญิงที่ผิดประเวณีและมารีย์ชาวมักดาลา 
ได้ เ ป็นอิสระจากการแสวงหาความสุขจากส่ิงสร้างเท่าน้ัน  
สายพระเนตรเปี่ยมด้วยความรักของพระองค์ทำาให้เปโตรร้องไห้
เสียใจที่ได้ทรยศต่อพระองค์ และยังทำาให้โจรกลับใจมั่นใจว่าจะ



58

ได้อยู่ในสวรรค์กับพระองค์ โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายฟังพระวาจา 
ที่เคยตรัสกับหญิงชาวสะมาเรียว่า “หากท่านรู้จักของประทานของ
พระเจ้า” ประหนึ่งได้ตรัสแก่ข้าพเจ้าแต่ละคน

เมื่อมองดูพระพักตร์ของพระองค์ ข้าพเจ้าท้ังหลายก็เห็น
พระพักตร์ของพระบิดาที่มนุษย์ไม่อาจแลเห็นได้ เป็นพระพักตร์ที่
สำาแดงพระอานุภาพโดยการให้อภัยและทรงพระเมตตา โปรดให้
พระศาสนจักรแสดงให้โลกเห็นพระพักตร์ของพระองค์ ว่าทรงเป็น
องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพอย่างรุ่งโรจน์ พระองค์
ทรงประสงค์ให้ศาสนบริกรของพระองค์มีความอ่อนแอ เพื่อจะได้
มีใจเมตตาสงสารผู้ที่ไม่รู้และหลงผิด โปรดให้ทุกคนที่เข้ามาพบเขา
รู้สึกว่าพระเจ้าทรงแสวงหา รัก และให้อภัยเขา

โปรดประทานพระจิตของพระองคล์งเหนือขา้พเจา้แตล่ะคน 
ให้ทรงเจิมและบันดาลความศักดิ์สิทธิ์ เพ่ือปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตา
ธรรมจะได้เป็นปีแห่งความโปรดปรานจากองค์พระผู้เป็นเจ้า พระ
ศาสนจักรจะได้รื้อฟื้นความกระตือรือร้นท่ีจะประกาศข่าวดีแก่คน
ยากจน ปลดปล่อยผู้ถูกกดขี่และถูกจองจำาให้เป็นอิสระ และคืน
สายตาให้แก่คนตาบอด ข้าพเจ้าทั้งหลายวอนขอดังนี้ อาศัยการ
วอนขอแทนของพระนางมารีย์ พระมารดาแห่งความเมตตา เดชะ
พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงจำาเริญและครองราชย์เป็นพระเจ้า
หนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตเจ้า ตลอดนิรันดร 
ทุกคน อาแมน
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ทุกคน  ข้าแต่พระเยซูผู้ทรงพระเมตตา ข้าพเจ้าวางใจในพระองค์

ถ้าประธานวจนพิธีกรรมเป็นพระสงฆ์ หรือ สังฆานุกร จะอวยพรผู้
มาแสวงบุญ ดังนี้

ประธาน พระเจ้าสถิตกับท่าน
ทุกคน  และสถิตกับท่านด้วย
ประธาน ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ + พระบิดา และ 

 พระบุตร และพระจิต ประทานพระพรแก่ท่าน 
 ทั้งหลายเทอญ

ทุกคน  อาแมน
ประธาน  วจนพิ ธีกรรมแสวงบุญโอกาสปีศักดิ์ สิทธิ์แห่ง 

 เมตตาธรรมสิ้นสุดแล้ว จงเป็นผู้เมตตากรุณาดังที่ 
 พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณา และเชิญไป 
 ปฏิบัติตามพระวาจาที่ท่านได้รับฟังในวันนี้เถิด

ทุกคน  ขอขอบพระคุณพระเจ้า
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ถ้าฆราวาสเป็นประธานในพิธี หรือ เป็นผู้ก่อสวด จะกล่าวปิด 
วจนพิธีกรรม ดังนี้

ก่อ   ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงอำานวยพร และคุ้มครอง 
 ข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นจากมลทินในชีวิตนี้ และนำาข้าพเจ้า  
 ทั้งหลายไปสู่ชีวิตนิรันดร

ทุกคน  อาแมน
ก่อ  ให้เราถวายพระพรแด่พระเจ้า
ทุกคน  ขอขอบพระคุณพระเจ้า
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เพลงปิดพิธี 
ข้าเจ้าชาวไทยไหว้แม่มารีย์

(Je te salue)

 1.  ข้าเจ้าชาวไทย ไหว้แม่มารีย์  ขอแม่จงมี 
  ขอแม่จงมี จงมีพระทัยการุญ
	 (รับ)		 ขอโปรดชาวไทย				ที่ใจเย็นอุ่นได้มาพึ่งบุญ
										 ได้มาพึ่งบุญ	 พึ่งบุญแห่งพระบุตรา
 2.  แม่จงฟังวอน ให้พรชาวไทย  ขอแม่ดลใจ
  ขอแม่ดลใจ ดลใจให้ไทยพึ่งบุญ
 3. บรรดาญาติมิตร ที่จิตใจแข็ง  ขอแมด่ดัแปลง
  ขอแม่ดัดแปลง ดัดแปลงให้อ่อนละมุน
 4. เมื่อคนผู้ใด ไร้อานิสงส์  ขอแม่โปรดส่ง
  ขอแม่โปรดส่ง โปรดส่งประทานเป็นทุน
 5. โปรดความสว่าง ทั่วทางทั่วเทศ  ขอแม่ปกเกศ
  ขอแม่ปกเกศ ปกเกศเอื้อเฟื้อเจือจุน
 6. ผู้ใดใจจืด  มัวมืดหมองหมาง ขอแม่นำาทาง
  ขอแม่นำาทาง นำาทางให้มาพึ่งบุญ
 7. โปรดให้กางเขน ได้เป็นร่มไม้  ปกคลมุเทศไทย
 ปกคลุมเทศไทย     เทศไทยไว้ในพระคุณ
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วจนพิธีกรรมแสวงบุญ
ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม แบบที่ 2

คริสตชนผู้แสวงบุญชุมนุมกัน ณ สถานท่ีท่ีเหมาะสมเพ่ือแห่ไปยัง
ประตูศักดิ์สิทธิ์ (ประตูแห่งพระเมตตา)
ถ้าประธานวจนพิธีกรรมเป็นพระสงฆ์ หรือ สังฆานุกร จะเริ่ม 
วจนพิธีกรรม ดังนี้

ประธาน เดชะพระนามพระบิดา และพระบุตรและพระจิต
ทุกคน  อาแมน
ประธาน ขอพระเมตตาของพระบิดา 
  สันติของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้า

 และความสนิทสัมพันธ์ของพระจิต 
 สถิตกับท่านทั้งหลาย

ทุกคน     และสถิตกับท่านด้วย

ถา้ฆราวาสเปน็ประธานในพธิ ีหรอื เปน็ผู้ก่อสวด จะเร่ิมวจนพิธกีรรม 
ดังนี้
ก่อ  เดชะพระนามพระบิดา และพระบุตรและพระจิต
รับ   อาแมน
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ก่อ ข้าแต่พระเจ้า พระบิดาผู้ทรงพระเมตตา 
 โปรดเสด็จมาช่วยเหลือเกื้อกูลข้าพเจ้า
รับ     โปรดเถิดพระเจ้าข้า โปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลาย 

ประธาน พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระองค์ ข้าแต่พระบิดาเจ้า พระองค์
ประทานอภัยความผิดและทรงรักษาโรคภัยทั้งหมดของ
ข้าพเจ้าทั้งหลาย

ทุกคน      ความรักมั่นคงของพระองค์ดำารงนิตย์นิรันดร์
ประธาน พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระองค์ ข้าแต่พระบิดาเจ้า พระองค์

ทรงพระกรุณาและทรงเมตตาสงสาร กร้ิวช้า และทรง 
ความรักมั่นคงอย่างเต็มเปี่ยม

ทุกคน    ความรักมั่นคงของพระองค์ดำารงนิตย์นิรันดร์
ประธาน พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระองค์ ข้าแต่พระบิดา  
 พระองค์ทรงเป็นพระบิดาผู้อ่อนโยนต่อบรรดาบุตร
ทุกคน    ความรักมั่นคงของพระองค์ดำารงนิตย์นิรันดร์

พิธีกร พ่ีน้องที่รัก เราร่วมใจกันมาแสวงบุญและภาวนาวอนขอ
พระพรของพระเจ้าในโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม  
ในเอกสาร “เฉลิมฉลองพระเมตตาของพระเจ้ า”  
พระศาสนจักรสอนเราว่าไม้กางเขนเป็นเครื่องหมาย
พิเศษตลอดปีศักดิ์สิทธิ์นี้ ตามคำาสอนของปิตาจารย์ของ 



64

พระศาสนจักร ไม้กางเขนเป็นเครื่องหมายของบุตรแห่ง

มนุษย์ผู้จะเสด็จมาในวันสิ้นพิภพ (มธ 24:29-31) แต่ใน 

ขณะเดียวกันไม้กางเขนยังเป็นเครื่องหมายถึงพระเมตตา

อันยิ่งใหญ่ของพระบิดา เพราะทรงรักมนุษย์จึงทรงส่ง 

พระบุตรมาเป็นเครื่องบูชาบนไม้กางเขนเพื่อชดเชยบาป

สำาหรบัมนษุยชาต ิและพระเยซเูจา้ยงัทรงสอนเราวา่ “ถา้ผูใ้ด 

อยากตามเรา กจ็งเลกิคดิถึงตนเอง จงแบกไมก้างเขนของตน

และติดตามเรา” (มธ 16:24) 

   บัดนี้ พี่น้องทั้งหลาย ให้เราเดินหน้าไปยังประตู

ศักดิ์สิทธิ์ โดยรำาพึงถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่าน

ทางการรับทรมานและการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต

เจ้าบนไม้กางเขน เพราะโดยอาศัยหนทางแห่งไม้กางเขนน้ี 

เราจะก้าวข้ามธรณีประตูศักดิ์สิทธิ์ และพบพระสิริรุ่งโรจน์

แหง่พระเมตตาของพระเจ้า ซ่ีงจะชว่ยใหเ้ราพร้อมท่ีจะตอบ

รบัและอทุศิตนเป็นผูมี้เมตตาตอ่ผู้อืน่ดงัท่ีพระบดิาเจา้ทรงมี

ต่อเรา
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เพลงประกอบขบวนแห่ 

เพลงกางเขนชัย

รับ)  กางเขนชัย จะครองราชัย

 ช่วยเหลือ เรามั่นนิรันดร์ไป

1) โปรดทอแสงทองฉายส่องมา 

    ให้ชาวโลกาซาบซ่านใจ

    กางเขนคือธารรักหลั่งไหล 

    เคียงไปกับธารเสรีธรรม

2) โปรดเถิด ประทานความกล้าหาญ 

    แก่ผู้พิการและยากไร้

    กางเขนคือความหวังแห่งใจ 

    นำาเราเข้าใกล้องค์ทรงธรรม

3) เชิญชวน มวลพี่น้องถ้วนหน้า 

    พึ่งพาร่มเงาพระหัตถ์ชัย

    กางเขนคือความรอดปลอดภัย 

    นำาไปเมืองแมนพระบิดา
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เมื่อขบวนแห่มาถึงประตูศักดิ์สิทธิ์ (ประตูแห่งพระเมตตา) ทุกคน
หยุดที่หน้าประตูศักดิ์สิทธิ์และประธานกล่าวเตือนใจว่า

ประธาน  ประตศูกัดิส์ทิธ์ิ (ประตแูห่งพระเมตตา) มคีวามหมายเปน็
พเิศษหมายถึงพระครสิตเจ้า (เทียบ ยน 10:7,9) พระองค์
ทรงเป็นพระพักตร์เปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระบิดา 
พระเยซูเจ้าทรงใช้พระวาจา กิจการ และพระบุคลิกของ
พระองค์ทั้งหมดเผยแสดงให้เห็น และนำาเราให้เข้าไปพบ
และพึง่พาพระเมตตาของพระเจา้ ขอใหก้ารกา้วผา่นธรณี
ประตูศักดิ์สิทธ์ิทำาให้เรามีประสบการณ์ถึงความรักและ
พระเมตตาของพระเจ้า ผู้ประทานความบรรเทา ทรง 
ให้อภัย และสร้างความหวังให้เรา 

ประธาน  นี่คือประตูขององค์พระผู้เป็นเจ้า 
     เราจงเข้าไปรับพระเมตตาและการอภัยบาปเถิด
ทุกคน     ขอขอบพระคุณพระเจ้า

ประธานเดินนำาผ่านธรณีประตูศักดิ์สิทธิ์ และแต่ละคนผ่านประตู
ศักดิ์สิทธิ์เป็นลำาดับตามความเหมาะสม ด้วยความสำารวม และ
ด้วยจิตตารมณ์แห่งการภาวนาไตร่ตรองพระเมตตาของพระเจ้า 
ในชีวิตของตน ในขณะที่ขบวนแห่ผ่านประตูศักดิ์สิทธิ์ไปยังวัดหรือ 
สักการสถาน ขับร้องบทเพลงสดุดีที่ 100
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บทเพลงสดุดีที่ 100 (ชาวโลกทั้งหลาย)

1)  ชาวโลกทั้งหลาย  ขอเชิญถวาย  บทเพลงสดุดี
แด่พระเป็นเจ้า  เข้าเฝ้าภูมี  ด้วยพระองค์นี้  ที่สร้างเรามา

2)  ทรงเป็นเจ้าของ  ทั้งทรงคุ้มครอง  สุขสันต์หรรษา
เชิญสู่วิหาร  ก้มกราบโมทนา  สรรเสริญบูชา  ด้วยกตัญญู

3)  พระเจ้าประเสริฐ  ความรักล้ำาเลิศ  ไม่มีใครสู้
สัจจะของพระองค์  ดำารงเชิดชู  ตั้งมั่นคงอยู่  นิรันดร์กาลเทอญ

เมื่อทุกคนนั่งประจำาที่แล้วประธานนำาภาวนาดังนี้

ประธาน ให้เราภาวนา 
ข้าแต่พระเจ้า ผู้ประสิทธิ์ประสาทอิสรภาพแท้จริง 
พระองคท์รงประสงคใ์ห้มนษุยท้ั์งมวลพ้นจากการเปน็ทาส  
กลับเป็นประชากรหนึ่งเดียว ทั้งยังประทานช่วงเวลาแห่ง
พระเมตตาและการให้อภยัแกข่า้พเจา้ท้ังหลายซึง่เปน็บตุร
ของพระองค์ ขอทรงพระกรุณา โปรดให้พระศาสนจักร
ได้รับอิสรภาพยิ่งข้ึน เพื่อจะได้แสดงให้โลกเห็นพระธรรม 
ล้ำาลึกได้อย่างชัดเจนว่าพระศาสนจักรเป็นเคร่ืองหมาย
และเครื่องมือความรอดพ้นสำาหรับมวลมนุษย์ ทั้งนี้ ขอพึ่ง 
พระบารมีพระคริสตเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าท้ังหลาย 

ทุกคน   อาแมน
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บทสดุดีที่ 103 คำาสรรเสริญพระทัยดีของพระเจ้า 
(สดด 103: 1-6, 8, 10-12, 17, 22)

 (สวดสลับกัน)
•	 วิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย จงถวายพระพรแด่องค์พระเจ้า

เถิด ส่วนลึกของข้าพเจ้า จงถวายพระพรแด่พระนาม
ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

•	 วิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย จงถวายพระพรแด่องค์พระเจ้า
เถิด จงอย่าลืมพระคุณต่าง ๆ ที่พระองค์ประทานให้

•	 พระองค์ประทานอภัยความผิดทั้งหลายของท่าน ทรง
รักษาโรคภัยทั้งปวงของท่าน

•	 ทรงช่วยชีวิตของท่านให้พ้นจากเหวลึก ประทานความรัก
มั่นคงและพระเมตตาเป็นดังมงกุฎแก่ท่าน

•	 พระองค์ประทานสิ่งดีๆ อย่างเต็มเปี่ยมตลอดชีวิตของท่าน 
ทรงบันดาลให้ท่านเป็นหนุ่มอยู่เสมอเหมือนนกอินทรี

•	 องค์พระเจ้าทรงปฏิบัติด้วยความเที่ยงธรรม ประทานความ
ยุติธรรมต่อทุกคนที่ถูกข่มเหง

•	 องค์พระเจ้าทรงพระกรุณาและทรงเมตตาสงสาร กริ้วช้า 
ทรงความรักมั่นคงอย่างเต็มเปี่ยม

•	 พระองค์ไม่ทรงปฏิบัติต่อเราตามที่บาปของเราสมควรจะ
ได้รับไม่ทรงตอบแทนเราให้สาสมกับความผิดของเรา



69

•	 ท้องฟ้าสูงกว่าแผ่นดินเพียงใด ความรักมั่นคงของพระองค์
ต่อผู้ยำาเกรงพระองค์ก็ยิ่งใหญ่เพียงนั้น

•	 ตะวันออกห่างไกลจากตะวันตกเท่าใดพระองค์ก็ทรงกัน
ความผิดของเราออกไปห่างไกลจากเราเท่านั้น

•	 ความรักมั่นคงขององค์พระเจ้าต่อผู้ยำาเกรงพระองค์นั้น 
ดำารงอยู่ตลอดไปเป็นนิตย์ พระยุติธรรมของพระองค์ก็
ดำารงอยู่ชั่วลูกชั่วหลาน

•	 จงถวายพระพรแด่องค์พระเจ้าเถิด ผลงานทั้งปวงของ
พระองค์ในทุกสถานที่ซึ่งพระองค์ทรงปกครอง วิญญาณ
ของข้าพเจ้าเอ๋ย จงถวายพระพรแด่องค์พระเจ้าเถิด

ถ้าผู้อ่านพระวรสารเป็นพระสงฆ์ หรือ สังฆานุกร 

ประธาน พระเจ้าสถิตกับท่าน
ทุกคน  และสถิตกับท่านด้วย
ประธาน  บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา
ทุกคน  ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าข้า

ถ้าผู้อ่านพระวรสารเป็นฆราวาสให้เริ่มอ่านโดยกล่าวว่า “บทอ่าน
จากพระวรสารนักบุญลูกา”
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บทอ่านจากพระวรสารตามคำาบอกเล่าของนักบุญลูกา 
(ลก 23:33-43)

เมื่อมาถึงสถานที่ที่เรียกว่าเนินหัวกะโหลก บรรดาทหาร 
ตรึงพระองค์ที่นั่นพร้อมกับผู้ร้ายสองคน คนหน่ึงอยู่ข้างขวาและ 
อีกคนหนึ่งอยู่ ข้างซ้าย พระเยซูเจ้าตรัสว่า “พระบิดาเจ้าข้า  
โปรดอภยัความผดิแกเ่ขาเถิด เพราะเขาไมรู่ว้า่กำาลงัทำาอะไร” ทหาร
นำาเสื้อผ้าของพระองค์ไปจับสลากแบ่งกัน

ประชาชนยนืดอูยูท่ีน่ัน่ สว่นบรรดาผู้นำาเยาะเยย้พระองค์วา่ 
“เขาช่วยคนอื่นให้รอดพ้นได้ ก็ให้เขาช่วยตนเองซิ ถ้าเขาเป็น 
พระคริสต์ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรร” แม้แต่บรรดาทหารก็เยาะเย้ย
พระองค์ด้วย เขานำาเหล้าองุ่นเปรี้ยวเข้ามาถวาย พลางกล่าวว่า  
“ถ้าท่านเป็นกษัตริย์ของชาวยิว ก็จงช่วยตนเองให้รอดพ้นซิ”  
มีคำาเขียนไว้เหนือพระองค์ว่า “ผู้นี้คือกษัตริย์ของชาวยิว”

ผู้ร้ายคนหนึ่งที่ถูกตรึงบนไม้กางเขน พูดดูหมิ่นพระองค์ว่า 
“แกเป็นพระคริสต์ไม่ใช่หรือจงช่วยตนเองและช่วยเราให้รอดพ้น
ด้วยซิ” แต่อีกคนหนึ่งดุเขา กล่าวว่า “แกไม่เกรงกลัวพระเจ้าหรือ
ที่มารับโทษเดียวกันกับท่านผู้นี้ สำาหรับพวกเราก็ยุติธรรมแล้ว 
เพราะเรารับโทษสมกับการกระทำาของเรา แต่ท่านผู้น้ีมิได้ทำาผิด
เลย” แล้วเขาทูลว่า “ข้าแต่พระเยซู โปรดทรงระลึกถึงข้าพเจ้า
ด้วยเมื่อพระองค์จะเสด็จสู่พระอาณาจักรของพระองค์” พระองค์
ตรัสตอบเขาว่า “เราบอกความจริงกับท่านว่า วันนี้ ท่านจะอยู่กับ
เราในสวรรค์” 

(พระวาจาของพระเจ้า)
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ทุกคน  ขอพระคริสตเจ้าทรงพระเจริญเทอญ

ประธาน...เทศน์เตือนใจ…

ถ้าฆราวาสเป็นประธานในพิธี หรือ เป็นผู้ก่อสวด ให้เชิญชวนผู้มา
ร่วมแสวงบุญเงียบสักครูหนึ่งเพื่อรำาพึงพระวาจาของพระเจ้า

พิธีกร พีน่อ้งทีร่กั ใหเ้รารว่มใจกนัรำาพงึถงึพระเมตตารกัอนัยิง่ใหญ่
ขององค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านทางพระทรมานของพระเยซู- 
ครสิตเจา้ และวอนขอพระองค ์โปรดชว่ยเราใหแ้บกกางเขน
ของตนติดตามพระคริสตเจ้า และเป็นประจักษ์พยานถึง

พระเมตตาของพระองค์ต่อเพื่อนมนุษย์

พิธีกร ข้อรำาพึงท่ี 1 พระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูต (มธ 26:36, 38-39)

 เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมาพร้อมกับบรรดาศิษย์ถึงสถานที่ 
แห่งหนึ่งชื่อเกทเสมนี พระองค์ตรัสแก่เขาเหล่านั้นว่า “จง
นั่งอยู่ที่นี่ ขณะที่เราไปอธิษฐานภาวนาที่โน่น” จึงตรัสแก่
เขาทั้งสามคนว่า “ใจเราเป็นทุกข์แทบส้ินชีวิต จงอยู่ท่ีน่ี
และตืน่เฝา้กบัเราเถดิ” แลว้พระองคท์รงพระดำาเนนิไปขา้ง
หน้าอีกเล็กน้อย ทรงซบพระพักตร์ลงกับพื้นดิน อธิษฐาน
ภาวนาว่า “พระบิดาเจ้าข้า ถ้าเป็นไปได้ ขอให้ถ้วยน้ีพ้น
ข้าพเจ้าไปเถิด ถ้าเป็นไปไม่ได้ ก็ขออย่าให้เป็นไปตามใจ
ข้าพเจ้า แต่ให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์เถิด”
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ทุกคน ข้าแต่พระเจ้า เมื่อลูกต้องประสบความยากลำาบากในชีวิต 
ขอพระองค์โปรดช่วยให้ลูกเข้มแข็ง อดทนต่อความทุกข์
ทรมานน้ี เพ่ือให้แผนการของพระบิดาเจ้าสำาเร็จไปในตัวลูก

 (สวดสายประคำา 10 เม็ด)

พิธีกร ข้อรำาพึงท่ี 2 พระเยซูเจ้าทรงถูกเฆ่ียน (ยน 18:39-40-19:1)

 ปิลาตกล่าวว่า “แต่ท่านทั้งหลายมีธรรมเนียมให้ปล่อย
นักโทษคนหนึ่งในเทศกาลปัสกา ท่านท้ังหลายต้องการ 
ให้ข้าพเจ้าปล่อยกษัตริย์ของชาวยิวหรือ” เขาเหล่าน้ัน 
จึงร้องตะโกนว่า “อย่าปล่อยคนนี้ แต่จงปล่อยบารับบัส” 
บารับบัสผู้นี้เป็นโจร ปีลาตสั่งให้นำาพระเยซูเจ้าไปเฆี่ยน

ทุกคน ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงยอมรับทนทรมานเพราะทรง
รกัลูก ขอพระองคโ์ปรดชว่ยให้ลกูหลีกหนีบาป และดำาเนิน
ชีวิตเป็นลูกที่ดีของพระองค์เสมอไป

 (สวดสายประคำา 10 เม็ด)

พิธีกร ข้อรำาพึงที่ 3 พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนม์ 
บนไม้กางเขน (ลก 23:46)

 พระเยซูเจ้าทรงร้องเสียงดังว่า “พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้า
มอบจิตใจของข้าพเจ้าไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์” เมื่อ
ตรัสดังนี้แล้ว ก็สิ้นพระชนม์
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ทุกคน ข้าแต่พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงมอบชีวิตของพระองค์ให้
แก่ลูก คือชีวิตที่แท้จริง ชีวิตท่ีเต็มเปี่ยมไปด้วยสันติสุข  
ขอโปรดให้ลูกรักษาพระพรที่พระองค์ได้ประทานให้แก่
ลูกผ่านทางพระทรมานและการสิ้นพระชนม์ของพระองค์  
และนำาพระพรนี้ไปสู่เพื่อนพี่น้องของลูก 

 (สวดสายประคำา 10 เม็ด)

พิธีกร เชิญชวนพี่น้องสวดบทภาวนาต่อไปนี้
 เพื่อขอรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์
 ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย...
 บทข้าพเจ้าเชื่อ  (สัญลักษณ์ของอัครสาวก)

ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ 
ทรงเนรมิตฟา้ดนิ ข้าพเจ้าเชือ่ในพระเยซคูริสตเจา้ พระบตุร 
หนึ่งเดียวของพระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า
ทั้งหลาย ทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้า ทรงบังเกิดจาก
พระนางมารีย์พรหมจารี ทรงรับทรมานสมัยปอนทิอัส 
ปิลาต ทรงถูกตรึงกางเขน สิ้นพระชนม์ และทรงถูกฝังไว้ 
เสด็จสู่แดนมรณะ วันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจาก
บรรดาผูต้าย เสดจ็สูส่วรรค ์ประทบัเบือ้งขวาพระเจา้ พระบดิา 
ผู้ทรงสรรพานุภาพ แล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและ 
ผูต้าย ขา้พเจา้เชือ่ในพระจติเจา้ พระศาสนจกัรศกัดิส์ทิธิส์ากล 
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ความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์ การอภัยบาป 
การกลับคืนชีพของร่างกาย และชีวิตนิรันดร อาแมน  

พิธีกร เชิญชวนพี่น้องสวดภาวนาเพื่อพระประสงค์
 ของสมเด็จพระสันตะปาปา
 วันทามารีย์...    พระสิริรุ่งโรจน์...  
 (หรือจะสวดบทภาวนาอื่นๆ ตามความเหมาะสม)

ประธาน พี่น้องที่รัก ในโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ให้เรา
ร่วมใจกันสวดบทภาวนาของสมเด็จพระสันตะปาปา 
ฟรังซิสสำาหรับปีศักดิ์สิทธิ์

ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า พระองค์ทรงสอนข้าพเจ้าท้ังหลาย
ให้มีใจเมตตากรุณาเหมือนพระบิดาในสวรรค์ และยังตรัสอีกว่า 
ผู้ที่เห็นพระองค์ก็เห็นพระบิดาด้วย โปร ดทรงเผยพระพักตร์  
แลว้ขา้พเจา้ทัง้หลายจะไดร้บัความรอดพน้ สายพระเนตรเปีย่มดว้ย 
ความรักของพระองค์ช่วยให้ศักเคียสและมัทธิวพ้นจากการ 
เป็นทาสของทรัพย์สินเงินทอง ช่วยให้หญิงที่ผิดประเวณีและ 
มารยีช์าวมกัดาลาได้เป็นอสิระจากการแสวงหาความสขุจากสิง่สรา้ง 
เท่าน้ัน สายพระเนตรเปี่ยมด้วยความรักของพระองค์ทำาให้เปโตร
ร้องไห้เสียใจที่ได้ทรยศต่อพระองค์ และยังทำาให้โจรกลับใจมั่นใจ
ว่าจะได้อยู่ในสวรรค์กับพระองค์ โปรดให้ข้าพเจ้าท้ังหลายฟัง 
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พระวาจาที่เคยตรัสกับหญิงชาวสะมาเรียว่า “หากท่านรู้จักของ
ประทานของพระเจ้า” ประหนึ่งได้ตรัสแก่ข้าพเจ้าแต่ละคน

เมื่อมองดูพระพักตร์ของพระองค์ ข้าพเจ้าท้ังหลายก็เห็น
พระพักตร์ของพระบิดาที่มนุษย์ไม่อาจแลเห็นได้ เป็นพระพักตร์ที่
สำาแดงพระอานุภาพโดยการให้อภัยและทรงพระเมตตา โปรดให้
พระศาสนจักรแสดงให้โลกเห็นพระพักตร์ของพระองค์ ว่าทรงเป็น
องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพอย่างรุ่งโรจน์ พระองค์
ทรงประสงค์ให้ศาสนบริกรของพระองค์มีความอ่อนแอ เพื่อจะได้
มีใจเมตตาสงสารผู้ที่ไม่รู้และหลงผิด โปรดให้ทุกคนที่เข้ามาพบเขา
รู้สึกว่าพระเจ้าทรงแสวงหา รัก และให้อภัยเขา

โปรดประทานพระจิตของพระองคล์งเหนือขา้พเจา้แตล่ะคน 
ให้ทรงเจิมและบันดาลความศักดิ์สิทธิ์ เพ่ือปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตา
ธรรมจะได้เป็นปีแห่งความโปรดปรานจากองค์พระผู้เป็นเจ้า  
พระศาสนจักรจะได้รื้อฟื้นความกระตือรือร้นที่จะประกาศข่าวดี
แก่คนยากจน ปลดปล่อยผู้ถูกกดขี่และถูกจองจำาให้เป็นอิสระ และ 
คืนสายตาให้แก่คนตาบอด ข้าพเจ้าทั้งหลายวอนขอดังนี้ อาศัย
การวอนขอแทนของพระนางมารีย์ พระมารดาแห่งความเมตตา  
เดชะพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงจำาเริญและครองราชย์เป็น
พระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตเจ้า ตลอดนิรันดร 
ทุกคน อาแมน
ทุกคน  ข้าแต่พระเยซูผู้ทรงพระเมตตา ข้าพเจ้าวางใจในพระองค์
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ถ้าประธานวจนพิธีกรรมเป็นพระสงฆ์ หรือ สังฆานุกร จะอวยพร 
ผู้มาแสวงบุญ ดังนี้

ประธาน พระเจ้าสถิตกับท่าน
ทุกคน  และสถิตกับท่านด้วย
ประธาน  ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ + พระบิดา 
  และพระบุตร และพระจิต 
  ประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ
ทุกคน  อาแมน
ประธาน   วจนพิ ธีกรรมแสวงบุญโอกาสปีศักดิ์ สิทธิ์แห่ง 

 เมตตาธรรมสิ้นสุดแล้ว จงเป็นผู้เมตตากรุณาดังที่ 
 พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณา และเชิญไป 
 ปฏิบัติตามพระวาจาที่ท่านได้รับฟังในวันนี้เถิด

ทุกคน  ขอขอบพระคุณพระเจ้า

ถ้าฆราวาสเป็นประธานในพิธี หรือ เป็นผู้ก่อสวด จะกล่าวปิดวจน
พิธีกรรม ดังนี้

ก่อ   ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงอำานวยพร และ 
  คุ้มครองข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นจากมลทินในชีวิตน้ี  
  และนำาข้าพเจ้าทั้งหลายไปสู่ชีวิตนิรันดร

ทุกคน  อาแมน
ก่อ  ให้เราถวายพระพรแด่พระเจ้า
ทุกคน  ขอขอบพระคุณพระเจ้า
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เพลงปิดพิธี 

ใครรักเท่าแม่

1. แม่รักลูกยิ่งสิ่งใด 

 ลูกวอนขออะไรแม่ให้ดังปรารถนา

 ชีวิตแม่พลีได้ทุกเวลา 

 ใครเล่าหนารักเราเท่าแม่รักเอย

2. โอ้แม่มารีย์ยอดสตรีเหนือใครทั้งปวง 

 พระแม่ทรงเป็นห่วงเหล่าพวกลูกที่อ่อนแอ

 แม้มีศัตรูร้ายจู่โจมคอยรังแก

 ไม่ผันแปรโอ้พระแม่คอยช่วยเรา

3. โอ้แม่มารีย์ราชินีของชาวคริสตัง

 พระแม่เป็นพลังหนุนนำาให้ลูกทำาดี

 จึงขอสรรเสริญเทิดเทินพระแม่มารีย์

 ลูกยินดีฉลองพระนามในวันนี้เอย

4.แม่ขอให้ลูกอย่าทำาความชั่ว 

 บาปเมามัวอย่าได้กลัวสู้มัน

 อย่าหนีจงสู้สุดชีวัน

 แม่เป็นประกันบาปมันจะพ่ายแพ้เอย
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Misericordes sicut Pater

(รับ) Misericordes sicut Pater! Misericordes sicut Pater!
 Misericordes sicut Pater! Misericordes sicut Pater!

1.   ขอบพระทัยพระบิดาผู้เปี่ยมเมตตา in aeternum misericordia eius.

ทรงใช้ปัญญาสร้างโลกใหญ่ไพศาล in aeternum misericordia eius.

ทรงนำาประชาพาข้ามห้วงกาล  in aeternum misericordia eius.

ตอ้นรบัลกูหลานประทานอภัย in aeternum misericordia eius. (รบั)

2.     ขอบพระทัยพระบุตราแสงเจิดจ้าแห่งชาติใดใด in aeternum misericordia eius.

ทรงรักเราเรื่อยไปด้วยใจจริงแท้  in aeternum misericordia eius.

เฉกเชน่พระองคเ์ราประสงคเ์ผ่ือแผ่ in aeternum misericordia eius.

ใฝใ่จเหลยีวแลคนลำาบากยากไร ้in aeternum misericordia eius. (รบั)

3.   วอนพระจิตเจ้ามอบพระพรเจ็ดประการ in aeternum misericordia eius.

ความดีเบ่งบานทกุขร์อ้นผ่อนคลาย in aeternum misericordia eius.

ทรงปลอบโยนเรา เราจึงปลอบโยนได้ in aeternum misericordia eius.

รักอดทนไม่วายไม่หน่ายคลายหวัง in aeternum misericordia eius. (รับ)

4.  ขอทรงบันดาลสันติสุขแก่เรา in aeternum misericordia eius.

ด้วยโลกต่างเฝ้ารอข่าวดีนั้น in aeternum misericordia eius.

คนต่ำาต้อยจงสุขใจหมั่นอภัยให้กัน in aeternum misericordia eius.

พสุธาและสวรรค์พลันฟ้ืนอีกครา in aeternum misericordia eius. (รับ)



79



80




