7. ภาวนาปิ ดการประชุม : (พร้ อมกัน)
ข้ า แต่ พ ระบิ ด าเจ้ า ข้ า พเจ้ า ทั้ ง หลายขอขอบพระคุณ ที่ โปรดให้ ข้ า พเจ้ า ทั้ง หลาย
ได้ เ ชื่ อ ถึ ง พระบุ ต รของพระองค์ และประทานโอกาสให้ ไ ด้ ป ระกาศความจริ งนั้น
แก่ นานาชาติ ให้ ได้ มารู้ จั ก และรั บ ความรอดขององค์ พ ระคริ ส ตเจ้ า ทั้ ง นี้
ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
❖ เพลงปิ ดการประชุม พระสัญญา
ทุกวันใหม่ มีพระสัญญา
ทุกเวลา มีความหวัง
ทุกยามเช้า มีแสงสว่าง
ตลอดการเดินทาง มีความช่วยเหลือเกื้อกูล
มีพระพร สาหรับปัญหาทุกอย่าง มีพละกาลังต่างๆไม่สิ้นสูญ
มีพระหรรษทาน ในยามอาดูร มีพระคุณจารู ญในยามทดลอง

แม้ในท่ามกลาง ความลาบากสับสน หนทางมืดมน ที่ดบั อับแสง
มีความเมตตา ที่พระสาแดง ความรักร้อนแรง พระองค์ประทาน
มีความรัก มากมายเหลือล้น ดังสายชล กว้างใหญ่ไพศาล
เมื่อเราวางใจ ในพระภูบาล มอบวิญญาณ ในหัตถ์พระองค์
ภาวนาปิ ดการประชุม
ข้าแต่พระชนนีพระเจ้า.............. / เยซู มารี ย์ โยเซฟ.....................
ดวงพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยงิ่ ของพระเยซูเจ้า
(รับ) ทรงพระเมตตาเทอญ
ดวงหทัยนิรมลของพระนางมารี ย์
(รับ) ช่ วยวิงวอนเทอญ
นักบุญทั้งหลายของพระเป็ นเจ้า
(รับ) ช่ วยวิงวอนเทอญ
บุญราศีมรณสักขีชาวไทย
(รับ) ช่ วยวิงวอนเทอญ
แม่พระแห่งสายประคาศักดิ์สิทธิ์
(รับ) ช่ วยวิงวอนเทอญ
พระสงฆ์
อวยพร

เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต
(รับ) อาแมน
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วิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลนครราชสีมา
ประชุมชุมชนคริสตชนย่อย (BECs) เดือน กรกฎาคม 2021
“แล้วพวกท่านว่าเราเป็ นใคร? ”
( มธ 16:15 )


เพลงเปิ ดการประชุม “เปรียบดังสายน้า”
เปรี ยบดังสายน้ าที่ไหลหลัง่ มา
สู่ปวงประชาทัว่ หน้าได้อาบดื่มกิน
ชาระมลทินหมดสิ้นทั้งกายและใจ ลูกขอน้อมไหว้ถวายสดุดี
ดุจดังเนื้อทรายกระหายธารา ลูกมุ่งหน้ามาหาองค์ดารงชีวี
โปรดล้างราคีสักขีพยานชัว่ ช้า ให้ลูกมุ่งหน้าสู่ทางความดี
โอ้องค์แสนรักของพระบิดา มาจากสวรรค์หวังช่วยคนบาปขัดสน
ลูกนี้คนจนมืดมนหลงทางดั้นมา โปรดพาลูกกลับสู่ทางพระองค์
❖
ภาวนาเปิ ดประชุม (ก่อ) เดชะพระนาม................. / บทเชิญพระจิตเจ้า /
บทข้าพเจ้าเชื่อ / บทข้าแต่พระบิดา / บทวันทามารี ย์ (10 เม็ด )/บทพระสิริรุ่งโรจน์
1. อัญเชิญพระเยซูเจ้ามาประทับกับเรา
ผู้นา : ขอเชิญสมาชิก นาภาวนาจากใจอัญเชิญพระเยซูเจ้ามาประทับกับพวกเรา
สมาชิกคนที่ 1 ข้าแต่พระเยซูคริ สตเจ้า.....................
สมาชิกคนที่ 2 ข้าแต่พระเยซูคริ สตเจ้า.....................
2. ฟังพระวาจาพระเจ้า
ผู้นา : ให้เราเปิ ดพระวรสารนักบุญ.......บทที่ ....... (ซ้าพระวรสาร......บทที่.....)
( หยุดสักครู่จนทุกคนพร้ อม )
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ผู้นา : ขอเชิญทุกคนอ่านพระวาจาพระเจ้าข้อที่................ถึงข้อที่...................
( และให้อ่านเหมือนกาลังภาวนา )
(ก่อ) พระวาจาของพระเจ้า
(รับ) ขอพระคริสตเจ้าทรงพระเจริญเทอญ
ผู้นา : ขอเชิญอีกคนหนึ่ง อ่านบทเดียวกันนี้จากสานวนที่ต่างกัน....................
(ก่อ) พระวาจาของพระเจ้า
บทอ่านพระวรสารวันอาทิตย์ที่
บทอ่านพระวรสารวันอาทิตย์ที่
บทอ่านพระวรสารวันอาทิตย์ที่
บทอ่านพระวรสารวันอาทิตย์ที่

(รับ) ขอพระคริสตเจ้าทรงพระเจริญเทอญ
4 กรกฎาคม 2021 สัปดาห์ที่ 1 มธ 16:13-19
11 กรกฎาคม 2021 สัปดาห์ที่ 2 มก 6:7-13
18 กรกฎาคม 2021 สัปดาห์ที่ 3 มก 6:30-34
25 กรกฎาคม 2021 สัปดาห์ที่ 4 ยน 6:1-15

3. หยิบคาประทับใจมาราพึง
ผู้นา : ขอเชิญแต่ละคนเลือกหยิบถ้อยคาหรื อวลีส้ นั ๆจากบทอ่านโดยกล่าวซ้ า 3 ครั้ง
(โดยให้หยุดเป็ นระยะ...............ระหว่างการกล่าวซ้าแต่ละครั้ง)
ผู้นา : ให้เราอ่านบทอ่านนั้นอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับเรากาลังภาวนา ( อ่านในใจ )
4.เงียบฟังพระตรัสกับเราในใจ
ผู้นา : ให้เราเงียบสัก 2 - 3 นาที ฟังพระตรัสกับเราในใจ
5.แบ่งปันพระวาจาที่สะกิดใจเราเป็ นการส่ วนตัว
ผู้นา : ให้เราแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตที่สัมผัสกับพระวาจานั้น
➢ ( ไม่ใช่ เป็ นการแสดงความคิดเห็น หรือ เทศน์ สอน )
➢ ( เริ่มแบ่งปันโดยกล่าวว่า ดิฉัน / ผม เลือกคาว่า.............เพราะ.............. )

❖ บทภาวนาเพื่อมวลชน
ผู้นา พี่น้องที่รัก ให้ เราภาวนาวิงวอนต่อพระเป็ นเจ้า พระบิดาของเรา ผู้ได้ส่ง
พระบุตรของพระองค์พร้ อมกับข่าวดีแห่ งความรอดมาให้ แก่เรา
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1. เพื่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปา พระสังฆราช พระสงฆ์และผูแ้ พร่ ธรรมทุกท่านจะ
ได้ตระหนักว่า การสั่งสอนของพวกท่านจะไม่บงั เกิดผล นอกเสียจากพระวาจาของ
พระเป็ นเจ้าจะได้หยัง่ ลึกลงในจิตใจของท่านเสียก่อน ให้ เราภาวนา
2. เพื่อกลุ่มคริ สตชนในเขตวัดของเรา จะยินดีตอ้ นรับพระคริ สตเจ้า ผูไ้ ด้หว่าน
พระวาจาของพระวาจาของพระองค์ในจิตใจของเราทุกๆ อาทิตย์ ให้ เราภาวนา
3. เพื่อเราแต่ละคน จะได้พยายามที่จะกลับใจ และละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ขดั ขวาง
การบังเกิดผลของพระวาจาพระเป็ นเจ้า ให้ เราภาวนา
4. เพื่อคริ สตชนทุกคนที่ศรัทธาในการอ่านพระคัมภีร์ ขอโปรดให้พวกเขาได้เข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งในพระวาจาของพระเป็ นเจ้า ให้ เราภาวนา
5. เพื่อมนุษย์ทุกคนซึ่งได้รับฟังพระวาจาของพระเป็ นเจ้าด้วยวิธีต่างๆ ขอโปรดให้พวก
เขายินดีตอบรับการเชื้อเชิญของพระเยซูเจ้า ในการเข้าสู่หนทางความรอดของพระองค์
ให้ เราภาวนา
หมายเหตุ ข้อต่อๆ ไปให้สมาชิกในกลุ่มเสนอคาภาวนาเอง...........
ผู้นา ข้าแต่พระบิดาเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายขอขอบพระคุณที่ได้ส่งพระบุตรของพระองค์มา
สั่งสอนข้าพเจ้าทั้งหลายในพระนามของพระองค์ โปรดช่ วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้ยินดีรับ
ข่าวดีของพระองค์และประกาศเผยแพร่ แก่บุคคลรอบข้างด้วยความกล้าหาญ อดทนด้วย
เถิด ทั้งนี้ ขอพึง่ พระบารมีพระคริสตเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย รับ : อาแมน
6. ปรึกษางานทีก่ ลุ่มจะทา
ผู้นา : ก.รายงานเกี่ยวกับงานที่ได้ทาในเดือนที่ผ่านมา
ข.เราจะช่วยงานวัดอย่างไร ( ทาความสะอาดวัด ,ช่วยพิธีกรรมต่าง ๆ และอื่น ๆ )
ค.ช่วยกันระดมความคิดเพื่อให้มีงานกิจเมตตาปราณีของกลุ่มในเดือนนี้ 1 อย่าง
ง.กลุ่มเลือกพระวาจาทรงชีวิต ซึ่งเป็ นวลี,ประโยค เพื่อเป็ นข้อเตือนใจตลอดเดือน
จ.ในเดือนสิงหาคม 2021/2564 จะประชุมที่ไหน / บ้านใคร ?
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