
 นพวาร นกับญุโยเซฟ 2022 

… เส้นทางสู่ความศักดิสิ์ทธิ ์… 

  

 

 

 

 

 

San Giuseppe mio prediletto,                                           
vieni in casa mia che ti aspetto! 

Vieni e vedi,  
quello che manca tu lo sai!  

Vieni e guarda, 
quello che manca portalo! 

E se c’è qualcosa che non va 
per casa mia, 

vieni e portatela via! 
(adattamento della preghiera recitata dalle prime FMA a Mornese) 

 

 



สมาชิกที่รักทุกท่าน 
150 ปี แห่งการขอบพระคุณพระเจ้า “ผู้ทรงเปิดเผยการประทับ

อยู่และพระพักตร์ของพระองค์ในชีวิตของบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์” (ธ 45)  
คุณพ่อบอสโกและมาเดอร์มัสซาแรลโลได้ มอบฝากภารกิจของ

คณะไว้ในการพิทักษ์คุ้มครองของนักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์คณะของเรา 
นักบุญผู้ชอบธรรม “บุรุษแห่งความเงียบ” ซึ่งหมู่คณะแรกแหง่มอร์เนเซมี
ความรักและศรัทธาร้อนรนต่อท่าน โดยมั่นใจในทุกค าภาวนาวอนขอ
พระคุณต่าง ๆ ไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม ...พระคุณแห่งสุขภาพ การวินิจฉัย
กระแสเรียก การคุ้มครองป้องภัยอันตราย ความรักหนึ่งเดียวในครอบครัว  

แบบอย่างความศรัทธาที่เรียบง่ายของหมู่คณะแรกแห่งมอร์เนเซ
แสดงออกด้วยชีวิตจริงในการตอบรับต่อพระประสงค์ของพระเจ้าจะเป็น
แรงบันดาลใจแก่เราแต่ละคนเช่นกัน   อาศัยความช่วยเหลือของนักบุญ
โยเซฟ “บุรุษแห่งความเงียบ” ที่พูดด้วยการด าเนินชีวิตตามพระประสงค์
ของพระเจ้าด้วยดวงใจที่เปิดกว้าง  

ขอนักบุญโยเซฟโปรดช่วยเราให้ด าเนินชีวิต ... 
 อ่อนน้อมเชื่อฟังอย่างฉับไวต่อพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า 
 มีใจร่าเริง ยอมรับพระประสงค์ของพระองค์ด้วยความยินดี 
 มีใจกว้างต่อสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าทุกประการ 

 

เชิญชวนสมาชิกที่รักทุกท่าน เจริญรอยตามหมู่คณะแรกเริ่มแห่งมอร์เนเซ 
ตลอดนพวารเทิดเกียรติแด่นักบุญโยเซฟ โดยร่วมเสียงภาวนาเป็นหนึ่ง
เดียวกันเพื่อสันติสุขในครอบครัวและสันติภาพในโลกตามพระประสงค์
ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 
 

Buona e Santa Novena di San Giuseppe! 
 

         

 



ในสมณลิขิต “ด้วยหัวใจของบิดา” พระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทรงอธิบายถึงอัตลักษณ์
ของนักบุญโยเซฟอย่างชัดเจน เรียบง่าย และในระหว่างส่ิงต่าง ๆ พระองค์ได้ทรงเน้นว่า 
นักบุญโยเซฟเป็นช่างไม้ธรรมดาคนหนึ่งที่สุภาพถ่อมตน (เทียบ มธ 13,55) เป็นคู่อุปถัมภ์
ของพระนางมารีย์ (มธ 1,18; ลก 1,27) เป็นบุรุษผู้ชอบธรรม (มธ 1,19) พร้อมเสมอที่จะท า
ตามพระประสงค์ของพระเจ้าตามที่ปรากฏในธรรมบัญญัติ (เทียบ ลก 2,22.27.39) และ
ทางความฝัน 4 ครั้ง (เทียบ มธ 1:20; 2:13.19.22)” ในความฝันของนักบุญโยเซฟ ท่านได้ 
รับสารให้เป็นบิดาของพระเยซูเจ้า - บิดาผู้ชอบธรรม – และติดตามที่จ าเป็นเพื่อท าให้
ภารกิจที่ได้รับมาได้ส าเร็จไป พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงมอบฝากพระบุตรและพระนางมารีย์ 
พระมารดาของพระบุตร อาศัยความฝันนักบุญโยเซฟเข้าใจเวลาที่ถูกต้องเพื่อเดินทาง
หนีไปอียิปต์ให้พ้นจากภัยอันตรายและจะต้องเดินทางกลับที่เดิมเมื่อถึงเวลา นักบุญโยเซฟ 
บุรุษผู้ชอบธรรม ผู้ซึ่งเป็นแบบอย่างแก่ผู้ที่เจริญชีวิตในท่าทีแห่งการฟังและท่าทีแห่งการ
ไตร่ตรอง แก่ผู้ที่ไว้วางใจในพระเจ้า และพระสัญญาของพระองค์ ผู้ท่ีตอบสนองพระคุณ
ที่ได้รับในท่าทีแห่งความสุภาพ ในความเงียบที่ลึกซึ้งของผู้ที่กระท าด้วยความสุภาพโดย
ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัว      นักบุญโยเซฟเป็นแบบอย่างของผู้ที่รักด้วยใจอิสระ ท่าน  
«รู้วิธีที่จะรักในวิธีที่แปลก น่าพิศวง โดยไม่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง รู้จักออกจากตนเอง 
และให้พระมารดามารีย์และพระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิต  (Patris Corde) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
เราสามารถเลียนแบบคุณธรรมของนักบุญโยเซฟได้จากชื่อ “JOSEPH” ของท่าน ดังนี้ 
J : Justice หมายถึง ความยุติธรรม โยเซฟเป็นบุรุษแห่งความชอบธรรม เมื่อทราบว่า
พระนางมารีย์ คู่หมั้นตั้งครรภ์ จึงคิดถอนหมั้นอย่างเงียบ ๆ เพื่อมิให้พระนางมารีย์ต้อง
เสียหายและอับอาย (มธ 1:19-25)  เราจะต้องประพฤติตนในหนทางที่ถูกต้องและด้วย
ท่าทีที่เที่ยงธรรม 
O : Obedience หมายถึง ความนอบน้อมเชื่อฟัง โยเซฟนอบน้อมเชื่อฟังทุกอย่างที่
พระเจ้าทรงขอให้ท่านกระท าโดยไม่สนใจส่ิงที่จะเกิดขึ้นตามมา เมื่อทูตสวรรค์บอกความ
จริงเกี่ยวกับบุตรที่พระนางมารีย์ทรงครรภ์ด้วยเดชะพระจิต ท่านได้รับพระนางมาเป็น
ภรรยาทันที (มธ 2:13-23)  เราจะต้องเคารพเชื่อฟังครูบาอาจารย์และบิดามารดาของเรา 
S : Silence หมายถึง ความเงียบ โยเซฟเงียบเสมอ และไม่มีค าถามใดๆ ในพระวรสาร
ได้อ้างถึงค าพูดของท่านเพียงไม่กี่ค า ในความเงียบนี้เองท าให้ท่านได้พิศเพ่งและสรรเสริญ
การประทับอยู่ของพระเจ้า ความเงียบเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ ดังนั้น 
เราจึงต้องรักษาความเงียบ มีสติ และฟังผู้อบรมสั่งสอนของเราอย่างตั้งใจ 
E : Experience หมายถึง ความสันทัดจัดเจน นักบญุโยเซฟหาเลี้ยงชีพด้วยการเป็น
ช่างไม้และมีทักษะโดดเด่นในการท างานไม้ ท่านได้ฝึกฝนพระเยซูเจ้าให้เป็นช่างไม้ท่ีเก่ง
และมีทักษะชีวิตที่ดีเย่ียม เราต้องเรียนรู้ด้วยการกระท า เพื่อเราจะได้มีประสบการณ์
และทักษะที่ดีเลิศในชีวิต 
P : Prudence หมายถึง ความฉลาดรอบคอบ   ในฐานะหัวหน้าครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ 
โยเซฟได้แสดงให้เห็นถึงความฉลาดรอบคอบในการดูแลและปกป้องพระเยซูเจ้า เราควร
มีวินัยในตนเองด้วยการรู้จักใช้เหตุผล เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่น่าละอายและเป็นทุกข์ และ
แสดงให้เห็นถึงไหวพริบปฏิภาณ และการตัดสินใจที่รอบคอบ 
H : Humility หมายถึง ความสุภาพถ่อมตน เราทราบว่าโยเซฟเป็นผู้ท่ีวางใจในพระเจ้า 
ท่านปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยความสุภาพและด้วยความเชื่อตลอดชีวิต
ของท่าน  เราควรเป็นคนสุภาพและเรียบง่ายในชีวิต เป็นอิสระจากความเย่อหย่ิงและ
ทะนงตน มีจิตใจท่ีถ่อมตน ตระหนักในคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 

 

       
 
 



 
ขอ้ปฏบิตัแิละบทภาวนาแด่นกับุญโยเซฟ 

เพือ่ส่งเสรมิความศรทัธาในครอบครวั 
----------------------------------------------------  

 

   มีความยุติธรรม เที่ยงตรงต่อทุกคนโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง 
 ข้าแต่นักบุญโยเซฟ โปรดอยู่กับพวกเราในการเดินทางบนโลกนี้ ดังที่

ท่านเคยอยู่เคียงข้างพระเยซูเจ้าและพระแม่มารีย์ด้วยเทอญ 
 

 

    มีใจสงบสันติ  ก้าวออกจากตนเอง ... เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการ 
  ข้าแต่นักบุญโยเซฟ โปรดเฝ้าดูแลบ้านและครอบครัวของเรา โปรดช่วยเราให้

รักษาสันติสุขและความเบิกบานใจ ขอท่านอยู่กับครอบครัวของเราด้วยความรัก
และอวยพรบ้านของเราด้วยเทอญ 
 
 

   อ่อนน้อมเชื่อฟังเสียงของพระเจ้าผ่านทางเหตุการณ์                        
     และเพื่อนพี่น้อง 
 ข้าแต่นักบุญโยเซฟ โปรดดูแลบรรดาลูก ๆ ในครอบครัว ให้พวกเขารักการภาวนา 

และรับผิดชอบต่อหน้าท่ีประจ าวันของเขาด้วยความอดทนและเสียสละด้วยเทอญ 
 
 

  กระท าหน้าที่ด้วยความรัก มีวินัยในตนเองและใช้เหตุผลอย่างถูกต้อง 
 ข้าแต่นักบุญโยเซฟ โปรดดูแลความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครอบครัว โปรดช่วย

เราให้เผชิญชีวิตด้วยความวางใจในพระเจ้า และมั่นใจว่าพระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้ง
ลูก ๆ ของพระองค์ อาแมน 
 
 

   สังเกตความต้องการของเพื่อนพี่น้องด้วยความรักใจดี   
 ข้าแต่นักบุญโยเซฟ โปรดร่วมเดินทางไปกับเราในการเดินทางไปในสถานที่ต่าง ๆ 

โปรดช่วยเราให้อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวที่มีความรักกลมเกลียวกันด้วยเทอญ 
 



  เป็นคนสุภาพถ่อมตน และด าเนินชีวิตในความเรียบง่าย 
 ข้าแต่นักบุญโยเซฟ โปรดอยู่กับบรรดาผู้ร่วมงานและผู้ใช้แรงงาน ท่านเป็นช่างไม้

ผู้รักงานอาชีพ โปรดสอนพวกเขาให้รักและยกย่องงานของตน และเริ่มวันท างาน
ด้วยความยินดีเสมอเทอญ 
 

   ซื่อสัตย์ต่อการอธิษฐานภาวนาของหมู่คณะ และต้ังใจภาวนาอย่างดี 
 ข้าแต่นักบุญโยเซฟ โปรดปกป้องบรรดาเด็กและเยาวชนให้ปลอดพ้นจาก

ภยันตรายทั้งกายและใจ โปรดให้พวกเขารักคุณธรรมและเกลียดชังสิ่งชั่วร้ายทั้ง
ปวงด้วยเทอญ 
 

  เป็นเพื่อนร่วมทางที่ดีต่อกัน  มีความสุขุมรอบคอบ   
 ข้าแต่นักบุญโยเซฟ โปรดเป็นเพื่อนร่วมทางของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 
      ที่รักของเรา ในการน าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ เพื่อประกาศความรักของพระเจ้า  
      สู่ปวงชนด้วยเทอญ 
 

 

   ต้ังใจภาวนาส่วนตัว มอบฝากพี่น้องสมาชิก  ญาติพี่น้อง และตัวเรา 
       ไวใ้นความคุ้มครองของนักบุญโยเซฟ 
 ข้าแต่นักบุญโยเซฟ โปรดอยู่กับเราเมื่อคราวจะส้ินใจ โปรดให้เรารักชีวิต และระลึก

อยู่เสมอว่า ความตายเป็นประตูสู่ชีวิตนิรันดร อาแมน 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 


