
 วันพฤหัสบดี สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ 
มิสซาเสกน้ํามันศักดิ์สิทธิ์ 

 
มิสซาเสกน้ํามันศักดิ์สิทธิ์นี้ พระสังฆราชถวายในอาสนวิหารร่วมกับบรรดาพระสงฆ์จากเขต
ต่างๆ ของสังฆมณฑล และก่อนพิธีเสกน้ํามันศักดิ์สิทธิ์ มีพธิีรือ้ฟื้นคําสัญญาแห่งการเป็น

พระสงฆ์ เพือ่แสดงความสัมพนัธ์เป็นหนึ่งเดียวกันของสังฆภาพในสังฆมณฑล และเพื่อรื้อฟื้น
ความตั้งใจบรกิารประชากรของพระเป็นเจ้า 

พระสังฆราชเสกน้ํามันคริสมา (ซึ่งผสมเครื่องหอม) หมายถึงของประทานจากพระจิตเจ้า ในศีล
ล้างบาป ศีลกําลัง และศีลบวช 
พระสังฆราชเสกน้ํามันสําหรับผู้เตรียมเป็นคริสตชนและสําหรับเจิมคนไข้ เป็นเครื่องหมายถึง
พลังที่ปลดปล่อยเราจากความชั่วและค้ําจุนในยามเจ็บป่วย 
อาศัยเครื่องหมายที่แลเห็นได้ เปลี่ยนจากงานของมนุษย์ (น้ํามัน) และเครื่องหมายเรียบง่าย
และคุ้นเคย (การเจิม)  แสดงให้เราเห็นความร่ํารวยแห่งการเป็นสิ่งสร้างใหม่ในพระคริสตเจ้า 
ซึ่งพระจิตเจ้าต่องานผ่านทางพระศาสนจักรจวบจนถึงวาระสุดท้าย 
 

(สวดหรือขับร้องบท “พระสิริรุ่งโรจน์”) 
 

บทภาวนาของประธาน 
ข้าแต่พระเป็นเจ้าพระองค์ได้ทรงเจิมพระบุตรของพระองค์ให้เป็นพระ
คริสตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเดชะพระจิตเจ้า ขอทรงพระ
กรุณาให้ผู้ที่พระองค์ได้โปรดให้มีส่วน ในการอภิเษกของพระองค์ท่านนี้ 
บําเพ็ญตนเป็นพยานถึงการกอบกู้ในโลกนี้ด้วยเถิด ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมี
พระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรผู้ทรงจําเริญและครองราชย์ เป็นพระเจ้าหนึ่ง
เดียวกับพระองค์ และพระจิต ตลอดนิรันดร 

 



บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห ์ อสย 61:1-3ก, 6ก, 8ข-9 

 พระจิตของพระเจ้าสถิตเหนือข้าพเจ้า เพราะพระองค์ได้ทรงเจิม
ข้าพเจ้าไว้พระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้าไปประกาศข่าวดีแก่คนอนาถา ปลอบโยนคน
ที่ชอกช้ําระกําใจ ป่าวประกาศอิสรภาพแก่เชลย การปลดปล่อยแก่ผู้ถูกคุมขัง 
ประกาศปีแห่งความโปรดปรานจากพระเจ้า ประกาศวันที่พระเจ้าของเราจะ
ทรงแก้แค้น เพื่อบรรเทาใจทุกคนที่ร่ําไห้คร่ําครวญ ให้ผู้ที่คร่ําครวญอยู่บน
ภูเขาศิโยน สวมมงกุฎแทนโรยเถ้าบนศีรษะ ชโลมน้ํามันหอม แสดงความยินดี
แทนการไว้ทุกข์ ถวายพระพรแทนที่จะสิ้นหวัง ส่วนพวกท่าน เขาจะเรียกท่าน
ว่า “สงฆ์ของพระเจ้า” จะตั้งชื่อท่านว่า “ผู้รับใช้ของพระเจ้า” เราจะปูนรางวัล
ให้เขาอย่างสัตย์ซื่อ จะทําพันธสัญญาอันจะคงอยู่ชั่วนิรันดรกับเขา เผ่าพันธุ์ของ
เขาจะรุ่งโรจน์ท่ามกลางนานาชาติ พงศ์พันธุ์ของเขาจะรับเกียรติท่ามกลาง
ประชาชาติ ใครๆ ที่เห็นเขา ก็จะยอมรับว่า นี่แหละชาติที่พระเจ้าทรงอํานวย
พระพร 

(นี่คือพระวาจาของพระเจ้า) 
บทสร้อยที่ 67 ความรักมั่นคงของพระองค์ ดํารงนิจนิรันดร์ 
เพลงสดุดี    สดด 89:20-21, 24, 26 

ก)   เราได้พบดาวิดผู้รับใช้ของเรา  เราได้เจิมเขาไว้แล้วด้วยน้ํามันศกัดิ์สิทธิ์ 
 เพื่อมือของเราจะอยู่กับเขาเป็นนิจ และแขนของเราจะเสริมกําลังของเขา 
ข) ความสัตย์สุจริตและความรักมั่นคงของเราจะอยู่กับเขา 
 และกําลังของเขาจะเป็นที่เชิดชูอาศัยนามของเรา 
ค) เขาจะร้องต่อเราว่า “พระองค์ทรงเป็นพระบิดาของข้าพเจ้า 
 พระเจ้าของข้าพเจ้า และเป็นศิลาแห่งความรอดของข้าพเจ้า” 

  



พระคริสตเจ้ามิได้ทรงพอพระทัยเพียงเฉพาะให้ประชากรของพระองค์เป็น
ประชากรสมณะเท่านั้น แต่ยังทรงพระกรุณาเลือกเฟ้นพี่น้องบางคนให้รับ
การปกมือมอบอํานาจ เพื่อมีส่วนร่วมรับใช้พระองค์  ในงานบันดาลความ
รอดพ้นแก่มวลมนุษย์ พระองค์ปรารถนาให้พวกเขาเหล่านี้  รื้อฟื้นบูชาการ
กอบกู้มนุษยชาติ ในพระนามของพระองค์  จัดเตรียมงานเลี้ยงปัสกาแก่
บรรดาบุตรของพระองค์ ในฐานะผู้รับใช้ที่เปี่ยมด้วยความรัก  เขาทั้งหลาย
จะได้บํารุงเลี้ยงประชากรของพระองค์ด้วยพระวาจา และประกอบศีล
ศักดิ์สิทธิ์บันดาลความศักดิ์สิทธิ์แก่ทุกคน พระองค์ทรงเสนอพระคริสตเจ้า
เป็นแบบฉบับให้เขาทั้งหลายดําเนินตาม โดยมอบชีวิตแด่พระองค์และ
บรรดาพี่น้อง  เป็นพยานถึงความซื่อสัตย์  และความรักที่เสียสละ ข้าพเจ้า
ทั้งหลายรู้สํานึกในพระพรแห่งความรักของพระองค์ จึงร่วมถวาย พระ
เกียรติสดุดี พร้อมกับเทพนิกร และบรรดานักบุญเป็นนิจกาล ว่าดังนี้ 
 

บทภาวนาหลังรับศีล 
ข้าแต่พระผู้ทรงสรรพานุภาพ พระองค์ได้ประทานศีลศักดิ์สิทธิ์ ชุบชู
ประชากรของพระองค์แล้ว ข้าพเจ้าทั้งหลายขอกราบวอนพระองค์ ได้
โปรดให้เขาเหล่านี้เป็นประดุจสุคนธ์กลิ่นหอมของพระคริสตเจ้าด้วยเถิด 
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย 

 

 หลังพิธีอวยพรตอนปลายมิสซา พระสังฆราชใส่กํายานในหม้อกํายานแล้วแห่กลับเป็น
ขบวน ผู้ช่วยถือโถน้ํามันศักดิ์สิทธิ์ติดตามหลังคนถือกางเขน นักขับร้องขับร้องบท 
“ข้าแต่พระผู้ไถ่” หรือบทเพลงอื่นที่เหมาะสม 

  

 

บทอ่านจากหนังสือวิวรณ ์   วว 1:5-8 

 ขอพระหรรษทานและสันติสุขสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายจากพระเยซูคริ
สตเจ้า องค์พยานที่ซื่อสัตย์และเป็นบุคคลแรกที่กลับคืนพระชนมชีพจากบรรดา
ผู้ตาย ประมุขของบรรดากษัตริย์บนแผ่นดิน พระองค์ทรงรักเราและทรงปลด
เราให้พ้นจากบาปของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์  พระองค์ทรงแต่งตั้งพวก
เราให้เป็นกษัตริย์และสมณะเพื่อรับใช้พระเจ้าพระบิดาของพระองค์ ขอพระสิริ
รุ่งโรจน์และอานุภาพจงมีแด่พระองค์ตลอดนิรันดร อาเมน  
 ดูเถิด พระองค์กําลังเสด็จมาพร้อมกับหมู่ก้อนเมฆ ทุกคนแม้ผู้ที่เคยแทง
พระองค์จะแลเห็นพระองค์ ชนทุกชาติบนแผ่นดินจะข้อนอกร่ําไห้ถึงพระองค์ 
ใช่แล้ว อาเมน  
 พระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงดํารงอยู่ในปัจจุบัน ผู้ทรงดํารงอยู่ใน
อดีตและผู้เสด็จมา พระผู้ทรงสรรพานุภาพตรัสว่า “เราคือ อัลฟาและโอเมก้า” 

(นี่คือพระวาจาของพระเจ้า) 
 
บทสร้อยก่อนพระวรสาร อสย 61:1 
(เพลงที่ 83)  ขอสรรเสริญเยินยอพระองค์ ราชาธิราชผู้ทรงเกียรตินิรันดร 

พระจิตแห่งพระเจ้าสถิตเหนือข้าพเจ้า 
พระองค์ทรงส่งข้าพเจ้าไปประกาศข่าวดีแก่คนอนาถา 

 
  



บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา  ลก 4:16-21 

 พระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเมืองนาซาเร็ธซึ่งเป็นสถานที่ที่พระองค์ทรงเจริญ
วัย ในวันสับบาโต พระองค์เสด็จเข้าไปในศาลาธรรมเช่นเคย ทรงยืนขึ้นเพื่อทรง
อ่านพระคัมภีร์ มีผู้ส่งม้วนหนังสือประกาศกอิสยาห์ให้พระองค์ พระเยซูเจ้าทรง
คลี่ม้วนหนังสือออก ทรงพบข้อความที่เขียนไว้ว่า 
พระจิตของพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ ให้
ประกาศข่าวดีแก่คนยากจน ทรงส่งข้าพเจ้าไปประกาศการปลดปล่อยแก่ผู้ถูก
จองจํา คืนสายตาให้แก่คนตาบอด  ปลดปล่อยผู้ถูกกดขี่ให้เป็นอิสระ  ประกาศ
ปีแห่งความโปรดปรานจากพระเจ้า 
แล้วพระเยซูเจ้าทรงม้วนหนังสือส่งคืนให้เจ้าหน้าที่และประทับนั่งลง สายตา
ของทุกคนที่อยู่ในศาลาธรรมต่างจ้องมองพระองค์ พระองค์จึงทรงเริ่มตรัสว่า 
“ในวันนี้ ข้อความจากพระคัมภีร์ที่ท่านได้ยินกับหูอยู่นี้เป็นความจริงแล้ว”  

(นี่คือพระวาจาของพระเจ้า) 
 

ในเวลาแสดงพระธรรมเทศนา ให้พระสังฆราชตักเตือนพระสงฆ์ของตน ให้สัตย์ซื่อ
ในการปฏิบัติหน้าที่ และเชิญพระสงฆ์ทุกองค์ ให้รื้อฟื้นคํามั่นสัญญาแห่งการเป็นสงฆ์ ต่อ
หน้าธารกํานัลด้วย 
 
  

สิริรุ่งโรจน์แห่งพระอาณาจักรของพระองค์ ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระ
คริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย 

(รับ)  อาเมน 
 ต่อจากนั้น พิธีมิสซาดําเนินต่อไปตามปรกติ 
 

บทภาวนาเตรียมเครื่องบูชา 
โปรดเถิด พระเจ้าข้า 
โปรดใช้อํานาจของสักการบูชานี้ 
ทรงพระกรุณาชําระสะสางชีวิตเก่าของข้าพเจ้าทั้งหลาย 
พร้อมกับส่งเสริมชีวิตใหม่และความรอดให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิด 
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย 

 
บทนําขอบพระคุณ 
- พระเจ้าสถิตกับท่าน     และสถิตกับท่านด้วย 
- จงสํารวมใจระลึกถึงพระเจ้า    เรากําลังระลึกถึงพระองค์ 
- ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด  เหมาะสมและชอบยิ่งนัก 

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ 
เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์
ตลอดกาล  ทุกสถานแห่งหน เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ได้รอดพ้น พระองค์ทรงเจิมพระบุตรของพระองค์  เดชะพระจิตเจ้า แต่งตั้ง
ให้เป็นมหาสมณะแห่งพันธสัญญาใหม่นิรันดร พระองค์ทรงพระกรุณาให้
สมณภาพหนึ่งเดียวของพระองค์ท่าน ดํารงอยู่ในพระศาสนจักรตลอดมา 



ทั้งยังทรงเปล่งพระสุรเสียงประกาศเป็นพยานยืนยันว่า พระองค์ท่าน
คือพระบุตรสุดที่รักของพระองค์อีกด้วย ดังนี้ พระองค์ก็บันดาลให้คํา
พยากรณ์ของท่านดาวิดสําเร็จไป คือ พระคริสตเจ้าจะได้รับการเจิม
ด้วยน้ํามันอันนําความชื่นชมยินดี เหนือกว่ามวลมนุษย์ทั้งหลาย 

 

 พระสงฆ์ที่ร่วมถวายสหบูชายื่นมือขวาไปทางน้ํามันคริสมา โดยไม่กล่าวอะไรจนจบ
บทภาวนานี้ พระสังฆราชกล่าวต่อไปว่า 
ฉะนั้น ข้าแต่พระบิดาเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายอ้อนวอนขอพระองค์ ได้
โปรดอวยพระพร  น้ํามันนี้ที่ได้ทรงสร้างไว้ โปรดประทานอํานาจ
ของพระจิตให้โดยทางพระคริสตเจ้า พระบุตรของพระองค์ ซึ่งเป็น
ที่มาแห่งนาม “คริสมา” นี้ พระองค์ทรงใช้น้ํามัน “คริสมา” นี้ เจิมตั้ง
พระสงฆ์ กษัตริย์ ประกาศกและมรณสักขีสําหรับพระองค์ ขอพระองค์
บันดาลให้น้ํามันคริสมานี้เป็นเครื่องหมายถึงชีวิตและความรอด 
สําหรับผู้ที่พระองค์บันดาลให้บังเกิดใหม่ด้วยน้ําแห่งศีลล้างบาป ขอได้
โปรดชําระล้างความชั่วที่เขาทั้งหลายได้รับเป็นมรดกตกทอดมาจาก
อาดัมคนบาป ขอพระองค์ทรงใช้น้ํามันศักดิ์สิทธิ์นี้เจิมเขาให้เป็นพระ
วิหาร ที่ประทับแห่งพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ มีคุณธรรมแห่งชีวิต
อันถือกําเนิดจากพระองค์ประดับเป็นแสงสว่างสุกใส ขอพระองค์ทรง
ใช้น้ํามันคริสมานี้เป็นเครื่องหมาย ประทานเกียรติให้เขาเป็นกษัตริย์ 
สงฆ์และประกาศก ให้เขาได้รับความไม่เสื่อมสลายเป็นอาภรณ์ ขอให้
น้ํามันนี้เป็นน้ํามันคริสมาซึ่งนําความรอดมาให้ผู้ที่จะบังเกิดใหม่ด้วย
น้ําและพระจิตเจ้า ขอให้พวกเขาได้มีส่วนร่วมรับชีวิตนิรันดร ในพระ

พิธีรื้อฟื้นคําสัญญาแห่งการเป็นพระสงฆ์ 
เมื่อเทศน์จบแล้ว พระสังฆราชปราศรัยกับพระสงฆ์ด้วยคําพูดต่อไปนี้ หรือจะใช้คํา

อื่นที่คล้ายๆ กันก็ได้ 
† บรรดาพระสงฆ์ ลูกที่รักยิ่ง วันนี้เป็นวันคล้ายวันที่พระคริสตเจ้าได้ทรง

พระกรุณาโปรดให้บรรดาอัครสาวกและพวกเราที่นี่ด้วย มีส่วนร่วม
ในสังฆภาพของพระองค์ อันคําสัญญาที่ได้ทําไว้ในเวลารับศีลบวชนั้น 
พวกท่านยินดีรื้อฟื้น ต่อหน้าพระสังฆราชของท่าน และต่อหน้าประชากร
ศักดิ์สิทธิ์ของพระเป็นเจ้าหรือ 

พระสงฆ์ ยินดีครับ 
† พวกท่านยินดีดําเนินชีวิตสนิทกับพระเยซูเจ้า ทําตนให้ละม้ายคล้ายกับ

พระองค์ โดยสละตนเอง ถือตามคําสัญญา ปฏิบัติหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ต่อ
พระศาสนจักร ซึ่งพวกท่านได้ยินดีสมัครใจรับในวันรับศีลบวช ทั้งนี้
เพราะความรักต่อพระคริสตเจ้าหรือ 

พระสงฆ์ ยินดีครับ 
† พวกท่านยินดี จะเป็นผู้แจกจ่ายพระคุณของพระเป็นเจ้า อย่างสัตย์ซื่อ

ทางศีลมหาสนิท และพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ทั้งยินดีปฏิบัติหน้าที่อัน
ศักดิ์สิทธิ์ในการอบรมสั่งสอน ตามแบบอย่างของพระคริสตเจ้า องค์พระ
ประมุขและองค์ชุมพาบาล ทั้งนี้โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว แต่เพราะ
ความร้อนรนในการช่วยวิญญาณให้รอดเท่านั้นหรือ 

พระสงฆ์ ยินดีครับ 
 
ต่อจากนั้น พระสังฆราชหันไปทางสัตบุรุษกล่าวเสริมว่า 



† ส่วนพวกท่าน ลูกที่รักยิ่ง พวกท่านจงหมั่นสวดภาวนาเพื่อพระสงฆ์ของ
พวกท่าน ขอพระเป็นเจ้าทรงหลั่งพระพรของพระองค์อย่างอุดมสมบูรณ์   
ให้ท่านเป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระคริสตเจ้า องค์พระสงฆ์สูงสุด และให้
ท่านนําพวกลูกไปหาพระองค์ผู้ทรงเป็นบ่อเกิดแห่งความรอด 

สัตบุรุษ ข้าแต่พระคริสตเจ้า โปรดฟังเทอญ 
  ข้าแต่พระคริสตเจ้า โปรดสดับฟังเทอญ 
† และโปรดภาวนาเพื่อตัวข้าพเจ้าด้วย  ข้าพเจ้าจะได้ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่อัคร

สาวกที่พระเป็นเจ้าได้ทรงมอบหมายไว้แก่ข้าพเจ้าผู้ต่ําต้อย และข้าพเจ้า
จะได้กลายเป็นรูปของพระคริสตเจ้าในท่ามกลางพวกท่าน เป็นรูปที่มีชีวิต 
และสมบูรณ์ยิ่งขึ้นทุกๆ วัน    พระองค์คือพระสงฆ์ ชุมพาบาลที่ดี 
อาจารย์ และผู้รับใช้ของทุกคน 

สัตบุรุษ ข้าแต่พระคริสตเจ้า โปรดฟังเทอญ 
  ข้าแต่พระคริสตเจ้า โปรดสดับฟังเทอญ 
† ขอพระเป็นเจ้าทรงธํารงรักษาเราทุกคนไว้ในความรักของพระองค์    

และขอพระองค์ทรงนําชาวเราทุกคน ทั้งชุมพาบาล และฝูงแกะไปสู่ชีวิต
นิรันดรเทอญ 

ทุกคน  อาเมน 
 
  

ข้าแต่พระเป็นเจ้า พระผู้สร้างและบ่อเกิดความเจริญเติบโตในความ
ศักดิ์สิทธิ์ ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความชื่นชมยินดี ขอบพระคุณพระองค์ใน
นามของพระศาสนจักร  
ในปฐมกาล พระองค์ทรงมีพระบัญชาให้แผ่นดินบังเกิดต้นไม้ผลนานา
ชนิด และจากผลของต้นมะกอก พระองค์โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย มี
น้ํามันสําหรับใช้เป็นน้ํามันคริสมานี้  
ท่านประกาศกดาวิดได้ขับร้องสดุดีถึงชีวิตและความชื่นชมยินดีที่
น้ํามันนี้ จะนํามาให้มวลมนุษย์ในศีลศักดิ์สิทธิ์อันแสดงความรักของ
พระองค์  
หลังจากน้ําวินาศ นกพิราบได้คาบกิ่งมะกอกกลับมาหาท่านโนอาห์ 
แจ้งให้ทราบว่าพระองค์ประทานสันติภาพให้มนุษยชาติแล้ว 
เหตุการณ์ครั้งนั้นยังเป็นสัญลักษณ์ถึงพระพรอันยิ่งใหญ่กว่านั้นใน
อนาคต ในเมื่อน้ําแห่งศีลล้างบาปจะชําระล้างบาปของมนุษยชาติ 
และการเจิมทาด้วยน้ํามันจะบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้รับความ
ชื่นชมยินดีจากพระองค์  
ตามพระบัญชาของพระองค์ ท่านอาโรนได้อาบน้ําชําระตน และท่าน
โมเสส ผู้รับใช้ของพระองค์ ได้เจิมตั้งท่านให้เป็นสงฆ์  
เหตุการณ์นี้ก็เช่นกัน หมายล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ที่จะเป็นมาใน
อนาคต เมื่อพระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์ พระเจ้าของข้าพเจ้า
ทั้งหลาย ได้ขอรับพิธีล้างจากท่านยอห์นที่แม่น้ําจอร์แดน พระองค์ทรง
ส่งพระจิตเป็นรูปนกพิราบลงมาเหนือพระองค์ท่าน 



บทเสกน้ํามันสําหรับผู้เตรียมเป็นคริสตชน  
(OC–Oleum Catechumenorum) 

ข้าแต่พระเป็นเจ้า พระองค์ทรงคุ้มครองทุกคนที่เชื่อในพระองค์ ขอ
โปรดอวยพระพร  น้ํามันนี้ ประทานปรีชาญาณและพละกําลังให้ทุก
คนที่จะรับเจิมด้วยน้ํามันนี้ เพื่อเตรียมตัวรับศีลล้างบาป ขอโปรดให้
เขาเหล่านั้นมีความเข้าใจพระวรสารได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น โปรดช่วยเขาให้มี
ใจกล้าหาญที่จะเผชิญความยากลําบากต่างๆ ที่ท้าทายในชีวิตคริสต
ชน และโปรดนําเขาไปรับความชื่นชมยินดีที่จะได้บังเกิดใหม่ เข้ามา
อยู่ในพระศาสนจักรอันเป็นครอบครัวของพระองค์ด้วยเถิด ทั้งนี้ ขอ
พึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย 

(รับ) อาเมน 
 
บทเสกน้ํามันคริสมา    (SC – Sanctum Chrisma) 
 พระสังฆราชเทเครื่องหอมลงในน้ํามันโดยไม่กล่าวอะไร และคนให้ทั่ว แล้วเชิญทุกคน

ให้ภาวนาว่า  
ให้เราภาวนาขอพระเป็นเจ้า พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ ได้อํานวย
พรและบันดาลความศักดิ์สิทธิ์แก่น้ํามันนี้ เพื่อทุกคนที่จะรับเจิมทาด้วย
น้ํามันนี้ จะได้รับการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจ เข้ามามีส่วนรับความ
รอดนิรันดร 

 

 แล้วพระสังฆราชเป่าลมเหนือโถน้ํามันคริสมา แล้วกางมือ กล่าวบทเสกต่อไปนี้ (เลือก
บทใดบทหนึ่งเพียงบทเดียว) 

บทภาวนาเพื่อมวลชน 
† พี่น้องที่รักยิ่ง เนื่องในโอกาสเสกน้ํามันศักดิ์สิทธิ์ การรื้อฟื้นคําสัญญาแห่ง

สังฆภาพ ที่เราทุกคนมีส่วนตามฐานะของแต่ละคน ขอให้ชาวเราทุกคนอ้อน
วอนพระเป็นเจ้า โปรดให้เราแต่ละคนปฏิบัติหน้าที่สงฆ์ของเราด้วยดีเถิด 

1. เพื่อพระศาสนจักรคาทอลิก มีความสงบสุข เจริญวัฒนายิ่งๆ ขึ้น และรักษา
ความเป็นหนึ่งเดียวกันเสมอ ให้เราภาวนา 

2. เพื่อสมเด็จพระสันตะปาปา บรรดาพระสังฆราช ได้รับความสว่างและ
พละกําลัง สามารถปฏิบัติภารกิจของท่านด้วยดี ให้เราภาวนา 

3. เพื่อพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และคณะฆราวาสแพร่ธรรม ทั้ งหลาย  ต่ า ง
คนต่างพยายามปฏิบัติตามคําสัญญาที่ตนได้ให้ไว้กับ พระเป็นเจ้า มีความ
มานะอดทน อุทิศตน และเสียสละในภาระ- หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้เรา
ภาวนา 

4. เพื่อสัตบุรุษทั้งหลาย ทุกวัย ปฏิบัติหน้าที่สงฆ์ตามฐานะของแต่ละคนด้วยดี 
เพราะเห็นแก่พระคริสตเจ้า ให้เราภาวนา 

5. เพื่อพี่น้องเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายของเรา มารู้จักและรักพระคริสตเจ้า ผู้ที่รู้จัก
แล้วให้รู้ จักดีขึ้น ผู้ที่ยังไม่รู้ จักได้มารู้ จัก และสัมผัสกับพระเมตตาของ
พระองค์ ให้เราภาวนา 

† ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระองค์คือที่หลบภัยและพละกําลัง โปรดสดับฟัง
พระศาสนจักรผู้กําลังอ้อนวอน พระองค์คือแหล่งกําเนิดความศรัทธาภักดี 
ขอโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับตามคําอ้อน-วอน ซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลาย
ยกถวายด้วยความเชื่อมั่นและไว้วางใจด้วยเถิด ทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระ
คริสตเจ้า ของข้าพเจ้าทั้งหลาย 

สัตบุรุษ อาเมน 



พิธีเสกน้ํามันศักดิ์สิทธิ์ 
 

 ตามธรรมเนียมดั้งเดิมของพระศาสนจักรลาติน พิธีเสกน้ํามันสําหรับเจิมคนไข้
กระทําตอนปลายของบทขอบพระคุณในมิสซา ส่วนการเสกน้ํามันสําหรับผู้เตรียม
เป็นคริสตชนและการเสกน้ํามันคริสมา กระทําหลังรับศีลมหาสนิทแล้ว 

 แต่เพราะเหตุผลในการอภิบาลสัตบุรุษ การเสกน้ํามันทุกชนิดอาจทําได้หลังวจน
พิธีกรรม 

 ขบวนแห่นําน้ํามันที่จะเสกและเครื่องบูชามีลําดับดังนี้ 
1) สังฆานุกร (หรือพระสงฆ์) ถือภาชนะใส่เครื่องหอม 
2) สังฆานุกร (หรือพระสงฆ์) ถือโถน้ํามันสําหรับผู้เตรียมเป็นคริสตชน 
3) สังฆานุกร (หรือพระสงฆ์) ถือโถน้ํามันสําหรับเจิมคนไข้ 
4) สังฆานุกร (หรือพระสงฆ์) ถือโถน้ํามันคริสมา 
5) ผู้ช่วยถือแผ่นปัง น้ํา และเหล้าองุ่นสําหรับมิสซา 

 ขณะที่ขบวนแห่ผ่านกลางโบสถ์ มีการขับร้องบท “ข้าแต่พระผู้ไถ่”  
(O Redemptor) หรือบทเพลงอื่นที่เหมาะสม แทน “เพลงเตรียมเครื่องบูชา” 

 เมื่อขบวนแห่มาถึงพระแท่นบูชา หรือที่นั่งพระสังฆราช พระสังฆราชรับของถวาย 
สังฆานุกร (หรือพระสงฆ์) ซึ่งถือโถน้ํามันคริสมาส่งโถให้พระสังฆราช กล่าวเสียงดัง
ว่า 

“น้ํามันสําหรับเสกเป็นน้ํามันคริสมา” 
พระสังฆราชรับโถ ส่งให้สังฆานุกรผู้ช่วยท่านหนึ่งนําไปวางไว้บนโต๊ะ  ผู้ที่ถือโถน้ํามัน
สําหรับเจิมคนไข้ และน้ํามันสําหรับผู้เตรียมเป็นคริสตชนก็ทําเช่นเดียวกัน ท่านแรก
กล่าวว่า 

“น้ํามันสําหรับคนไข้” 

ท่านที่สองกล่าวว่า 
“น้ํามันสําหรับผู้เตรียมเป็นคริสตชน” 

พระสังฆราชรับโถน้ํามันแบบเดียวกัน และผู้ช่วยนําไปวางไว้บนโต๊ะ 
 ระหว่างพิธีเสกน้ํามัน พระสงฆ์ที่ร่วมถวายสหบูชายืนข้างพระสังฆราชเป็นครึ่ง

วงกลม พระสังฆราชยืนหันหน้ามาทางสัตบุรุษ 
 

บทเสกน้ํามันสําหรับเจิมคนไข้  (OI  - Oleum Infirmorum) 
ข้าแต่พระเปน็เจ้า พระบิดาผู้ทรงพระกรุณา พระองค์โปรดให้พระ
เยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระองค์ บําบัดรักษาคนเจ็บไขใ้ห้หายเป็น
ปรกติ ขอโปรดสดบัฟังคําภาวนาที่ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายแด่พระองค์
ด้วยความเชือ่ และโปรดส่งพระจิต พระผู้ช่วยเหลือและพระปิยมิตร 
ลงมาเหนือน้ํามันนี้ ซึ่งธรรมชาติได้จดัหาไว้ให้สนองความต้องการของ
มวลมนุษย์ ขอให้พระพรของพระองค์  ลงมาเหนือทุกคนที่จะรับ
การเจิมด้วยน้ํามันนี้ เพื่อเขาเหล่านั้นจะไดพ้้นจากความเจ็บปวดและ
โรคาพยาธิ มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ ข้าแต่พระบิดาเจา้ ขอให้
น้ํามันนี้ไดร้บัพระพร เพือ่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะไดใ้ช้ในพระนามของพระ
เยซูคริสตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระองค์ท่านทรงจําเริญ
และครองราชย์กับพระองค์ตลอดนิรนัดร 

(รับ)  อาเมน 
 


