7. ภาวนาปิ ดการประชุม : (พร้ อมกัน)
ข้ าแต่ พระผู้ทรงสรรพานุภาพสถิตนิรันดร พระองค์ โปรดให้ ข้าพเจ้ าทั้งหลาย
แม้ ยังอยู่ในโลกนี้ได้ รับชีวิตพระ ขอให้ บรรดาคริสตชนได้ มีจิตใจมุ่งไปหาพระองค์
เพื่ อ สั ก วั น หนึ่ ง ร่ า งกายของข้ า พเจ้ า ทั้ ง หลายจะได้ ไ ปอยู่ กั บ พระองค์ ด้ ว ยเถิ ด
ทั้งนี้ ขอพึง่ พระบารมีพระคริสตเจ้ าของข้ าพเจ้ าทั้งหลาย
❖ เพลงปิ ดการประชุม ข้ าฯ ขอขอบพระคุณ
(รับ)

ข้าฯ ขอขอบพระคุณ พระทรงจุนจิตข้ามี
สันติได้เปรมปรี ด์ ิ สุขในพระคริ สตองค์
1) ข้าขอโมทนา พระวาจาพระจานง
ช่วยข้าได้เดินตรง ตามทางที่พระทรงหมาย

ภาวนาปิ ดการประชุม
ข้าแต่พระชนนีพระเจ้า.............. / เยซู มารี ย ์
ดวงพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยงิ่ ของพระเยซูเจ้า
ดวงหทัยนิรมลของพระนางมารี ย ์
นักบุญทั้งหลายของพระเป็ นเจ้า
บุญราศีมรณสักขีชาวไทย
พระมารดานิจจานุเคราะห์

พระสงฆ์
อวยพร
อวยพร

โยเซฟ.....................
(รับ) ทรงพระเมตตาเทอญ
(รับ) ช่ วยวิงวอนเทอญ
(รับ) ช่ วยวิงวอนเทอญ
(รับ) ช่ วยวิงวอนเทอญ
(รับ) ช่ วยวิงวอนเทอญ

เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต
(รับ) อาแมน
4

วิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลนครราชสีมา
ประชุมชุมชนคริสตชนย่อย (BECs) เดือน พฤษภาคม 2021
“ พระบิดาของเราทรงรักเราอย่างไร เราก็รักท่านทั้งหลายอย่างนั้น
จงดารงอยู่ในความรักของเราเถิด” ( ยน 15:9 )


❖ เพลงเปิ ดการประชุม ยกบาปข้าฯเทอญ
1. แผ่นฟ้าพสุธาแดนไกล เสี ยงก้องร้องไปจากห้วงดวงใจข้าฯเอย
โอ้พระโปรดอย่าทาเมินเฉย โปรดอย่าทรงเฉยเมยละเลยวาจาข้าเจ้า
2. นอบน้อมยอมพร้อมกันวันทา พระผูเ้ มตตาเยียวยาข้าที่โศกเศร้า
อย่าหนีเบื้องพระพักตร์พรากเรา ที่เข้ามาน้อมเกล้าขอเฝ้าเบื้องพระภูธร
❖ ภาวนาเปิ ดประชุม (ก่อ) เดชะพระนาม................. / บทเชิญพระจิตเจ้า /
บทข้าพเจ้าเชื่อ / บทข้าแต่พระบิดา / บทวันทามารี ย ์ (10เม็ด )/บทพระสิ ริรุ่งโรจน์

1. อัญเชิญพระเยซูเจ้ ามาประทับกับเรา
ผู้นา : ขอเชิญสมาชิก นาภาวนาจากใจอัญเชิญพระเยซูเจ้ามาประทับกับพวกเรา
สมาชิกคนที่ 1 ข้าแต่พระเยซูคริ สตเจ้า.....................
สมาชิกคนที่ 2 ข้าแต่พระเยซูคริ สตเจ้า.....................

2. ฟังพระวาจาพระเจ้ า
ผู้นา : ให้เราเปิ ดพระวรสารนักบุญ.......บทที่ ....... (ซ้าพระวรสาร......บทที่.....)
( หยุดสั กครู่ จนทุกคนพร้ อม )
ผู้นา : ขอเชิญทุกคนอ่านพระวาจาพระเจ้าข้อที่................ถึงข้อที่...................
( และให้ อ่านเหมือนกาลังภาวนา )
(ก่อ) พระวาจาของพระเจ้ า
(รับ) ขอพระคริสตเจ้ าทรงพระเจริญเทอญ
ผู้นา : ขอเชิญอีกคนหนึ่ง อ่านบทเดียวกันนี้ จากสานวนที่ต่างกัน....................
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(ก่อ) พระวาจาของพระเจ้ า
(รับ) ขอพระคริสตเจ้ าทรงพระเจริญเทอญ
บทอ่านพระวรสารวันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2021 สัปดาห์ที่ 1 ยน 15:1-8
บทอ่านพระวรสารวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2021 สัปดาห์ที่ 2 ยน 15:9-17
บทอ่านพระวรสารวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2021 สัปดาห์ที่ 3 มก 16:15-20
บทอ่านพระวรสารวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 20201สัปดาห์ที่ 4 ยน 20:19-23
บทอ่านพระวรสารวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2021 สัปดาห์ที่ 5 มธ 28:16-20
3. หยิบคาประทับใจมาราพึง
ผู้นา : ขอเชิญแต่ละคนเลือกหยิบถ้อยคาหรื อวลีส้ นั ๆจากบทอ่านโดยกล่าวซ้ า 3 ครั้ง
(โดยให้ หยุดเป็ นระยะ...............ระหว่างการกล่าวซ้าแต่ ละครั้ง)
ผู้นา : ให้เราอ่านบทอ่านนั้นอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับเรากาลังภาวนา ( อ่านในใจ )
4.เงียบฟังพระตรัสกับเราในใจ
ผู้นา : ให้เราเงียบสัก 2 - 3 นาที ฟังพระตรัสกับเราในใจ
5.แบ่ งปันพระวาจาที่สะกิดใจเราเป็ นการส่ วนตัว
ผู้นา : ให้เราแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตที่สัมผัสกับพระวาจานั้น
➢ ( ไม่ ใช่ เป็ นการแสดงความคิดเห็น หรื อ เทศน์ สอน )
➢ ( เริ่มแบ่ งปันโดยกล่าวว่า ดิฉัน / ผม เลือกคาว่า.............เพราะ.............. )

❖ บทภาวนาเพื่อมวลชน
ผู้นา พีน่ ้ องที่รัก ให้ เราภาวนาต่ อพระบิดาเจ้ าของเรา พระองค์ได้ประทานพระเยซู
คริสตเจ้ าพระบุตรของพระองค์มาเพื่อเป็ นหนทางความจริงและชีวิตแก่ชาวเรา
1. เพื่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปา พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชและ
ผูแ้ พร่ ธรรมทั้งหลาย จะได้เป็ นแบบอย่างในการภาวนาให้แก่มวลสัตบุรุษ
ให้ เราภาวนา
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2. เพื่อกลุ่มคริ สตชนในเขตวัดของเรา จะได้รู้จกั หลีกหนีโอกาสบาป และการประจญ
ล่อลวงทุกชนิดที่จะทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระสิ้นสุดลง ให้ เราภาวนา
3. เพื่อเราแต่ละคนจะได้มีพละกาลังทั้งกายและใจ ในอันที่จะปฏิบตั ิหน้าที่การงาน
รับใช้พระศาสนาจักรและเพื่อมนุษย์อย่างเต็มกาลังความสามารถที่มีอยู่ ให้ เราภาวนา
4. เพื่อบรรดาคริ สตชนที่อาจจะหลงผิดไปเพราะความรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ ขอพระจิตเจ้า
โปรดแนะนาเขาเหล่านั้นให้กลับมาอยูใ่ นหนทางที่ถูกต้องตามแนวทางของ
พระคริ สตเจ้า ให้ เราภาวนา
5. เพื่อเราทุกคนที่กาลังเจริ ญชีวิต ตามคาสั่งสอนของพระเยซูเจ้า ขอให้ยดึ พระองค์
เป็ นผูน้ าชีวิตของเราตลอดไป จนกว่าจะบรรลุถึงชีวิตนิรันดรในสวรรค์
ให้ เราภาวนา
หมายเหตุ ข้อต่อๆ ไปให้สมาชิกในกลุ่มเสนอคาภาวนาเอง...........
ผู้นา ข้ าแต่ พระบิดาเจ้ า พระองค์ ทรงโปรดให้ งานกอบกู้มนุษย์ ส าเร็ จไป อาศั ย
พระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้ มนุษย์ทุกคนได้รับชีวิตร่ วมในพระสิริรุ่งโรจน์ กบั
พระองค์ ขอพระองค์โปรดให้ คริสตชนทุกคนสามารถเอาชนะอุปสรรคและปัญหา
ต่ างๆ ตามน้าพระทัยของพระองค์ ด้วยเถิด ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริ สตเจ้ า
พระเจ้ าของข้ าพเจ้ าทั้งหลาย
6. ปรึกษางานที่กลุ่มจะทา
ผู้นา : ก.รายงานเกี่ยวกับงานที่ได้ทาในเดือนที่ผา่ นมา
ข.เราจะช่วยงานวัดอย่างไร ( ทาความสะอาดวัด ,ช่วยพิธีกรรมต่าง ๆ และอื่น ๆ )
ค.ช่วยกันระดมความคิดเพือ่ ให้มีงานกิจเมตตาปราณีของกลุ่มในเดือนนี้ 1 อย่าง
ง.กลุ่มเลือกพระวาจาทรงชีวิต ซึ่งเป็ นวลี,ประโยค เพื่อเป็ นข้อเตือนใจตลอดเดือน
จ.ในเดือนมิถุนายน 2021/2564 จะประชุมที่ไหน / บ้านใคร ?
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