
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  



 

ข�อปฏิบัติ  :  ในวันนี้เราจะสวดภาวนาด�วยดวงใจเยี่ยงบุตรและมอบถวาย
กิจการงาน ความยากลําบาก ความตั้งใจดี พร�อมกับบทภาวนาสั้น สําหรับ
มาเดอร$อีวอง แรงกว%อท อัคราธิการิณี สายสัมพันธ$แห(งความเป*นหนึ่งเดียว
ของ ธมอ.ทั่วโลก สําหรับคุณพ(ออังเฮิล เฟอร$นันเดซ อาร$ตีเม อัคราธิการ  
ซาเลเซียน ศูนย$รวมใจของครอบครัวซาเลเซียน สําหรับสมาชิกผู�ล(วงลับ 
สําหรับแขวงของเรา สําหรับภารกิจแพร(ธรรม และสําหรับสมัชชาครั้งที่ 24  
 

บทภาวนา 
ข�าแต(พระมารดามารีย$นิรมล พวกลูกเข�ามาพึ่งพระแม(ด�วยความ

ไว�วางใจเยี่ยงบุตร โปรดส(องสว(างชี้นําทางและช(วยมนุษยชาติที่ได�รับการไถ(
ให�รอดพ�นด�วยเถิด โปรดเรียกผู�ที่เหินห(างจากพระองค$ให�กลับใจมารับ   
พระเมตตา โปรดค้ําจุนผู�ที่อยู(ในความทุกข$ ประทานความช(วยเหลือและ
กําลังใจแก(ผู�ที่รู�จักและรักพระมารดา ให�ได�รับความสุข ความบรรเทาใจ 
และขับร�องสรรเสริญความยิ่งใหญ(ของพระนาง ผู�ให�กําเนิดองค$ความสว(าง
แห(งความยุติธรรม คือ องค$พระคริสตเจ�า พระเจ�าของข�าพเจ�าทั้งหลาย    
อาแมน 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

นพวารเตรียมฉลองแม�พระนิรมลทิน ป� 2019 

ก�าวสู�การเตรียมเฉลิมฉลอง 150 ป�แห�งการก�อตั้งคณะ ธมอ  

  



  นพวารวันที่ 9 :  วันเสาร$ที่ 7 ธ.ค. 2019 

 

สถานที่   :  วัดบนภู เขาโตเบียว ซึ่งสู ง    
1,092 เมตร สร�างในปA 1892  
 

รูปภาพ  :  รูปปCDนแม(พระ Nostra Signora 
di Caravaggio 

 

ไตร�ตรอง  :  หลังจากฉลองคุณพ(ออธิการแล�ว บรรดาซิสเตอร$ นักเรียน
ประจํา คุณพ(ออธิการ และคุณพ(อเจ�าวัด         ออกเดินทางแต(เช�าตรู( ไป
เที่ยวภูเขาโตเบียว คุณพ(อทั้งสองเดินคุยกันไปตามลําพัง บรรดาซิสเตอร$
เดินไปพร�อมเด็ก ๆ ครั้นเที่ยงวันก็หยุดเตรียมอาหาร ส(วนคนที่ซุกซนก็ปAน
ต(อไปจนถึงยอด เมื่อทุกคนทานอาหารกลางวันแล�วคุณพ(อทั้งสองก็เดินทาง
กลับ ส(วนมาเดอร$มัสซาแรลโล ยังคงทําให�บรรดาธิดาของท(านสนุกสนาน
รื่นเริงต(อไป จนเหนื่อยไปตาม ๆ กัน ท(านสั่งให�     ทุกคนนั่งพักใต�ต�นไม� 
ส(วนท(านสมัครเป*นยามดูแลความปลอดภัย          ด�วยใจมารดา ในระหว(าง
เดินทางกลับ ซิสเตอร$คนหนึ่งก�าวพลาด จึงเสียหลักลื่นถลาลงจากเขาอย(าง
รวดเร็ว ไม(สามารถยั้งตัวได� และไม(มีอะไรให�        ยึดเหนี่ยวเลย มาเดอร$
ตกใจมาก รีบออกวิ่งไปทางลัด กระโดดข�ามกอหนามที่ขวางหน�า แล�วคว�า
แขนซิสเตอร$ยึดไว� ไม(ยอมให�หลุดมือ ทั้งมาเดอร$และ      ซิสเตอร$รอดตาย
อย(างหวุดหวิด ถ�าไม(สามารถยึดซิสเตอร$ได� ทั้งสองคงจะพลาดตกเหวซึ่งอยู(
ข�างหน�าพอดี ทุกคนสวดสายประคําโมทนาคุณ       พระมารดาสลับกับ
เสียงเพลงอันไพเราะตลอดทาง      



เดอร$ก็หยุดและกล(าวว(า “ไหน ๆ เราก็จะต�องจากกัน ให�เราอําลากันตรงนี้
ต(อหน�าพระมารดา ผู�เป*นอธิการิณีอันแท�จริงของเรา เราจงวอนขอพระพร
จากพระมารดา ด�วยการสวดบทวันทามาเรีย และจงมีกําลังใจก�าวไป
ข�างหน�าต(อไป” ซิสเตอร$ทั้งสามต(างก็ร�องไห� มาเดอร$เอง      ก็รู�สึกอาลัย
เช(นกัน ท(านหันกลับไปมองซิสเตอร$จนกระทั่งลับตาไป           จึงรีบกลับ
มอร$เนเซ 
 

ข�อปฏิบัติ  หาเวลาสงบนิ่งอยู(ต(อหน�ารูปพระมารดาผู�นิรมล ไตร(ตรองถึง
โครงการชีวิตที่ตั้งใจก�าวเดินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู�รับเจิม ธมอ.  
 
บทภาวนา 

ข�าแต(พระมารดามารีย$นิรมล พวกลูกเข�ามาพึ่งพระแม(ด�วยความ
ไว�วางใจเยี่ยงบุตร โปรดส(องสว(างชี้นําทางและช(วยมนุษยชาติที่ได�รับการไถ(
ให�รอดพ�นด�วยเถิด โปรดเรียกผู�ที่เหินห(างจากพระองค$ให�กลับใจมารับ   
พระเมตตา โปรดค้ําจุนผู�ที่อยู(ในความทุกข$ ประทานความช(วยเหลือและ
กําลังใจแก(ผู�ที่รู�จักและรักพระมารดา ให�ได�รับความสุข ความบรรเทาใจ 
และขับร�องสรรเสริญความยิ่งใหญ(ของพระนาง ผู�ให�กําเนิดองค$ความสว(าง
แห(งความยุติธรรม คือ องค$พระคริสตเจ�า พระเจ�าของข�าพเจ�าทั้งหลาย    
อาแมน 
 
 
 

บทนํา 
 

ในจดหมายเวียนของมาเดอร$เจเนรัล ฉบับที่ 989 กล(าวว(า ที่มอร$เนเซ 
พระนางมารีย$ได�ทรงอยู(เคียงข�างมาอินและโดยเฉพาะอย(างยิ่งในช(วงเวลา
ของความไม(มั่นใจไร�อนาคตนั้น พระนางนําเธอสู(ขอบฟWาใหม(แห(งพันธกิจ   
การเอาใจใส(เยาวชนหญิงที่ยากจน โดยบอกกับเธอว(า “เราขอมอบฝาก   

พวกเขาไว�กับเธอ”  
ตลอดประวัติศาสตร$ของคณะ พระนางมารีย$ทรงประทับอยู(    

อย(างแข็งขัน ทรงกระทําภารกิจการเป*นผู�อุปถัมภ$และมารดาอย(างต(อเนื่อง 
ทรงค้ําจุนเราในความมุ(งมั่นอบรมเยาวชน ทรงช(วยเราให�พบวิธีที่เหมาะสม
เพื่อที่จะอยู(กับพวกเขาและเพื่อพวกเขา เพื่อเป*น เครื่องหมายแสดงความรัก 

ที่ทรงดําริขึ้นก#อนของพระองค% สําหรับพวกเขา  
           ในบรรยากาศของการเตรียมเฉลิมฉลอง 150 ของการก(อตั้งคณะ 
เชิญชวนเราให�ทํานพวารเตรียมฉลองแม(พระนิรมลทิน โดยพิศเพ�งรูป   
พระมารดาและจาริกฝ'ายจิตไปยังสถานที่ที่มีความหมายต�อการเติบโต
ฝ'ายกายและชีวิตคริสตชนของ น.มาเรีย โดเมนิกา มัสซาแรลโล ผู�ร�วม
ตั้งคณะ เพื่อไตร(ตรองถึงประสบการณ$การประทับอยู(ของพระแม(ในชีวิต
ของท(านและในคณะที่ท(านร(วมก(อตั้ง อีกทั้งให�คําสอนของท(านยังคง
สะท�อนให�เห็นเป*นรูปธรรมในหมู(คณะของเรา ด�วยการสร�าง “บ�านแห(ง
ความรัก” ที่ซึ่งเยาวชนสัมผัสถึงการต�อนรับด�วยความจริงใจเยี่ยงมารดา 
 



 นพวารวันที่ 1  :  วันศุกร+ที่ 29 พ.ย. 2019 
                                      

สถานที่  :  บ�านเกิด  ในบรรยากาศครอบครัว
ที่อบอุ(น มาอินได�เรียนรู�จัก รักพระเจ�าและ
พระมารดามารีย$ผู�ศักดิ์สิทธิ์ 
 

รูปภาพ  :  รูปปCDนพระมารดาที่ คุณพ(อ     
เปสตารี โ น  มอบ ให� ห มู( คณะแรก  และ       

เก็บรักษาไว�ในบ�านเกิดที่มัสซาแรลลี 
 

 ไตร�ตรอง  ...มาเรียได�เล(าเรื่องราวต(าง ๆ มากมายให�เปโตรนิลลาฟCง 
ดังเช(น “แม(ของฉันเตือนฉันเสมอให� มีความศรัทธาต(อพระมารดา           
วันอาทิตย$แม(พาไปวัด มักจะให�ฉันนั่งเรียบร�อยและตั้งใจฟCงเทศน$ ขณะเดิน
กลับบ�าน แม(มักจะถามฉันว(า “วันนี้คุณพ(อเทศน$เรื่องอะไรบ�าง” ถ�าฉัน    
ไม(เข�าใจคําเทศน$หรือจําไม(ได�ว(า คุณพ(อเทศน$เรื่องอะไรบ�าง แม(จะเริ่ม
อธิบายคําเทศน$นั้นใหม(ตั้งแต(ต�นจนจบอีกครั้ง การนั่งฟCงเทศน$เป*นเรื่อง      
น(าเบื่อจริง ๆ บางทีอาจเป*นเพราะฉันยังจับใจความไม(สู�จะเป*น แต(สิ่งที่ฉัน   
จําได�แม(นยําที่สุดคือ ทุกครั้งที่ได�ยินเสียงระฆังตี เนื่องในโอกาสวันฉลอง 
ทุกคนพากันตื่นเต�นยินดี ยกเว�นตัวฉันเท(านั้นที่รู�สึกอึดอัดใจขึ้นมาทันที   
เมื่อนึกถึงการแก�บาปและฟCงเทศน$ ฉันไม(เต็มใจที่จะไปร(วมพิธีเลย แต(แม(    
ก็ไม(ยอมปล(อย ยิ่งเป*นวันฉลองแม(พระ แม(จะหาโอกาสพูดกับฉันทันทีว(า 
“มารีอา พรุ(งนี้เป*นวันฉลองแม(พระ เราต�องไปแก�บาปกันนะ” แล�วเราก็จะ
พากันไปร(วมพิธีพร�อมกับสัตบุรุษอื่น ๆ 
 

นพวารวันที่ 8  :  วันศุกร$ที่ 6  ธ.ค. 2019 

สถาน ที่   :  พระวิ ห า รแม( พระ ที่ ก า วี         
อาเล็กซานเดรีย จุดหมายของการเดินทาง                       
แสวงบุญ แสง ที่ส(องสว( างในช(วง เวลา        
ที่ยากลําบากของชีวิต 
 

รูปภาพ  :  รูปปCDนแม(พระผู�พิทักษ$แห(งกาวี 
 

ไตร�ตรอง  วันที่ 9 เป*นวันที่ซิสเตอร$      สามท(าน เดินทางไปบอร$ดิเกรา 
คือ ซิสเตอร$                      ออร$โซลา คามีซาสซา เป*นอธิการิณี ซิสเตอร$
โรซาลีอา เปสตารีโน                      เป*นครู และซิสเตอร$อากอสตีนา คัล
กาโญ เป*นโนวิสผู�ช(วย มาเดอร$ได�ให�คําแนะนําสิ่งต(าง ๆ และพาไปส(งพร�อม
กัน จนถึงพระวิหารแม(พระที่กาวี พร�อมกับมาเดอร$เปโตรนิลลา แม�ว(า
หนทางจะเต็มไปด�วยหิมะและอากาศหนาวจัด แต(ด�วยความรักที่เปA\ยมอยู(
ในหัวใจเยี่ยงมารดาของท(าน ทําให�ท(านปรารถนาจะไปส(งให�ถึงที่ แต(ก็ไม(
สามารถทําได� เพราะซิสเตอร$คัสซีนี     กําลังป]วยหนักใกล�จะสิ้นใจ 
ระหว(างเดินทางท(านก็ยังสอนเกี่ยวกับการ      ถือระเบียบวินัยและเตือนให�
รักษาจิตตารมณ$ของนักบวชอย(างดี ท(านยังเสริมข�อปฏิบัติอีกบางประการ
เกี่ยวกับวิธีดึงดูดความสนใจของเยาวชน     ให�เขาได�เข�ามาหาพระเป*นเจ�า
เสียใหม( มาเดอร$ยังได�แนะนําให�รักษาสุขภาพให�ดี เพราะเป*นสิ่งที่จําเป*นใน
การประกอบความดี ถ�าร(างกายอ(อนแอ     เสียแล�ว จิตใจก็จะพลอย
อ(อนแอไปด�วย เราก็ไม(สามารถจะทําอะไรได� และได�เตือนให�ส(งข(าวถึงคุณ
พ(อบอสโกบ(อย ๆ เมื่อถึงพระวิหารแม(พระแห(ง       ผู�พิทักษ$ที่กาวีแล�ว มา



บางครั้งขณะที่พวกซิสเตอร$ร�องเพลงกันอยู(รอบ ๆ แม(พระ พวกเด็กประจํา 
ซึ่งอยู(ห(างออกไปก็จะร�องรับออกมา ทําให�คลื่นเสียงเพลงอันไพเราะยาม
ราตรีนี้แผ(กระจาย สะท�อนก�องไปตามหุบเขาทั่วบริเวณนั้น 
 
ข�อปฏิบัติ  :  วันนี้ให�เรารื้อฟ_Dนความเชื่อมั่นถึงการประทับอยู(เคียงข�างของ
แม(พระในชีวิตและในประวัติศาสตร$ของคณะ และหาโอกาสแบ(งปCนถึง
ความรั กของพระแม(  แก( เ ยาวชนและผู� ร( วมภาร กิจอบรมกับเรา                     
ด�วยวิธีการที่เรียบง(ายแต(เป*นรูปธรรม 
 

บทภาวนา 
ข�าแต(พระมารดามารีย$นิรมล พวกลูกเข�ามาพึ่งพระแม(ด�วยความ

ไว�วางใจเยี่ยงบุตร โปรดส(องสว(างชี้นําทางและช(วยมนุษยชาติที่ได�รับการไถ(
ให�รอดพ�นด�วยเถิด โปรดเรียกผู�ที่เหินห(างจากพระองค$ให�กลับใจมารับ   
พระเมตตา โปรดค้ําจุนผู�ที่อยู(ในความทุกข$ ประทานความช(วยเหลือและ
กําลังใจแก(ผู�ที่รู�จักและรักพระมารดา ให�ได�รับความสุข ความบรรเทาใจ 
และขับร�องสรรเสริญความยิ่งใหญ(ของพระนาง ผู�ให�กําเนิดองค$ความสว(าง
แห(งความยุติธรรม คือ องค$พระคริสตเจ�า พระเจ�าของข�าพเจ�าทั้งหลาย    
อาแมน 
 
 
 
 

ข�อปฏิบัติ  :  อ(าน รําพึงธรรมนูญที่กล(าวถึงบทบาทของพระมารดา        
นิรมลทินในชีวิตเรา ธมอ.  ชักชวนเยาวชน/ผู�ร(วมงาน สวดขอพรต(อหน�า
พระรูปแม(พระนิรมล 
 
บทภาวนา   

ข�าแต(พระมารดามารีย$นิรมล พวกลูกเข�ามาพึ่งพระแม(ด�วยความ
ไว�วางใจเยี่ยงบุตร โปรดส(องสว(างชี้นําทางและช(วยมนุษยชาติที่ได�รับการไถ(
ให�รอดพ�นด�วยเถิด โปรดเรียกผู�ที่เหินห(างจากพระองค$ให�กลับใจมารับ   
พระเมตตา โปรดค้ําจุนผู�ที่อยู(ในความทุกข$ ประทานความช(วยเหลือและ
กําลังใจแก(ผู�ที่รู�จักและรักพระมารดา ให�ได�รับความสุข ความบรรเทาใจ 
และขับร�องสรรเสริญความยิ่งใหญ(ของพระนาง ผู�ให�กําเนิดองค$ความสว(าง
แห(งความยุติธรรม คือ องค$พระคริสตเจ�า พระเจ�าของข�าพเจ�าทั้งหลาย    
อาแมน 
 
 
 
 
 
 
  



นพวารวันที่ 2  :  วันเสาร+ที่ 30 พ.ย. 2019 
 

สถานที่  :  วัดน�อยแม�พระองค+ อุปถัมภ+  
ที่มัสซาแรลลี มาอินได�เติบโตในครอบครัว                     
ที่มีความเชื่อและความศรัทธาต(อ “แม(พระ 
องค$อุปถัมภ$ของคริสตชน” ซึ่งเป*นที่พึ่งของ
ชาวมอร$เนเซ 
 

รูปภาพ  :  รูปภาพแม(พระองค$อุปถัมภ$ ที่วาดบนกําแพง 
 

ไตร�ตรอง  ปA ค.ศ. 1836 ซึ่งเป*นปAก(อนที่มารีอา มัสซาแรลโล เกิด ที่มอร$เนเซ
เกิดโรคระบาดอย(างหนัก บรรดาผู�ใหญ(คิดได�ว(า พระสันตะปาปาปAโอที่ 7 
ได�หลุดพ�นจากอํานาจของจักรพรรดินโปเลียนอย(างอัศจรรย$ โดยอาศัย
ความช(วยเหลือของแม(พระองค$อุปถัมภ$ พวกเขาจึงพร�อมใจกันบนบาน    
จะสร�างวัดถวายเกียรติแด(แม(พระ หากพระนางทรงปกปWอง กันให�พวกเขา
พ�นจากโรคร�ายและพระนางทรงฟCงคําวิงวอนของพวกเขา โรคระบาดหาย
เป*นปลิดทิ้ง ระยะเวลาที่สร�างวัด ทุกคนพากันพูดถึงความอัศจรรย$ครั้งนี้
ตลอดเวลา 
 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1843 มีพิธีเสกวัดใหม( เวลานั้นมารีอามีอายุ
ครบ 6 ขวบ และน�องเฟลีชีตา อายุ 4 ขวบ เด็กทั้งสองได�มีโอกาสในการ
ร(วมฉลองพิธีเปcดวัดใหม(ด�วย ชาวบ�านพร�อมใจกันไปสวดลูกประคํา และบท
วิงวอนแม(พระอย(างคับคั่ง พี่น�องมัสซาแรลโลทั้งสองก็ได�ไปพร�อมกับบิดา
มารดา ชีวิตแรกแย�มของมารีอาจึงเริ่มต�นภายใต�ภูษาของแม(พระ          
องค$อุปถัมภ$ 

แห(งความยุติธรรม คือ องค$พระคริสตเจ�า พระเจ�าของข�าพเจ�าทั้งหลาย    
อาแมน 
นพวารวันที่ 7  :  วันพฤหัสที่ 5 ธ.ค. 2019 
 

สถานที่  :  สวนป]าด�านหลัง Collegio 
ที่มอร$เนเซ  
 

รูปภาพ  :  รูปปCDนแม(พระองค$อุปถัมภ$    
ที่คุณพ(อบอสโกส(งมาให�บรรดาซิสเตอร$ 
 

ไตร�ตรอง  คุณพ(ออธิการต�องการให�
เ ดือนนี้ เป*นเ ดือนที่ถวายเกียรติและ                      
เตรียมทําการสมโภชแม(พระองค$อุปถัมภ$อย(างสง(าที่สุด ท(านต�องการจะ
แข(งขันกับทางวัลดอกโก จึงสั่งรูปปCDน         แม(พระองค$อุปถัมภ$มา
ประดิษฐานไว�ที่แท(น ซึ่งคุณพ(อเปสตารีโนได�เตรียมไว�ที่ซุ�มไม�ดอกข�าง ๆ วัด 
ในขณะเดียวกัน มาเดอร$ก็ได�กระตุ�นบรรดา         ซิสเตอร$ให�ต�อนรับผู�เป*น
ราชินีนี้ ด�วยการเปcดประตูดวงใจ มอบถวายแด(   พระแม(ในฐานะที่ทรงเป*น
ผู�ใหญ(ของคณะ เดือนเมษายน รูปปCDนแม(พระ   องค$อุปถัมภ$ได�มาถึง บรรดา
ซิสเตอร$โปสตุลันต$ เด็กประจําทั้งหมด                      ยืนอยู(รอบ ๆ แล�ว
ทุกคนก็ร�องเพลงสรรเสริญพระมารดา แห(พระรูปไปประดิษฐานยังแท(นที่ได�
เตรียมไว�  เวลาเย็นแทนที่จะอ(านหนังสือศรัทธา  คุณพ(อก็เทศน$สั้น ๆ ถึง
แม(พระ แล�วก็อวยพร ถ�าหากวันใดฤกษ$งามยามดี   ก็จะพากันไปสวดต(อ
หน�ารูปแม(พระที่สนามและร�องเพลงสรรเสริญ                      แม(พระ มี
เสียงออร$แกนดังแว(วออกมาจากหลังพุ(มไม� คลอตามเสียงเพลง  ไปด�วย 



นพวารวันที่ 6  :  วันพุธที่ 4 ธ.ค. 2019 

 

สถานที่  :  บ�านแม(พระนิรมลทิน ที่มอร$เนเซ    
                     

รูปภาพ  :  ภาพวาดรูปแม(พระเหนือประตู
ทางเข�าบ�าน 
 

ไตร�ตรอง  แม�ว(ามาเรียเป*นธิดาแม(พระที่อายุ
น�อยกว(าเพื่อนในบรรดาเพื่อนสมาชิก แต(เธอเป*นคนที่มีใจร�อนรนมากที่สุด 
เธอเป*นมือขวาของครูอันเจลา มากายอ ให�ความช(วยเหลือทุกอย(าง 
เสนอแนะสิ่งที่คิดว(าเป*นประโยชน$ และเป*นคนแรกที่ปฏิบัติตามคําสั่งของ
ผู�ใหญ( มาเรียรักคณะของตนอย(างจริงใจ จึงมักเตือนเพื่อน ๆ ให�อ(อนน�อม
ต(อคุณพ(อเปสตารีโนและครูมากายอ เธอเป*นคนแรกที่ให�ตัวอย(าง เธอแสดง
ความเคารพต(อ     ครูมากายออย(างสูงสุด เชื่อฟCง ไม(เฉพาะเรื่องสําคัญ
เท(านั้น แต(ยังชอบถามความเห็นของครูในกรณีต(าง ๆ เธอถ(อมตัวทั้งในเรื่อง
จิตใจและเรื่องภายนอกอื่น ๆ ด�วย     
 

ข�อฏิบัติ  อ(านทบทวนบทปฏิญาณตนนักบวชและเทียบเคียงกับชีวิต 
ไตร(ตรองถึงเหตุผล แรงจูงใจที่ชี้นําการเลือกในชีวิตประจําวันของเรา  
 

บทภาวนา 
ข�าแต(พระมารดามารีย$นิรมล พวกลูกเข�ามาพึ่งพระแม(ด�วยความ

ไว�วางใจเยี่ยงบุตร โปรดส(องสว(างชี้นําทางและช(วยมนุษยชาติที่ได�รับการไถ(
ให�รอดพ�นด�วยเถิด โปรดเรียกผู�ที่เหินห(างจากพระองค$ให�กลับใจมารับ   
พระเมตตา โปรดค้ําจุนผู�ที่อยู(ในความทุกข$ ประทานความช(วยเหลือและ
กําลังใจแก(ผู�ที่รู�จักและรักพระมารดา ให�ได�รับความสุข ความบรรเทาใจ 
และขับร�องสรรเสริญความยิ่งใหญ(ของพระนาง ผู�ให�กําเนิดองค$ความสว(าง

ข�อปฏิบัติ  :  เลียนแบบพระนางมารีย$ สตรีผู�ห(วงใยดูแล ด�วยการรู�จัก
สังเกตความต�องการของผู�อื่น และฉับไวในการช(วยเหลือ เช(นเดียวกับ    
พระมารดาที่คานา  
 

บทภาวนา   
ข�าแต(พระมารดามารีย$นิรมล พวกลูกเข�ามาพึ่งพระแม(ด�วยความ

ไว�วางใจเยี่ยงบุตร โปรดส(องสว(างชี้นําทางและช(วยมนุษยชาติที่ได�รับการไถ(
ให�รอดพ�นด�วยเถิด โปรดเรียกผู�ที่เหินห(างจากพระองค$ให�กลับใจมารับ   
พระเมตตา โปรดค้ําจุนผู�ที่อยู(ในความทุกข$ ประทานความช(วยเหลือและ
กําลังใจแก(ผู�ที่รู�จักและรักพระมารดา ให�ได�รับความสุข ความบรรเทาใจ 
และขับร�องสรรเสริญความยิ่งใหญ(ของพระนาง ผู�ให�กําเนิดองค$ความสว(าง
แห(งความยุติธรรม คือ องค$พระคริสตเจ�า พระเจ�าของข�าพเจ�าทั้งหลาย    
อาแมน 
       
 
 
 
 
 
 
 
 



ฃนพวารวันที่ 3  :  วันอาทิตย$ที่ 1 ธ.ค. 
2019 
 

สถานที่  :  วัดนักบุญซิลเวสโตร ที่มอร$เนเซ  
ที่ซึ่งมาอินได�พบปะกับพระเจ�าในศีลศักดิ์สิทธิ์ 
และตักตวงพลังในการทําภารกิจแพร(ธรรม
อย(างเอาจริงเอาจัง พร�อมกับสมาชิกธิดา    

แม(พระนิรมลทิน   
                     
รูปภาพ  :  รูปปCDนแม(แห(งสายประคํา ซึ่งเป*นความศรัทธาดั่งเดิมของชาว
มอร$เนเซ 
 

ไตร�ตรอง  วัดเป*นศูนย$กลางของชีวิตและก�าวเดินฝ]ายจิตของมาเรีย โดเมนิกา 
ที่นี่เธอรับศีลล�างบาปในวันที่ 9 พฤษภาคม 1937 จุดเริ่มต�นชีวิตแห(ง    
ความเชื่อ ที่หล(อเลี้ยงด�วยศีลมหาสนิทและศีลอภัยบาป ภายใต�การติดตาม
ชี้แนะของคุณพ(อเปสตารีโน ตลอด 35 ปA มาเรีย โดเมนิกา ดําเนินชีวิต   
เป*นส(วนหนึ่งของหมู(คณะคริสตชนชาวมอร$เนเซ เธอเรียนรู�ที่จะรับและ
ให�แก(ผู� อื่น เป*นตัวอย(างของฆราวาสผู�ศรัทธาร�อนรน และมีบทบาท           
ในกิจการของวัด จากบรรยากาศแห(งความศรัทธาที่มีชีวิตชีวา ทําให�มาเรีย
เติบโตในความเชื่อและการปฏิสัมพันธ$ ทั้งกับพระเจ�าและเพื่อนพี่น�อง ริเริ่ม
งานเมตตาจิต สนใจงานอบรมเยาวชน สิ่งนี้ทําให�กระแสเรียกธิดาแม(พระ
นิรมลทินและธิดาแม(พระองค$อุปถัมภ$ได�เบ(งบาน จึงกล(าวได�ว(า วัดกลับ                      
เป*นดังครรโภทรอันอุดมสมบูรณ$ที่ให�กําเนิดกระแสเรียกชีวิตผู�รับเจิมและ    
ผู�อบรม มาเรียเป*นดังผลที่สุกงอมของความศักดิ์สิทธิ์ในชุมชนวัด 

ข�อปฏิบัติ  :  ทําจิตใจให�สงบนิ่ง มีท(าทีแห(งการรับฟCงเช(นเดียวกับพระนาง
มารีย$พรหมจารี ให�พระจิตเจ�าเป*นผู�นําเราในการเสริมสร�างความเป*นหนึ่ง
ในหมู(คณะ และร�อนรนในการแพร(ธรรมบทภาวนา                             
 
บทภาวนา 

ข�าแต(พระมารดามารีย$นิรมล พวกลูกเข�ามาพึ่งพระแม(ด�วยความ
ไว�วางใจเยี่ยงบุตร โปรดส(องสว(างชี้นําทางและช(วยมนุษยชาติที่ได�รับการไถ(
ให�รอดพ�นด�วยเถิด โปรดเรียกผู�ที่เหินห(างจากพระองค$ให�กลับใจมารับ   
พระเมตตา โปรดค้ําจุนผู�ที่อยู(ในความทุกข$ ประทานความช(วยเหลือและ
กําลังใจแก(ผู�ที่รู�จักและรักพระมารดา ให�ได�รับความสุข ความบรรเทาใจ 
และขับร�องสรรเสริญความยิ่งใหญ(ของพระนาง ผู�ให�กําเนิดองค$ความสว(าง
แห(งความยุติธรรม คือ องค$พระคริสตเจ�า พระเจ�าของข�าพเจ�าทั้งหลาย    
อาแมน 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 



นพวารวันที่ 5  :  วันอังคารที่ 3 ธ.ค. 2019 
สถานที่  :  บ�านที่ถนนวัลเจลาตา มอร$เนเซ  
ช(วงเวลาการตอบรับด�วยใจกว�าง น�อมรับ   
การทดลองด� วยความรั กและกล� าหาญ 
เปcดทางแห(งกระแสเรียก 
 

รูปภาพ  :  ภาพวาดรูปแม(พระองค$อุปถัมภ$
บนผนังบ�าน ใกล�บ�านของมาอิน 

 

ไตร�ตรอง  มาเรียล�มป]วยในวันฉลองแม(พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค$ และลุก
จากเตียงได�ในวันฉลองแม(พระแห(ง         สายประคํา ช(างเป*นความบังเอิญ
ที่น(าสนใจ ล�มป]วยในวันที่ยกถวายแด(                          แม(พระ และรับ
พลังเพื่อลุกจากที่นอนได�ในวันฉลองพระนางเช(นกัน  ภาพวาดรูปแม(
พระองค$อุปถัมภ$บนผนังที่อยู(ฝC\งตรงข�ามบ�านมาอิน มีจารึกด�านล(างพระรูป
ว(า “องค$อุปถัมภ$ของคริสตชน” แม�ว(าภาพนี้จะไม(เหมือนภาพแม(พระองค$
อุปถัมภ$ในความคิดของพ(อบอสโก แต(ก็เป*นที่ศรัทธานับถือของชาวบ�าน ซึ่ง
พากันมาจุดเทียนหน�าพระรูปทุกวันเสาร$อาทิตย$                       ตลอด
เดือนพฤษภาคม และช(วงไหนที่อากาศดีพวกเขาก็จะชุมนุมกัน     สวดสาย
ประคํา ขับร�องบทเร�าวิงวอนราชินีแห(งสวรรค$ แน(นอนว(า มาเรีย   ได�
ร(วมกับสัตบุรุษผู�มีใจศรัทธาด�วย แม�ในช(วงที่เธอป]วยหนัก เธอก็ยังคงสวด  
เปโตรนิลลาเล(าให�ฟCงว(า มาเรียมีความศรัทธาต(อพระมาก กระนั้นก็ดี      
เธอไม(ได�วอนขอให�หายจากโรค เพราะเธอปรารถนาอย(างยิ่งที่จะไปสวรรค$ 
                                               

 

ข�อปฏิบัติ  :  หลังรับศีลมหาสนิท ให�เราโมทนาคุณพระเจ�าที่ทรงเลี้ยงดูเรา
ด�วยอาหารแห(งพระวาจาและพระกายของพระองค$ ตั้งใจสอนคําสอนและ
ปลุกเร�าเด็กคาทอลิก ให�มีส(วนร(วมในกิจกรรมของวัด  
 

บทภาวนา 
ข�าแต(พระมารดามารีย$นิรมล พวกลูกเข�ามาพึ่งพระแม(ด�วยความ

ไว�วางใจเยี่ยงบุตร โปรดส(องสว(างชี้นําทางและช(วยมนุษยชาติที่ได�รับการไถ(
ให�รอดพ�นด�วยเถิด โปรดเรียกผู�ที่เหินห(างจากพระองค$ให�กลับใจมารับ   
พระเมตตา โปรดค้ําจุนผู�ที่อยู(ในความทุกข$ ประทานความช(วยเหลือและ
กําลังใจแก(ผู�ที่รู�จักและรักพระมารดา ให�ได�รับความสุข ความบรรเทาใจ 
และขับร�องสรรเสริญความยิ่งใหญ(ของพระนาง ผู�ให�กําเนิดองค$ความสว(าง
แห(งความยุติธรรม คือ องค$พระคริสตเจ�า พระเจ�าของข�าพเจ�าทั้งหลาย    
อาแมน 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



นพวารวันที่ 4  :  วันจันทร$ที่ 2 ธ.ค. 2019 
 

สถานที่   :  บ�านธิดาแม(พระนิรมลทิน         
ที่มอร$เนเซ การทํางานและความเงียบ
ท(ามกลางไร(อ งุ(น ที่วัล โปนาสกา ทําให�       
มาเรียก�าวหน�าในชีวิตฝ]ายจิตและช(วยให�
การเลือกเส�นทางชีวิตของเธอชัดเจนมากขึ้น                                      
 

รูปภาพ  :  รูปพระนางมารีย$นิรมล กับนักบุญอันเจลา เมริชี และนักบุญ
เทเรซาแห(งอาวิลา 
 

ไตร�ตรอง  ในกลุ(มเยาวชนของมอร$เนเซ  อันเจลา มากาญอ หญิงสาวผู�มี
ฐานะและการศึกษา มีความศรัทธา ฝากตัวไว�ในการดูแลของคุณพ(อ      
เปสตารีโน เธอเสนอคุณพ(อให�ร(างระเบียบการเป*นแนวทางดําเนินชีวิต
สําหรับเด็กสาวที่ไม(เข�าเป*นนักบวช และเวลาเดียวกันไม(ประสงค$แต(งงาน 
คล�ายกับนักบวชฆราวาส จุดประสงค$ของคณะนี้คือ การร(วมกันดําเนินงาน
เพื่อพระสิริรุ(งโรจน$ของพระเจ�า และความก�าวหน�าของพระศาสนจักร 
อาศัยการเป*นตัวอย(างดีแก(กันและกัน แก�บาปรับศีลเป*นประจํา มีความ
ศรัทธาต(อพระมหาทรมานของพระเยซูเจ�าและพระนางมารีย$ พระมารดา
ของพระองค$ คุณพ(อเปสตารีโนยังได�ตั้งกลุ(มแม(บ�านด�วย จัดให�มีการประชุม
บ(ายวันอาทิตย$และมีธิดาแม(พระคนหนึ่งเป*นประธาน มาเรียเตรียมการ
ประชุมอย(างดี ทุกคนยกย(องว(าเธอมีใจร�อนรน และพูดเป*นเสียงเดียวกันว(า 
มาเรียมีความสามารถทําให�พวกเขารักพระมากขึ้นและปฏิบัติหน�าที่ของตน
ด�วยความเบิกบานใจ 

 

ข�อปฏิบัติ  :  หาเวลาสงบนิ่งหน�าตู�ศีล รื้อฟ_Dนการรับพระเยซูเจ�าในศีลมหาสนิท 
เพื่อกลับเป*นปCงสําหรับเพื่อนพี่น�อง เช(นเดียวกับพระองค$ และถวาย       
คํ าภาวนาสํ าหรั บพระสั นตะปาปาฟรั น ซิสและภาร กิ จการ เป* น                  
ผู�นําความหวังแก(มนุษยชาติ 
 

บทภาวนา 
ข�าแต(พระมารดามารีย$นิรมล พวกลูกเข�ามาพึ่งพระแม(ด�วยความ

ไว�วางใจเยี่ยงบุตร โปรดส(องสว(างชี้นําทางและช(วยมนุษยชาติที่ได�รับการไถ(
ให�รอดพ�นด�วยเถิด โปรดเรียกผู�ที่เหินห(างจากพระองค$ให�กลับใจมารับ   
พระเมตตา โปรดค้ําจุนผู�ที่อยู(ในความทุกข$ ประทานความช(วยเหลือและ
กําลังใจแก(ผู�ที่รู�จักและรักพระมารดา ให�ได�รับความสุข ความบรรเทาใจ 
และขับร�องสรรเสริญความยิ่งใหญ(ของพระนาง ผู�ให�กําเนิดองค$ความสว(าง
แห(งความยุติธรรม คือ องค$พระคริสตเจ�า พระเจ�าของข�าพเจ�าทั้งหลาย    
อาแมน 
                       
 
 
 
 
 
 
 


