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เดือน "สายประคำโลก" 
(แบบแผนการสวดสายประคำ เดือนตุลาคม 2022)  

บทเพลงเริ่มพิธ ี 
เดชะพระนาม  พระบิดา และพระบุตร และพระจิต อาแมน 

บทอัญเชิญพระจิตเจ้า 
ก่อ เชิญเสด็จมา ข้าแต่พระจิตเจ้า 
รับ     เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษ และทรงบันดาลให้ลุกร้อนด้วย

ความรักของพระองค์ 
ก่อ     โปรดประทานพระจิตของพระองค์ และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา 
รับ      แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินข้ึนใหม่ 

ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของ
พระจิต โปรดให้ข้าพเจ้าทั ้งหลายซาบซึ้งในความเที ่ยงธรรมโดย  
พระจิตนั้น และโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอ 
เดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้า ของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน 

 

(บทข้าพเจ้าเชื่อ) 
 ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ ทรงเนรมติฟ้าดิน 

ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้า องค์พระผู้
เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย ทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้า ทรงบังเกิดจาก
พระนางมารีย์พรหมจารี ทรงรับทรมานสมัยปอนทิอัสปิลาต ทรงถูกตรึง
กางเขน สิ ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้ เสด็จสู ่แดนมรณะ วันที ่สามทรง
กลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย เสด็จสู่สวรรค์ ประทับเบื้องขวาพระ
เจ้าพระบิดา ผู้ทรงสรรพานุภาพ แล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย 
ข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้า พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากล ความสัมพันธ์เป็น
หนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์ การอภัยบาป การกลับคืนชีพของร่างกาย และ
ชีวิตนิรันดร อาแมน 
(ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย...วันทามารีย์ 3 บท ...พระสิริรุ่งโรจน์) 
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รหัสธรรมภาคชื่นชมยินด ี(วันจันทร์และวันเสาร์) 
ข้อรำพึงเกี่ยวกับการบังเกิดของพระเยซูเจ้า 

ข้อรำพึงที่ 1  ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแก่พระนางมารีย์  
ให้เราสวดสายประคำ 10 บทนี้  
เพื่อสิทธิของเด็กทารก ในครรภ์มารดาที่จะเกิด 

(ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย...วันทามารีย์ 10 บท...พระสิริรุ่งโรจน์) 
ข้อรำพึงที่ 2 พระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบธ  

ให้เราสวดสายประคำ 10 บทนี้  
เพื่อขอให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และโรคระบาด
อื่นๆ ได้คลี่คลายและสิ้นสุดลง ทั้งในระดับโลกและระดับประเทศไทย
ของเรา 

(ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย...วันทามารีย์ 10 บท...พระสิริรุ่งโรจน์) 
ข้อรำพึงที่ 3 พระเยซูเจ้าประสูติ ณ เมืองเบธเลแฮม   

ให้เราสวดสายประคำ 10 บทนี้ 
เพื่อความสงบสันติสุข ความรัก ความเข้าใจ ให้อภัยกันในประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก 

(ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย...วันทามารีย์ 10 บท...พระสิริรุ่งโรจน์) 
ข้อรำพึงที่ 4 พระนางมารีย์ถวายพระกุมารในพระวิหาร    

ให้เราสวดสายประคำ 10 บทนี้ 
เพื่อส่งเสริมกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์และนักบวช 

(ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย...วันทามารีย์ 10 บท...พระสิริรุ่งโรจน์) 
ข้อรำพึงที่ 5 พระนางมารีย์พบพระเยซูเจ้าในพระวิหาร 

ให้เราสวดสายประคำ 10 บทนี้ 
เพื่อการประชุมสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย (FABC) ประสบ
ผลสำเร็จ เพื่อก้าวเดินไปด้วยกัน ในฐานะประชาชาติแห่งเอเชีย 

(ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย...วันทามารีย์ 10 บท...พระสิริรุ่งโรจน์) 
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รหัสธรรมภาคมหาทรมาน (วันอังคารและวันศุกร์) 
ข้อรำพึงเกี่ยวกับความทุกข์ของพระเยซูเจ้า 

ข้อรำพึงที่ 1  พระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตในสวนเกทเสมนี 
ให้เราสวดสายประคำ 10 บทนี้  
เพื่อสิทธิของเด็กทารก ในครรภ์มารดาที่จะเกิด 

(ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย...วันทามารีย์ 10 บท...พระสิริรุ่งโรจน์) 
ข้อรำพึงที่ 2 พระเยซูเจ้าทรงถูกเฆ่ียน 

ให้เราสวดสายประคำ 10 บทนี้  
เพื่อขอให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และโรคระบาด
อื่นๆ ได้คลี่คลายและสิ้นสุดลง ทั้งในระดับโลกและระดับประเทศไทย
ของเรา 

(ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย...วันทามารีย์ 10 บท...พระสิริรุ่งโรจน์) 
ข้อรำพึงที่ 3 พระเยซูเจ้าทรงถูกสวมมงกุฎหนาม 

ให้เราสวดสายประคำ 10 บทนี้ 
เพื่อความสงบสันติสุข ความรัก ความเข้าใจ ให้อภัยกันในประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก 

(ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย...วันทามารีย์ 10 บท...พระสิริรุ่งโรจน์) 
ข้อรำพึงที่ 4 พระเยซูเจ้าทรงแบกไม้กางเขน 

ให้เราสวดสายประคำ 10 บทนี้ 
เพื่อส่งเสริมกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์และนักบวช 

(ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย...วันทามารีย์ 10 บท...พระสิริรุ่งโรจน์) 
ข้อรำพึงที่ 5 พระเยซูเจ้าทรงถูกตรึงและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน 

ให้เราสวดสายประคำ 10 บทนี้ 
เพื่อการประชุมสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย (FABC) ประสบ
ผลสำเร็จ เพื่อก้าวเดินไปด้วยกัน ในฐานะประชาชาติแห่งเอเชีย 

(ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย...วันทามารีย์ 10 บท...พระสิริรุ่งโรจน์) 
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รหัสธรรมภาคสิริรุ่งโรจน์ (วันพุธและวันอาทิตย์) 
ข้อรำพึงเกี่ยวกับการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า 

ข้อรำพึงที่ 1  พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ 
ให้เราสวดสายประคำ 10 บทนี้  
เพื่อสิทธิของเด็กทารก ในครรภ์มารดาที่จะเกิด 

(ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย...วันทามารีย์ 10 บท...พระสิริรุ่งโรจน์) 
ข้อรำพึงที่ 2 พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์   

ให้เราสวดสายประคำ 10 บทนี้  
เพื่อขอให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และโรคระบาด
อื่นๆ ได้คลี่คลายและสิ้นสุดลง ทั้งในระดับโลกและระดับประเทศไทย
ของเรา 

(ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย...วันทามารีย์ 10 บท...พระสิริรุ่งโรจน์) 
ข้อรำพึงที่ 3 พระจิตเสด็จมา   

ให้เราสวดสายประคำ 10 บทนี้ 
เพื่อความสงบสันติสุข ความรัก ความเข้าใจ ให้อภัยกันในประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก 

(ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย...วันทามารีย์ 10 บท...พระสิริรุ่งโรจน์) 
ข้อรำพึงที่ 4 พระนางมารีย์ได้รับเกียรติยกข้ึนสวรรค์ 

ให้เราสวดสายประคำ 10 บทนี้ 
เพื่อส่งเสริมกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์และนักบวช 

(ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย...วันทามารีย์ 10 บท...พระสิริรุ่งโรจน์) 
ข้อรำพึงที่ 5 พระนางมารีย์ได้รับมงกุฎในสวรรค์ 

ให้เราสวดสายประคำ 10 บทนี้ 
เพื่อการประชุมสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย (FABC) ประสบ
ผลสำเร็จ เพื่อก้าวเดินไปด้วยกัน ในฐานะประชาชาติแห่งเอเชีย 

(ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย...วันทามารีย์ 10 บท...พระสิริรุ่งโรจน์) 
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รหัสธรรมภาคแสงสว่าง (วันพฤหัส) 
ข้อรำพึงเกี่ยวกับชีวิตเปิดเผยและภารกิจของพระเยซูเจ้า 

ข้อรำพึงที่ 1  พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง ณ แม่น้ำจอร์แดน 
ให้เราสวดสายประคำ 10 บทนี้  
เพื่อสิทธิของเด็กทารก ในครรภ์มารดาที่จะเกิด 

(ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย...วันทามารีย์ 10 บท...พระสิริรุ่งโรจน์) 
ข้อรำพึงที่ 2 พระเยซูเจ้าทรงเผยพระองค์เองในงานมงคลสมรส 

ให้เราสวดสายประคำ 10 บทนี้  
เพื่อขอให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และโรคระบาด
อื่นๆ ได้คลี่คลายและสิ้นสุดลง ทั้งในระดับโลกและระดับประเทศไทย
ของเรา 

(ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย...วันทามารีย์ 10 บท...พระสิริรุ่งโรจน์) 
ข้อรำพึงที่ 3 พระเยซูเจ้าทรงประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้าและทรง  
  เรียกผู้คนให้กลับใจ 

ให้เราสวดสายประคำ 10 บทนี้ 
เพื่อความสงบสันติสุข ความรัก ความเข้าใจ ให้อภัยกันในประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก 

(ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย...วันทามารีย์ 10 บท...พระสิริรุ่งโรจน์) 
ข้อรำพึงที่ 4 พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระกายอย่างรุ่งโรจน์ ณ ภูเขาทาบอร์ 

ให้เราสวดสายประคำ 10 บทนี้ 
เพื่อส่งเสริมกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์และนักบวช 

(ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย...วันทามารีย์ 10 บท...พระสิริรุ่งโรจน์) 
ข้อรำพึงที่ 5 พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท เพื่อเป็นเครื่องหมายของ  
   ธรรมล้ำลึกปัสกา   

ให้เราสวดสายประคำ 10 บทนี้ 
เพื่อการประชุมสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย (FABC) ประสบ
ผลสำเร็จ เพื่อก้าวเดินไปด้วยกัน ในฐานะประชาชาติแห่งเอเชีย 

(ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย...วันทามารีย์ 10 บท...พระสิริรุ่งโรจน์) 
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บทร่ำวิงวอนแม่พระแห่งโลเรโต 
พระเจ้าทรงเมตตาเทอญ  พระเจ้าทรงเมตตาเทอญ  
พระคริสตเจ้าทรงเมตตาเทอญ พระคริสตเจ้าทรงเมตตาเทอญ  
พระเจ้าทรงเมตตาเทอญ  พระเจ้าทรงเมตตาเทอญ 
พระคริสตเจ้าโปรดฟังเถิด  พระคริสตเจ้าโปรดสดับฟังเทอญ 
พระบิดาเจ้าสวรรค์ พระเจ้าข้า  ทรงเมตตาเทอญ 
พระบุตรผู้ไถ่โลก พระเจ้าข้า   ทรงเมตตาเทอญ 
พระจิตศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าข้า   ทรงเมตตาเทอญ  
พระตรีเอกภาพ พระเจ้าเดียวเจ้าข้า  ทรงเมตตาเทอญ 
สันตะมารีย์     ช่วยวิงวอนเทอญ 
สันตะชนนีแห่งพระเจ้า    ช่วยวิงวอนเทอญ  
สันตะพรหมจารีแห่งพรหมจารีทั้งหลาย  ช่วยวิงวอนเทอญ 
มารดาพระคริสตเจ้า     ช่วยวิงวอนเทอญ 
มารดาพระศาสนจักร    ช่วยวิงวอนเทอญ 
มารดาแห่งความเมตตากรุณา   ช่วยวิงวอนเทอญ 
มารดาพระหรรษทาน     ช่วยวิงวอนเทอญ 
มารดาแห่งความหวัง    ช่วยวิงวอนเทอญ 
มารดาผุดผ่องอย่างยิ่ง    ช่วยวิงวอนเทอญ 
มารดาบริสุทธ์ิอย่างยิ่ง    ช่วยวิงวอนเทอญ 
มารดาพรหมจารีเสมอ    ช่วยวิงวอนเทอญ 
มารดาปราศจากหม่นหมอง    ช่วยวิงวอนเทอญ 
มารดาน่ารักยิ่ง     ช่วยวิงวอนเทอญ 
มารดาน่าพิศวง      ช่วยวิงวอนเทอญ 
มารดาผู้แนะนำ     ช่วยวิงวอนเทอญ 
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มารดาพระผู้สร้าง      ช่วยวิงวอนเทอญ 
มารดาพระผู้ไถ่     ช่วยวิงวอนเทอญ 
พรหมจารีปรีชารอบคอบ    ช่วยวิงวอนเทอญ 
พรหมจารีควรเคารพ     ช่วยวิงวอนเทอญ 
พรหมจารีควรประกาศสรรเสริญ   ช่วยวิงวอนเทอญ 
พรหมจารีทรงฤทธ์ิ      ช่วยวิงวอนเทอญ 
พรหมจารีทรงกรุณาปรานี     ช่วยวิงวอนเทอญ 
พรหมจารีทรงสัตย์      ช่วยวิงวอนเทอญ 
กระจกเงาความยุติธรรม    ช่วยวิงวอนเทอญ 
สำนักพระญาณสุขุม     ช่วยวิงวอนเทอญ 
เหตุแห่งความยินดีของชาวเรา   ช่วยวิงวอนเทอญ  
ภาชนะรองรับพระจิต     ช่วยวิงวอนเทอญ 
ภาชนะล้ำเกียรติ      ช่วยวิงวอนเทอญ 
ภาชนะยอดศรัทธา      ช่วยวิงวอนเทอญ 
กุหลาบสวรรค์     ช่วยวิงวอนเทอญ 
ปราสาทดาวิด      ช่วยวิงวอนเทอญ 
ปราสาทงา      ช่วยวิงวอนเทอญ 
เคหะทองคำ     ช่วยวิงวอนเทอญ 
หีบพระบัญญัติ      ช่วยวิงวอนเทอญ  
ประตูสวรรค์      ช่วยวิงวอนเทอญ 
ดาวประจำรุ่ง      ช่วยวิงวอนเทอญ 
ความรอดของคนไข้     ช่วยวิงวอนเทอญ 
ที่หลบภัยของคนบาป     ช่วยวิงวอนเทอญ 
องค์บรรเทาผู้อพยพ    ช่วยวิงวอนเทอญ 
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องค์บรรเทาผู้ทุกข์ยาก    ช่วยวิงวอนเทอญ 
องค์อุปถัมภ์ของคริสตัง    ช่วยวิงวอนเทอญ 
ราชินีนิกรทูตสวรรค์     ช่วยวิงวอนเทอญ 
ราชินีคณะอัยกา     ช่วยวิงวอนเทอญ  
ราชินีคณะประกาศก     ช่วยวิงวอนเทอญ 
ราชินีคณะอัครสาวก     ช่วยวิงวอนเทอญ 
ราชินีคณะมรณสักขี    ช่วยวิงวอนเทอญ 
ราชินีคณะอรหันต์      ช่วยวิงวอนเทอญ 
ราชินีคณะสพรหมจรรย์    ช่วยวิงวอนเทอญ 
ราชินีคณะนักบุญ      ช่วยวิงวอนเทอญ 
ราชินีผู้ปฏิสนธินิรมล     ช่วยวิงวอนเทอญ 
ราชินีผู้รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์    ช่วยวิงวอนเทอญ 
ราชินีแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์   ช่วยวิงวอนเทอญ 
ราชินีแห่งครอบครัว    ช่วยวิงวอนเทอญ 
ราชินีแห่งสันติภาพ     ช่วยวิงวอนเทอญ 
ลูกแกะพระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลก  อภัยโทษเราเถิดพระเจ้าข้า 
ลูกแกะพระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลก  สดับฟังเราเถิดพระเจ้าข้า  
ลูกแกะพระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลก   เมตตาเราเถิดพระเจ้าข้า 
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(ก่อ) โปรดภาวนาอุทิศแก่เราเถิด พระชนนีพระเจ้า 
(รับ) เพื่อเราสมจะได้รับตามคำสัญญาของพระคริสตเจ้า 
 เราจงภาวนา 
 ข้าแต่พระผู้ทรงเป็นเจ้า  
 โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายผู้รับใช้พระองค์มีความชื่นชมยินดี  
 สุขกายสบายใจตลอดไป  
 ขอพระนางมารีย์พรหมจารีผู้ศักดิ์สิทธิ์ย่ิงทรงช่วยวอนขอ  
 ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นจากความเศร้าโศกในชีวิตนี้  
 และได้รับความยินดีตลอดนิรันดรด้วยเถิด 
 ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาเมน 
ก.  พระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า 
ร.  ทรงเมตตาเทอญ (3 ครั้ง) 
 

บทวันทาพระราชินี 
  วันทาพระราชินี พระแม่ผู้ทรงเมตตากรุณา ทรงเป็นชีวิต ความ
อ่อนโยน และความหวังของลูกทุกคน ลูกผู้เป็นลูกหลานที่ถูกเนรเทศ
ของเอวา ขอวันทา ร้องหาพระแม่ ถอนใจคร่ำครวญร่ำไห้ในเหวน้ำตา
นี้ โปรดเถิดพระแม่ ผู้ทรงช่วยเหลือเกื้อกูลลูก โปรดทอดพระเนตร
เมตตามายังลูก และเมื่อชีวิตเนรเทศนี้ผ่านพ้นไปแล้ว โปรดแสดงให้
ลูกเห็นพระเยซู พระบุตรผู้ทรงได้รับพระพร ข้าแต่พระแม่ผู้เมตตา
กรุณา พระแม่ผู้โอบอ้อมอารี มารีย์พรหมจารีผู้มีพระทัยอ่อนโยน 

 
เพลงปิดพิธี  
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