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“พฤษภาคม” เป็นเดอืนแห่งการสวดสายประค าเพือ่ต่อตา้นโรคระบาด 

สกัการะสถานทัว่โลกเชิญชวนสตับุรุษร่วมใจเป็นหนึง่เดียวกนั 

สวดสายประค าเพือ่ขอใหโ้รคระบาดสิ้ นสุดลงและขอใหด้ าเนนิชีวิตไดต้ามปกติ 

 

“พระศาสนจักรอธิษฐานภาวนาอย่างรอ้นรนต่อพระเจา้” (กจ. 12: 5) 

สกัการะสถานทั่วโลกเชิญชวนประชาสตับุรุษในช่วงเดือนพฤษภาคมร่วมใจกนัสวดสาย

ประค า วิงวอนพระแม่เมตตาหยุดยัง้โรคระบาด เพื่อทีพ่วกลูกจะสามารถด าเนินชีวิต

ตามปกติ 

แถลงการณจ์ากนครรฐัวาติกนั 

 เพ่ือตอบสนองต่อความปรารถนาอันร้อนรนของพระสันตะปาปาฟรานซิสที่ทรง

ปรารถนาจัดให้เดือนพฤษภาคม เป็นเดือนแห่งการอธิษฐานภาวนาแบบ “มาราธอน” 

เพ่ือวิงวอนพระเจ้าผ่านทางพระแม่มารีย์ ขอให้โรคระบาดสิ้นสุดลง ซึ่งโควิด19 ได้ก่อ

ผลกระทบอย่างรุนแรงให้กับมนุษยชาติเกินกว่าปีแล้ว พร้อมกับขอให้พวกเราสามารถ

ด าเนินชีวิตได้ตามวิถีปกติ พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงปรารถนาที่จะประสานกับ

สักการะสถานทุกแห่งทั่วโลก โดยมีส่วนร่วมในความคิดริเร่ิมนี้ เพ่ือที่จะสามารถเป็น

เคร่ืองมือแห่งการอธิษฐานภาวนาของพระศาสนจักรทั้งมวล ความคิดริเร่ิมนี้ ได้มาจาก

ข้อความในพระคัมภีร์ที่ว่า “พระศาสนจักรอธิษฐานภาวนาดว้ยใจรอ้นรนต่อพระเจา้” 

(กจ. 12: 5) 
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 สมณสภาเพ่ือส่งเสริมการประกาศพระวรสารในยุคใหม่ ที่ได้รับมอบหมายจาก

พระสนัตะปาปาฟรานซิสให้ท าหน้าที่ประสานและด าเนินการในเร่ืองนี้  โดยเชื้อเชิญไปยัง

ทุกการะสถานทั่วโลกเพ่ือส่งเสริมเผยแพร่ความคิดริเร่ิมนี้ ในภูมิภาคของตนเอง เพ่ือ

เข้าถึงบรรดาศาสนบริกรบาดหลวง นักบวชชายหญิง ผู้ ฝึกหัด ครอบครัวและประชา

สัตบุรุษเพ่ือชักชวนบรรดาลูก ๆ เยาวชนให้ร่วมใจกันสวดภาวนาวิงวอน และมอบ

ความหวัง ความไว้วางใจไว้กับพระแม่มารีย์พรหมจารี การสวดสายประค าประจ าทุกวัน

ตลอดเดือนพฤษภาคม มีจุดประสงค์แต่ละวันแตกต่างกัน เช่นส าหรับสัตบุรุษที่ได้รับ

ผลกระทบจากโรคระบาด ส าหรับผูที้ไ่ม่สามารถกล่าวอ าลากบัคนทีต่นรัก ส าหรับผูที้ ่

รกัษาพยาบาลผูป่้วย ส าหรบัคนยากจน คนทีไ่ม่มีบา้น คนทีป่ระสบกบัความยุ่งยากใน

เรือ่งของเศรษฐกิจ และคนทีต่ายไปแลว้ นี่คือความตั้งใจบางประการที่จะเป็นเป้าหมาย

การภาวนาของพวกเราต่อพระแม่มารีย์ 

 สักการะสถานแต่ละแห่งทั่วโลกได้รับการเชิญให้สวดภาวนาในภาษาและ

วัฒนธรรมที่ปฏิบัติกนัในท้องถิ่นโดยวิงวอนให้ชีวิตสงัคม การท างาน และกิจกรรมอื่นๆ

ที่ถูกระงับไปในช่วงที่เกิดโรคระบาดจะได้กลับเข้าสู่สภาพเดิม การอุทธรณ์นี้ ต้องการ

สร้างบรรยากาศการวงิวอนที่ไม่ขาดสาย ซึ่งกระจายไปทั่วทุกมุมโลกที่เกดิจากพระศาสน

จักรทั้งมวลกับพระบิดา โดยอาศัยการวิงวอนของพระแม่มารีย์พรหมจารี ด้วยเหตุนี้

สกัการะสถานต่างๆ จึงถูกขอร้องให้ช่วยกนัส่งเสริมและรณรงค์ให้มากที่สดุเท่าที่จะท าได้

โดยให้ประชาสตับุรุษมีส่วนร่วมเพ่ือทุกคนจะได้อทุศิเวลาให้กบัการสวดภาวนาประจ าวนั

ไม่ว่าจะเป็นในรถหรือบนท้องถนน และพวกเราต้องขอบคุณเทคโนโลยีของการสื่อสาร

ด้วยสมาร์ทโฟนที่ช่วยกันรณรงค์ยุติโรคระบาด เพ่ือที่จะมีวิถีชีวิตสังคมและการงาน

เหมือนเดิม 

 พระสันตะปาปาฟรานซิสจะเป็นผู้ เปิดและปิดการสวดภาวนาพร้อมกับประชา

สัตบุรุษทั่วโลกจากสถานที่ส าคัญสองแห่งในนครรัฐวาติกัน กล่าวคือ วันเสาร์ที่ 1 

พฤษภาคม 2021 พระองค์จะทรงอธิษฐาน ณ วัดแม่พระเป็นที่พ่ึง ซึ่งมีภาพ “ไอคอน”

ที่ได้รับการเคารพนับถือมาตั้งแต่ศตวรรษที่สิบเจ็ด ซึ่งประดิษฐานอยู่เหนือพระแท่น

นักบุญเลโอ ซึ่งอยู่ใกล้กบัมุขตอนใต้ของมหาวิหารวาติกนัเดิม ต่อมาได้มีการย้ายพระรปู

ไอคอนดังกล่าวมาไว้ในพระวิหารนักบุญเปโตรที่สร้างโดยพระสนัตะปาปาเกรโกร่ีที่ XIII 

ในปี 1578 ณ วัดน้อยเกรโกเร่ียนซึ่ งพระธาตุของนักบุญเกรโกร่ีแห่งนาซีอานซุส  
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นักปราชญ์และปิตาจารย์แห่งพระศาสนจักรถูกบรรจุไว้ที่นั้น ในปี 2013 ช่วงเปิดปีแห่ง

ความเชื่อรูปไอคอนมีการบูรณะขึ้ นใหม่ ตั้งแต่มีการบูรณะฟ้ืนฟูคร้ังแรกโดยพระ

สันตะปาปาฟรานซิส ซึ่งในขณะนั้นพระองค์เพ่ิงได้รับการสถปานาเป็นพระสันตะปาปา

ใหม่ๆ ค าว่า “SVCCVRRE NOS และ FRANCISCVS PP. A. I.” ถูกสลักไว้ใต้รูป

ไอคอนนี้  จึงเท่ากบัเป็นการมอบพระสนัตะปาปาให้แด่แม่พระเป็นที่พ่ึงพิง 

พระสนัตะปาปาฟรานซิสทรงถวายพระเกยีรติแด่แม่พระเป็นที่พึง่พิง 

 ในโอกาสนี้ พระสันตะปาปาจะทรงอวยพรเสกสายประค าพิเศษเพ่ือใช้ใน

เหตุการณ์นี้ โดยเฉพาะ ซึ่งจะส่งไปยังสกัการะสถานที่เกี่ยวข้อง 30 แห่ง หลายครอบครัว

จากวัดในกรุงโรมและเขตจังหวัดลาซีโอจะมีส่วนร่วมในการอ่านและการน าการสวดสาย

ประค าพร้อมกับเยาวชนที่เป็นตัวแทนของกระบวนการประกาศพระวรสารยุคใหม่ และ

ในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2021 พระสันตะปาปาฟรานซิสจะทรงปิดการสวดภาวนา

แบบ “มาราธอน” จากสวนพฤกษชาติวาติกัน ซึ่งจะมีการแถลงข่าวรายละเอียดต่อไป 

บุคคลพิการหูหนวกและเป็นใบ้จะเข้าร่วมถึงทั้งสองเหตุการณ์นี้ ได้โดยอาศัยการแปล

ด้วยภาษามือ  

สกัการะสถานจะมีดงันี้  

วนัที่ ขื่อ สกัการะสถาน/ประเทศ จุดประสงคก์ารภาวนาแต่ละวนั 

วันเปิด 

1 พ.ค. 

มหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกนั ส า ห รับม นุษยช า ติทั้ ง โ ลกที่ ไ ด้ รั บ

ผลกระทบจากโรคระบาด 

1 พระมารดาแห่งวาลซิงแฮม (องักฤษ) ส าหรับทุกคนที่ล่วงลับจากติดเช้ือโรค 

2 พระเยซูคริสต์ พระผู้ไถ่ และ พระมารดา 

มารีย์  (ไนจีเรีย) 

ส าหรับบุคคลที่ไม่มีโอกาสกล่าวค าอ าลา

กบัผู้ที่ล่วงลับและบุคคลที่ตนรัก 

3 พระมารดาแห่งเชสโตโชวา (โปแลนด์) ส าหรับบุคคลที่ติดเช้ือโคโรนาไวรัส และ

ผู้ป่วยทุกคน 

4 อาสนวิหารทูตสวรรค์แจ้งข่าว (อสิราแอล) ส าหรับสุภาพสตรีที่ ต้ังครรภ์ และเด็ก

น้อยในครรภ์ 

5 พระมารดาพรหมจารีแห่งสายประค า  

(เกาหลีใต้) 

ส าหรับเดก็ ๆ และ บรรดาเยาวชน 

6 พระมารดาแห่งอาปาเรชิดา( บราซิล) ส าหรับบรรดาหนุ่มสาว 
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7 พระมารดาแห่งสันติสุขและการเดินทาง

อย่างดี (ฟิลิปปินส)์ 

ส าหรับทุก ๆ ครอบครัว 

8 พระมารดาแห่งลูจาน อาร์เจนตินา ส าหรับบุคคลที่ท างานด้านสื่อสงัคม 

9 บ้านศักด์ิสทิธข์องแม่พระ โลเรโต (อติาลี) ส าหรับบรรดาผู้อาวุโส ผู้สงูวัย 

10 พระมารดาแห่งเมืองนอ็ค ไอร์แลนด์ ส าหรับบุคคลพิการทุกคน 

11 พระมารดาพรหมจา รีแ ห่งคนยากจน      

(เบลเย่ียม) 

ส าหรับคนยากจน คนไร้ที่ พ่ึง ไร้ที่อยู

อาศัย และบุคคลเผชิญปัญหาเศรษฐกจิ 

12 พระมารดาแห่งอาฟริกา (อลัจีเรีย) ส าหรับบุคคลที่ถูกทอดทิ้ งอยู่คนเดียว

และบุคคลที่สิ้นความหวัง 

13 พระมารดาพรหมจารีแห่งสายประค า   

(ปอร์ตุเกส) 

ส าหรับบรรดาผู้ต้องกกั ณ เรือนจ าต่างๆ 

14 พระมารดาแห่งสขุภาพพลานามัย (อนิเดีย) ส าหรับบรรดานักวิทยาศาสตร์ และผู้

ท างานสถาบันวิจัยทางการแพทย์ 

15 พระมารดาราชินีแห่งสนัติสขุ (บอสเนีย) ส าหรับบรรดาผู้อพยพลี้ภัย 

16 อาสนวิหารพระแม่มารีย์ (ออสเตรเลีย) ส าหรับผู้เคราะห์ร้ายจากการใช้ความ

รุนแรง และจากการค้ามนุษย์ 

17 พระมารดาผู้ปฏสินธนิิรมล (สหรัฐอเมริกา) ส าหรับผู้น าประเทศต่าง ๆ และ บรรดา

หัวหน้าองค์กรระหว่างประเทศ 

18 พระมารดาแห่งเมืองลูร์ดส ์(ฝร่ังเศส) ส าหรับคณะแพทย์และพยาบาล 

19 บ้านของแม่พระ (ตุรก)ี ส าหรับประชาชนที่ผจญกับภัยสงคราม 

และเพ่ือสนัติภาพในโลก 

20 พระมารดาแห่งความรัก ณ เมืองคอปเปอร์ 

(คิวบา) 

ส าหรับบรรดาเภสัชกร และคณะเวช

บุคคล  

21 พระมารดาแห่งเมืองนางาซาก ิ(ญี่ปุ่น) ส าหรับผู้ที่ท างานด้านสงัคมสงเคราะห์ 

22 พระมารดาแห่งมอนทเ์ซรัท (สเปน) ส าหรับบรรดาจิตอาสา 

23 พระมารดาแห่งเมืองแคป (แคนาดา) ส าห รับบุคลากรด้านกฎหมายแห่ง

สภาพแวดล้อมและทางด้านกทารทหาร 

และ ผู้ต่อต้านอคัคีภัย 

24 (สกัการะสถานยงัไม่ไดยื้นยนั) ส าหรับบุคคลผู้ช่วยจัดเตรียมสิ่งจ าเป็น

ในการบริการสงัคม 

25 อาสนวิหารพระมารดาพรหมจารีแห่งตาปินู 

(มอลต้า) 

ส าหรับคณะครู คณาจารย์ นักเรียน 

นักศึกษาและผู้ประสาทความรู้ 

26 พระมารดาแห่งกวาดาลูเป้ (เมก็ซิโก) บรรดาผู้ใช้แรงงานและนักธุรกจิลงทุน 
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27 พระมารดาพระเจ้า (ยูเครน) ส าหรับผู้ที่ตกงาน 

28 พระมารดาพระองค์ด าแห่งอัลต็อตติ่ ง    

(เยอรมานี) 

ส าหรับพระสันตะปาปา คณะบิชอป 

บรรดาศาสนบริกรบาดหลวง สงัฆานุกร 

29 พระมารดาแห่งเลบานอน (เลบานอน) ส าหรับผู้ถวายตัวทั้งชายและหญิง 

30 พระมารดาพรหมจารีแห่งสายประค า

ศักด์ิสทิธิ์ แห่งเมืองปอมเปอ ี(อติาลี) 

ส าหรับพระศาสนจักร 

31 ณ บริเวณสวนของวาติกนั ส าหรับการสิ้ นสุดของโรคระบาด และ

เพ่ือการกลับมาด าเนินชีวิตในสังคมตาม

วิถีชีวิตปกต ิ

 

 สักการะสถานทั้ง 30 แห่งที่กระจายอยู่ทั่วโลก ได้ถูกเลือกให้เป็นผู้แทนในการ

สวดภาวนาสายประค าต่อแม่พระวันละแห่งตลอดเวลา 30 วัน  

 สถานีโทรทศันแ์ห่งสนัตะส านกั นครรฐัวาติกนัจะถ่ายทอดการสวดภาวนาใน

แต่ละวนั ในสกัการระสถานทั้ง 30 แห่งเวลา 6.00 โมงเย็นตามเวลาแห่งกรุงโรม 

(หรือเวลา 23.00 น. เวลาในประเทศไทย) ซ่ึงจะมีการเตรียมวจนพิธีกรรมสั้นๆ 

เป็นขอ้เสนอท่ีเป็นประโยชนส์ าหรบัการแบ่งปันกนัในแต่ละชุมชน ค าแนะน าจะมีทั้ง

ภาษาอิตาเลียน ภาษาองักฤษ และภาษาสเปนิช ซ่ึงสามารถดาวนโ์ลดไดจ้ากเว็บไซต์

ของสมณสภาเพือ่ส่งเสริมการประกาศพระวรสารยุคใหม่ 

(วิษณุ ธญัญอนนัต ์– เก็บข่าวคราวการสวดสายประค าในเดือนพฤษภาคมมาแบ่งปันและร่วมใจปฏิบติั) 

 


