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บทภาวนาเพื่อมวลชน
ประธาน
ลูก ๆ ยุวธรรมทูตและพี่น้องที่รัก ให้เราภาวนาต่อพระเจ้าพระบิดาของเรา
ผู้ทรงปรารถนาให้มนุษย์ทุกคน ได้มารู้จักความจริงและได้รับความรอดพ้น
ผู้อ่าน 1
เพื่อสมเด็จพระสันตะปาปา ผู้ให้การอุปถัมภ์ยุวธรรมทูต ทรงประกอบไปด้วย
พระปรีชาญาณ พระพระหรรษทานและพระพรต่าง ๆ เพื่อนําพาประชากร
ของพระเจ้าไปสู่ทางความรอดนิรันดรด้วยเทอญ
(ให้เราภาวนา)
ทุกคน
โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าข้า
ผู้อ่าน 2
เพื่อยุวธรรมทูตทัง้ 5 ทวีปทั่วโลก จะได้รับความสว่างแห่งชีวิต สามารถเป็น
เครื่องมือทีซ่ ื่อสัตย์ในงานประกาศข่าวดีของพระเจ้า
(ให้เราภาวนา)
ทุกคน
โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าข้า
ผู้อ่าน 3
เพื่อบรรดายุวธรรมทูตในประเทศไทย มีใจปรารถนาที่จะรู้จกั พระเจ้า เรียนรู้
ที่จะรักและรับใช้เพื่อนพี่น้อง ดําเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้าด้วย
ความรักที่ร้อนรนที่มตี ่อพระองค์
(ให้เราภาวนา)
ทุกคน
โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าข้า
ผู้อ่าน 4
เพื่องานของยุวธรรมทูต ในชุมชนของเราจะเกิดผลเป็นแสงสว่าง นําทางให้
เด็ก ๆ ทุกคนเป็นผู้มีนา้ํ ใจไมตรี รักซึง่ กันและกัน เป็นชุมชนแห่งความรัก
สามัคคี เป็นน้าํ หนึ่งใจเดียวกัน (ให้เราภาวนา)
(ให้เราภาวนา)
ทุกคน
โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าข้า
ผู้อ่าน 5
เพื่อเด็ก ๆ ยากไร้ ทีร่ อคอยโอกาสและความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ขอให้
กิจการดีของเราทุก ๆ คนส่งผลให้เด็ก ๆ ดํารงอยู่ในสังคมอย่างปลอดภัย
ได้รับการต้อนรับ มีความหวังใจในชีวิตด้วยเทอญ
(ให้เราภาวนา)
ทุกคน
โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าข้า
ประธาน
ข้าแต่พระเจ้า ผู้ทรงสรรพานุภาพสถิตนิรันดร พระองค์ทรงพอพระทัย
ให้ผู้นํายุวธรรมทูต ดูแลบรรดายุวธรรมทูตทั้งหลาย ด้วยคําสั่งสอนและแบบฉบับที่ดีงาม
พระองค์ทรงปกปักรักษาบรรดาผู้นํายุวธรรมทูต และทรงนําทุกคนให้ดําเนินชีวิตตามวิถีทาง
ไปรับความรอดนิรันดรด้วยเถิด ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า ผู้ทรงจําเริญและ
ครองราชย์ เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
ทุกคน อาแมน

พิธีมอบเข็มและปฏิญาณตนของสมาชิกยุวธรรมทูต
พิธีการนี้อาจปรับให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละท้องถิ่น สามารถให้สมาชิกขององค์กรมีส่วนร่วม
ในพิธีนี้ โดยจัดขบวนแห่เข้านําโดย เทียน 1 คู่ ธงยุวธรรมทูต พระคัมภีร์ ตะกร้า ใส่บัตรสมาชิก
และตะกร้าใส่เข็มเข็มกลัดสําหรับสมาชิกและตามด้วยสมาชิกที่ปฏิญาณตน

บทเพลง มาร์ชยุวธรรมทูต
พวกเรายุวธรรมฑูต ร่วมใจพันผูกด้วยรักสมัครสมาน
ติดตามพระคริสต์ด้วยชีวิตที่เป็นพยาน ประกาศพระนาม ขององค์พระเยซู
พวกเราจะรัก รับใช้ผู้อื่น จะหยัดยืนตามวาจาที่พระองค์สอน
จะเสียสละแบ่งปันด้วยใจอาทร ชวนเพื่อนพี่น้องมาเป็นศิษย์ของพระองค์
มา เรามารู้จักและรักพระเยซู มาเชิดชูชีวิตเป็นศิษย์และติดตาม
ทําทุกอย่างด้วยรัก ประกาศในเรื่องความรักของพระองค์ให้ก้องไปทั่วโลกา
ประธาน เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต
ทุกคน อาแมน

บทภาวนา
ประธาน พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ว่า “ปล่อยให้เด็กเล็ก ๆ มาหา
เราเถิดอย่าห้ามเลย เพราะพระอาณาจักรของพระเจ้า เป็นของคนที่เหมือนเด็ก
เหล่านี้” พระเยซูเจ้าทรงปรารถนาให้ทุกคน เป็นเหมือนเด็กเล็ก ๆ เพื่อเข้าสู่
พระอาณาจักรของพระเจ้า โปรดประทับอยู่กับพวกเด็กเหล่านี้เพื่อแสดงความรัก
ไม่มีขอบเขตของพระองค์ โปรดชักจูงเด็กแต่ละคนให้เข้าใกล้พระองค์ทําให้เขา
เป็นลูกของพระองค์ และใส่ความรักเต็มล้นในหัวใจของเขา เพื่อให้เขาเดินทาง
ในโลกนี้อย่างดี ด้วยการประกาศความรักที่จะช่วยทุกคนให้รอด โปรดบันดาล
ให้เด็กทุกคนเป็นผู้ประกาศข่าวดี ให้มีหัวใจร้อนรนในการประกาศพระวรสาร
โปรดประทานพระหรรษทานของพระองค์ให้เขามีความเชื่อเข้มแข็งเสมอไป
ทั้งนี้ อาศัยพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
ทุกคน อาแมน
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ประธาน
ทุกคน
ประธาน
ทุกคน

พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
บทอ่านจากพระวรสารตามคาบอกเล่าของนักบุญลูกา (ลก.18:15-17)
ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าข้า
มีผู้นําเด็กเล็ก ๆ มาให้พระเยซูเจ้าทรงสัมผัสอวยพร บรรดาศิษย์เห็นเข้าจึงพูด
ตําหนิคนเหล่านัน้ แต่พระเยซูเจ้าทรงเรียกเด็กเล็ก ๆ เหล่านั้นเข้ามาตรัสว่า “ปล่อยให้เด็ก
เล็ก ๆ มาหาเราเถิด อย่าห้ามเลย เพราะพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของคนที่เป็นเหมือน
เด็กเหล่านี้” เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า“ผู้ใดไม่รับพระอาณาจักรของพระเจ้าอย่าง
ที่เด็กเล็ก ๆ รับ เขาจะไม่เข้าสู่พระอาณาจักรเลย
(พระวาจาของพระเจ้า)
ทุกคน ขอพระคริสตเจ้าทรงพระเจริญเทอญ
ประธาน

ให้ข้อคิด

การประกาศความตั้งใจ
ประธาน บรรดาเด็ก ๆ ทีร่ ักหลังจากทีพ่ วกเธอได้เตรียมตัวและตรึกตรองมาเป็นเวลานาน
ขณะนี้พวกเธอตัดสินใจที่จะอุทิศตนเป็นพิเศษ แด่พระเยซูคริสตเจ้าผู้เป็นนายและแบบฉบับ
พวกเธอปรารถนาที่จะเข้าเป็นสมาชิกของสมณองค์กรยุวธรรมทูต และอุทิศเวลา กําลังและ
ความพยายามตามแบบของพวกเธอ ที่จะประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้า แก่เด็กคนอื่น ๆ ที่
เป็นเพื่อนกัน แต่ยังไม่รู้จักพระเจ้า พวกเธอได้เลือกทางที่ดีที่สุดแล้ว ที่มารับใช้พระเยซูเจ้า
นับว่าพวกเธอได้รับเกียรติพิเศษจริง ๆ แต่ก่อนที่พ่อจะรับเธอเข้าเป็นสมาชิกของสมณองค์กร
นี้อย่างเป็นทางการ พ่อขอให้พวกเธอประกาศความประสงค์ของพวกเธอแก่ชุมชนเสียก่อน
ประธาน
พวกเธอปรารถนาที่จะอุทิศตน คือชีวิตในวัยเด็กของพวกเธอแด่พระเยซูเจ้า
ในแบบพิเศษ โดยเข้าเป็นสมาชิกของสมณองค์กรยุวธรรมทูตและประกาศ
พระวรสารโดยไม่หยุดหย่อนหรือ
ยุวธรรมทูต ลูกปรารถนา
ประธาน
พวกเธอปรารถนาที่จะภาวนาเพื่องานประกาศข่าวดี รักและเป็นน้ําหนึ่ง
ใจเดียวกันกับพระศาสนจักรในประเทศของตนและที่อื่น ๆ หรือ
ยุวธรรมทูต ลูกปรารถนา
ประธาน
พวกเธอกล้าที่จะพูดเรื่องพระเยซูเจ้าแก่เพื่อน ๆ ที่โรงเรียน เมื่อเธอพบเขา
และพร้อมที่จะเป็นพยานความเชื่ออย่างเปิดเผย โดยไม่กลัว และไม่อายหรือ
ยุวธรรมทูต ลูกกล้า
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ประธาน

พวกเธอพร้อมที่จะแบ่งปันสิ่งของที่มีกับเด็กที่ด้อยโอกาส เพื่อจะเป็นพยาน
ถึงความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าผู้ซึ่งประทานพระองค์ทั้งหมดแก่มนุษย์หรือ
ยุวธรรมทูต ลูกพร้อม
ประธาน
พวกเธอพร้อมที่จะดําเนินชีวิตเป็นตัวอย่างในความจงรักภักดีต่อพระเจ้า
นบนอบต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ ตามจิตตารมณ์ของสมณองค์กรฯ หรือ
ยุวธรรมทูต ลูกพร้อม
ประธาน
ลูก ๆ ทีร่ ัก ในฐานะสมาชิกของสมณองค์กรยุวธรรมทูต พวกเธอพร้อมกับ
ยุวธรรมทูตคนอืน่ ๆ ในพระศาสนจักรทั่วโลก จะให้สัญญาว่าจะช่วยสร้าง
โลกให้ดขี ึ้น ด้วยการดําเนินชีวติ ตามวัยของพวกเธอ พวกเธอจะถูกขอให้
แบ่งปันพระพรแห่งความเชื่อด้วยการการภาวนา และเสียสละด้วยความรัก
เพื่อให้เด็กคนอื่น ๆ ได้รู้จักพระเยซูเจ้าและความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์
พวกเธอจะถูกขอให้ช่วยเหลือและเปิดใจให้เด็ก ๆเหล่านั้นได้สมั ผัสความรัก
ในดวงใจของเธอหาก พวกเธอพร้อมและมีความตั้งใจจริงที่จะเป็นประจักษ์
พยานแห่งข่าวดีของพระเยซูเจ้า และพร้อมจะเป็นธรรมทูตของพระเยซูเจ้า
แบ่งปันความรักของพระเจ้ากับเด็ก ๆ ที่ต้องการในโลกนี้แล้วพ่อขอให้ลูก ๆ
ได้กล่าวคําปฏิญาณพร้อม ๆ กันอีกครั้งหนึ่ง
คาปฏิญาณตนของสมาชิกยุวธรรมทูต
ยุวธรรมทูต “ลูกขอสัญญาว่าตั้งแต่นี้ต่อไป ลูกจะเป็นศิษย์ที่แท้จริง และเป็นธรรมทูตของ
พระเยซูเจ้า เป็นประจักษ์พยานแห่งความรักของพระองค์ จะเคารพและ
นบนอบต่อผู้ใหญ่และอุทิศตนเพื่อรับใช้พระศาสนจักรด้วยความเต็มใจ"
ประธาน
ขอพระเจ้าทําให้สิ่งที่พระองค์ได้เริ่มในตัวพวกเธอสมบูรณ์ไป
และอวยพรพวกเธอให้เข้มแข็งตลอดไปด้วยเทอญ
การอวยพร
ประธาน
ข้าแต่พระเจ้า เจ้านายของสรรพสิ่ง โปรดอวยพระพรเด็กเหล่านี้ และทําให้
เขาเป็นผู้ประกาศข่าวดีแห่งความรักและสันติของพระองค์ โปรดประทานพลังแก่เขา ให้อุทิศ
ตนทั้งครบแด่พระองค์ โปรดให้เขาเป็นประจักษ์พยารที่กล้าหาญในด้านความเชื่อทั้งด้วย
วาจาและกิจการ เพื่อเขาจะประกาศพระวรสารของพระองค์ ขอพระองค์ประทับอยู่ กับเขา
ทุกคนด้วยเทอญ (จากนั้น ประธานและผู้ช่วยแจกบัตรสมาชิก และเข็มยุวธรรมทูตให้สมาชิกแต่ละคน)

