 เพลงปิดการประชุม ขอรับใช้
(รับ ) ขอรับใช้ ชีวิตข้าขอรับใช้ ชีวิตข้าขอมอบให้
โอ้ขา้ เป็นของพระองค์ ของพระองค์
1. ข้ายินดีเมื่อ อยู่ที่สาหรับพระองค์ สาหรับพระองค์ ข้าไม่ลืมเลือน ไม่ลืมเลือน
พระเยซูยอมตาย เพื่อข้าได้ชีวิตใหม่ ในพระองค์ ในพระองค์
2. โลหิตพระคริสต์ ชาระข้าจากความบาป
จิตข้ากระหายอยากใกล้พระองค์ ใกล้พระองค์
เพราะข้า ลาเค็ญจิต และกายข้า ขอมอบให้
องค์พระคริสต์ องค์พระคริสต์
ภาวนาปิดการประชุม
ข้าแต่พระชนนีพระเจ้า...................................
เยซู มารีย์ โยเซฟ..................................
ดวงพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
ดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย์
นักบุญทั้งหลายของพระเป็นเจ้า
บุญราศีมรณสักขีชาวไทย
แม่พระแห่งสายประคาศักดิ์สิทธิ์

(รับ) ทรงพระเมตตาเทอญ
(รับ) ช่วยวิงวอนเทอญ
(รับ) ช่วยวิงวอนเทอญ
(รับ) ช่วยวิงวอนเทอญ
(รับ) ช่วยวิงวอนเทอญ

วิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลนครราชสีมา
ประชุมชุมชนคริสตชนย่อย ( BECs ) เดือน กุมภาพันธ์ 2019
““โปรดไปจากข้าพเจ้าเสียเถิด พระเจ้าข้า เพราะข้าพเจ้าเป็นคนบาป” (ลก 5 : 8)

เพลงเปิดการประชุม ยิ่งกว่าทะเล
1) ท้องทะเลนั้นกว้างหนักหนา แต่รักของพระบิดา สุดขอบฟ้ามิอาจคะเน
กว้างใหญ่ไพศาล ให้เราชื่นบาน สาราญชีวี
มอบวิญญาณแด่พระภูมี สดุดี พระองค์ที่เราใฝ่หา
2) ท้องทะเลสุดลึก แต่รักขององค์พระบุตร เพื่อมนุษย์ลึกกว่าทะเล
มากมายเหลือล้น ให้เราคนจน ชื่นชมทั่วหน้า
รับพระองค์ในมิสซา จะนาพา วิญญาณเป็นสุขนิรันดร์
 ภาวนาเปิดประชุม (ก่อ) เดชะพระนาม................................ / บทอัญเชิญพระจิตเจ้า / บทข้าพเจ้าเชื่อ /
บทข้าแต่พระบิดา / บทวันทามารีย์ (10 เม็ด ) / บทพระสิริรุ่งโรจน์
1. อัญเชิญพระเยซูเจ้ามาประทับกับเรา
ผู้นา: ขอเชิญสมาชิก นาภาวนาจากใจอัญเชิญพระเยซูเจ้ามาประทับกับพวกเรา
สมาชิกคนที่ 1 ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า.....................
สมาชิกคนที่ 2 ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า.....................
2. ฟังพระวาจาพระเจ้า
ผู้นา: ให้เราเปิดพระวรสารนักบุญ................... บทที่ .............( ซ้าพระวรสาร...............บทที.่ ...........)

( หยุดสักครู่จนทุกคนพร้อม )
พระสงฆ์
อวยพร
อวยพร

เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต (รับ) อาแมน

:ขอเชิญทุกคนอ่านพระวาจาพระเจ้า ข้อที่.........ถึงข้อที่.........(และให้อ่านเหมือนกาลังภาวนา)
(ก่อ) พระวาจาของพระเจ้า
(รับ) ขอพระคริสตเจ้าทรงพระเจริญเทอญ
ผู้นา : ขอเชิญอีกคนหนึ่ง อ่านบทเดียวกันนี้จากสานวนที่ต่างกัน..............................................
(ก่อ) พระวาจาของพระเจ้า
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(รับ) ขอพระคริสตเจ้าทรงพระเจริญเทอญ
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 บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2019 สัปดาห์ที่ 1 ลก 4 : 21-30
 บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019 สัปดาห์ที่ 2 ลก 5 : 1-11
 บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019 สัปดาห์ที่ 3 ลก 6 : 17, 20-26
 บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019 สัปดาห์ที่ 4 ลก 6 : 27-38
3. หยิบคาประทับใจมาราพึง
ผู้นา :ขอเชิญแต่ละคนเลือกหยิบถ้อยคา หรือ วลีสั้นๆ จากบทอ่านโดยกล่าวซ้า 3 ครั้ง
( โดยให้หยุดเป็นระยะ.........ระหว่างการกล่าวซ้าแต่ละครั้ง )
: ให้เราอ่านบทอ่านนั้นอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับเรากาลังภาวนา ( อ่านในใจ )
4. เงียบฟังพระตรัสกับเราในใจ
ผู้นา: ให้เราเงียบสัก 2 - 3 นาที ฟังพระตรัสกับเราในใจ
5. แบ่งปันพระวาจาที่สะกิดใจเราเป็นการส่วนตัว
ผู้นา : ให้เราแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตที่สัมผัสกับพระวาจานั้น
 ( ไม่ใช่เป็นการแสดงความคิดเห็น หรือ เทศน์สอน )
 ( เริ่มแบ่งปันโดยกล่าวว่า ดิฉัน / ผม เลือกคาว่า...........เพราะ..............)
 บทภาวนาเพื่อมวลชน

3. โปรดหลั่งความรักของพระองค์ลงมายังข้าพเจ้าทั้งหลาย ที่กาลังถวายนมัสการพระองค์ ณ ที่นี้ พร้อม
กับครอบครัว มิตรสหายและแม้ศัตรู เพื่อสัมผัสถึงความอ่อนโยนในความรักจากพระองค์ (ให้เราภาวนา)
4. เพื่อการกลับใจของบรรดาบุตรชายหญิงที่ได้ประพฤติตนออกนอกลู่นอกทางและละเมิดพันธสัญญาต่อ
พระองค์ (ให้เราภาวนา)
หมายเหตุ ข้อต่อๆ ไปให้สมาชิกในกลุ่มเสนอคาภาวนาเอง.....................
ผู้นา ข้าแต่พระเจ้า ขอให้คาภาวนาของข้าพเจ้าทั้งหลายนี้ เป็นการถวายเกียรติมงคลแด่พระองค์ เพื่อ
ความรอดของมนุษย์ทั้งมวล ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีใจสวามิภักดิ์รักพระองค์เป็นเจ้านายสูงสุดแต่เพียงพระองค์
เดียวด้วยเถิด ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน
6. ปรึกษางานที่กลุ่มจะทา
ผู้นา: ก. รายงานเกี่ยวกับงานที่ได้ทาในเดือนที่ผ่านมา
ข. เราจะช่วยงานวัดอย่างไร ( ทาความสะอาดวัด ,ช่วยพิธีกรรมต่าง ๆ และอื่น ๆ )
ค. ช่วยกันระดมความคิดเพื่อให้มีงานกิจเมตตาปราณีของกลุ่มในเดือนนี้สัก 1 อย่าง
ง. กลุ่มเลือก พระวาจาทรงชีวิต ซึ่งเป็นวลี หรือประโยคเพื่อเป็นข้อเตือนใจตลอดเดือนนี้
จ. ในเดือนมีนาคม 2019/2562 จะประชุมที่ไหน / บ้านใคร ?
7. ภาวนาปิดการประชุม
ผู้นา : เชิญภาวนา ( พร้อมกัน )
ข้าแต่พร ะเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายขอโมทนาคุณพระองค์ สาหรับทุกสิ่งที่ทรงประทานให้ ในชีวิตที่
ดาเนินตลอดปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอพระพรอันจาเป็นสาหรับการดาเนินชีวิตในสัปดาห์ใหม่
ที่กาลังจะเริ่มขึ้นด้วยเถิด ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน

ผู้นา พี่น้องที่รัก พระเจ้าพระบิดาของเราทรงผูกมัดพระองค์เองโดยพันธสัญญานิรันดร์ที่ทรงทาไว้กับ
มนุษย์ให้เราวิงวอนต่อพระองค์ด้วยความเชื่อ
1. ขอโปรดให้บรรดาผู้นาพระศาสนจักร ซื่อสัตย์ต่อการเผยแผ่พระวาจาของพระองค์ เพื่อสมาชิกทุกคน
ของพระศาสนจักรนี้ จะได้มีความเชื่อและความไว้ใจอย่างมั่นคง (ให้เราภาวนา)
2. ขอโปรดให้ประเทศชาติทั่วโลกปลอดภัยจากการทาสงคราม และภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นใน
โลกปัจจุบัน (ให้เราภาวนา)
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