 เพลงปิดการประชุม ใจข้าแสวงหา
1. รักพระองค์สุดล้นใจข้า
รักพระองค์สุดใจและกาย
จิตใฝ่โหยหา ความรักพระองค์
ทุกวันทิวา
(รับ) จึงเข้ามาน้อมพร้อมร้องวิงวอน ขอพระองค์เมตตา
ให้ข้าแสวงหาเพียงน้้าพระทัย ของพระองค์หมดสิ้นใจกาย ข้าวอนพระองค์
2. หวังพบองค์ในชีวิตข้า
หวังพบองค์ตลอดนิรันดร์
จิตใฝ่ฝันหา ความรักพระองค์
ทุกวันทิวา
 ภาวนาปิดการประชุม
ข้าแต่พระชนนีพระเจ้า.............................
ดวงพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
ดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย์
นักบุญทั้งหลายของพระเป็นเจ้า
บุญราศีแห่งประเทศไทย
แม่พระแห่งสายประคาศักดิ์สิทธิ์

เยซู มารีย์ โยเซฟ............
(รับ) ทรงพระเมตตาเทอญ
(รับ) ช่วยวิงวอนเทอญ
(รับ) ช่วยวิงวอนเทอญ
(รับ) ช่วยวิงวอนเทอญ
(รับ) ช่วยวิงวอนเทอญ

วิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลนครราชสีมา
ประชุมชุมชนคริสตชนย่อย ( BECs ) เดือน พฤศจิกายน 2017
อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับหญิงสาวสิบคนถือตะเกียงออกไปรอรับเจ้าบ่าว (มธ 25:1)

 เพลงเปิดการประชุม ลูกเชื่อในพระองค์
1. ลูกเชื่อพระองค์จงใจ
เชื่อในพระองค์ความมืดมัวกันลูกไกล
ด้วยพระวาจาเที่ยงธรรม์ ลูกเชื่อยืนยันจริ งใจลูกเชื่อพระองค์จงใจ
2. ลูกวางใจในพระคุณ
เพิ่มพูนไว้ใจโปรดทรงเมตตาการุ ญ
ความทุกข์ยคุ เข็ญกังวล โปรดดลให้ห่างลูกไกลลูกวางใจในพระคุณ

แต่ลูกเชื่อพระองค์
ลูกเชื่อในพระองค์
ให้ลูกอุ่นหัวใจ
ลูกเพิ่มพูนไว้ใจ

 ภาวนาเปิดประชุม (ก่อ) เดชะพระนาม....................................... / บทเชิญพระจิตเจ้า/ บทข้าพเจ้าเชื่อ /
บทข้าแต่พระบิดา / บทวันทามารีย์ (10 เม็ด ) / บทพระสิริรุ่งโรจน์
1. อัญเชิญพระเยซูเจ้ามาประทับกับเรา
ผู้น้า: ขอเชิญสมาชิก นาภาวนาจากใจอัญเชิญพระเยซูเจ้ามาประทับกับพวกเรา
สมาชิกคนที่ 1 ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า...................
สมาชิกคนที่ 2 ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า.....................
2. ฟังพระวาจาพระเจ้า
ผู้น้า: ให้เราเปิดพระวรสารนักบุญ................... บทที่ .............( ซ้าพระวรสาร...............บทที.่ ...........)

( หยุดสักครู่จนทุกคนพร้อม )
พระสงฆ์
อวยพร

เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต (รับ) อาแมน

:ขอเชิญทุกคนอ่านพร้อมกัน ข้อที.่ ........ถึงข้อที.่ ........(และให้อ่านเหมือนกาลังภาวนา)
(ก่อ) พระวาจาของพระเจ้า
(รับ) ขอพระคริสตเจ้าทรงพระเจริญเทอญ
ผู้น้า : ขอเชิญอีกคนหนึ่ง อ่านบทเดียวกันนี้จากสานวนที่ต่างกัน.................
(ก่อ) พระวาจาของพระเจ้า

อวยพร
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(รับ) ขอพระคริสตเจ้าทรงพระเจริญเทอญ
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 บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2017 สัปดาห์ที่ 1 มธ 5:1-12
 บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2017 สัปดาห์ที่ 2 มธ 25:1-13
 บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2017 สัปดาห์ที่ 3 มธ 25:14-30
 บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2017 สัปดาห์ที่ 4 มธ 25:31-46
3. หยิบค้าประทับใจมาร้าพึง
ผู้น้า :ขอเชิญแต่ละคนเลือกหยิบถ้อยคา หรือ วลีสั้นๆ จากบทอ่านโดยกล่าวซ้า 3 ครั้ง
( โดยให้หยุดเป็นระยะ....ระหว่างการกล่าวซ้้าแต่ละครั้ง )
: ให้เราอ่านบทอ่านนั้นอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับเรากาลังภาวนา ( อ่านในใจ )
4. เงียบฟังพระตรัสกับเราในใจ
ผู้น้า: ให้เราเงียบสัก 2 - 3 นาที ฟังพระตรัสกับเราในใจ
5. แบ่งปันพระวาจาที่สะกิดใจเราเป็นการส่วนตัว
ผู้น้า : ให้เราแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตที่สัมผัสกับพระวาจานั้น
 ( ไม่ใช่เป็นการแสดงความคิดเห็น หรือ เทศน์สอน )
 ( เริ่มแบ่งปันโดยกล่าวว่า ดิฉัน / ผม เลือกค้าว่า...........เพราะ..............)
 บทภาวนาเพื่อมวลชน
ผู้น้า พี่น้องที่รัก ให้เราภาวนาต่อพระเจ้า พระบิดาของเรา ผู้ทรงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้เราได้อยู่กับ
พระองค์ในสวรรค์พร้อมกับบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
1. เพื่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปา บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ และผู้แพร่ธรรม ทุกท่านที่ได้อุทิศตน
ทางาน และภาวนาเพื่อสัตบุรุษที่พระเจ้าทรงช่วยให้รอด จะได้มีความกล้าหาญอดทนที่จะใช้ความพยายามของ
พวกท่านต่อไป
(ให้เราภาวนา)
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2. เพื่อกลุ่มคริสตชนในเขตวัดของเราจะได้สานึกเสมอว่า บัดนี้บรรดาพี่น้อง ชาย หญิง ของเราได้อยู่ใน
สวรรค์แล้วส่วนหนึ่ง เราจะได้มีความกล้าหาญในการรักษาความซื่อสัตย์ต่อพระคริสตเจ้าเสมอไป (ให้เราภาวนา)
3. เพื่อบรรดาบรรดาผู้ที่ถูกประจญอย่างหนัก และผู้ที่อยู่ในอันตรายที่จะสูญเสียความเชื่อ จะไม่ยอมแพ้ต่อ
การประจญเหล่านั้น (ให้เราภาวนา)
4. เพื่องาน BEC ในสังฆมณฑลนครราชสีมา จะได้มีความสัมพันธ์เป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน กลับสู่วิถีชุมชน
ของยุคอัครสาวก ที่มีพระคริสตเจ้าเป็นศูนย์กลางในชุมชน และเป็นชุมชนที่สมาชิกมีความรักซึ่งกันและกัน
ช่วยเหลือแบ่งปันกัน จนกระทั่งสามารถ เป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้าแก่ทุกคนรอบข้าง (ให้เราภาวนา)
หมายเหตุ ข้อต่อๆ ไปให้สมาชิกในกลุ่มเสนอคาภาวนาเอง
ผู้น้า ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอสรรเสริญพระองค์ที่ทรงโปรดให้งานแห่งความ
รอดของพระองค์ส้าเร็จลงในพี่น้องชายหญิงของข้าพเจ้าทั้งหลาย โปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้ยอมทนทุกข์
เพื่อพระองค์ และวางใจในพระองค์ตลอดเวลา และโปรดน้าพระศาสนจักรของพระองค์ไปสู่สวรรค์ ที่ซึ่ง
ข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้สรรเสริญความรักของพระองค์ตลอดนิรันดร ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าพระ
เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน
6. ปรึกษางานที่กลุ่มจะท้า
ผู้น้า: ก. รายงานเกี่ยวกับงานที่ได้ทาในเดือนที่ผ่านมา
ข. เราจะช่วยงานวัดอย่างไร ( ทาความสะอาดวัด ,ช่วยพิธีกรรมต่าง ๆ และอื่น ๆ )
ค. ช่วยกันระดมความคิดเพื่อให้มีงานกิจเมตตาปราณีของกลุ่มในเดือนนี้สัก 1 อย่าง
ง. กลุ่มเลือก พระวาจาทรงชีวิต ซึ่งเป็นวลี หรือประโยคเพื่อเป็นข้อเตือนใจตลอดเดือนนี้
จ. ในเดือนธันวาคม 2017/2560 จะประชุมที่บ้านใคร ?
7. ภาวนาปิดการประชุม
ผู้น้า :เชิญพี่น้องภาวนาจากใจแต่ละคน
: เชิญภาวนา ( พร้อมกัน )
ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายโดยทางกางเขนพระองค์ทรงท้าให้หนทางระหว่างพระทัยของพระ
คริสตเจ้า และปรีชาญาณของโลกนี้ได้ประจักษ์ โปรดเติมเราให้เต็มเปี่ยมด้วยพระปรีชาญาณแห่งพระวรสาร
เพื่อว่าเราจะมีชีวิตใหม่โดยความหวังในพระจิตเจ้าเพื่อจะกลายเป็นแสงสว่างส่องโลกตลอดไป ทั้งนี้ ขอพึ่งพระ
บารมีพระคริสตเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน
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