 เพลงปิดการประชุม รางวัล
1. คนใดได้ลิ้ม ชิมลางในทางทุกข์ยาก ทางที่ลาบาก หลายหลากตรากตราชีวี
ดุจทางที่เตียน อาจเวียนวกอเวจี ทางเดินใดที่ เวียนรกวกสู่สวรรค์
2. ผู้ใดใฝ่ฝัน รางวัลโลกปันสรรให้ ชีวาหมองไหม้ ไร้สุขสิ้นสูญโดยพลัน
รางวัลขององค์ ผู้ทรงชี้ทางชีวัน รางวัลนั้น สวรรค์มิคลาย
(รับ) ทางเดิน ขององค์ผู้ทรงปรานี ชี้นาชีวี ที่ไม่รู้ตาย
เราคือหนทาง ความจริงที่แสนยิ่งใหญ่ เพื่อจุดมุ่งหมาย ในปลายชีวา
3. ผู้ใดใฝ่ฝัน รางวัลในองค์พระเจ้า เชิญมาน้อมเกล้า เข้าสู่บูชาเถิดหนา
กายาพระบุตร ดุจดังพระคุณวิญญาณ์ สู่เคหา บิดานิรันดร์
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 พฤศจิกายน 2018
“ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา” ( มธ 5:3 )

 เพลงเปิดการประชุม โปรดให้ลูกเชื่อ
1. โปรดทอแสง แห่งความเชื่อ ลงมาเหนือลูก โปรดทรงปลูก เมล็ดพันธุ์ แห่งความศรัทธา
เพิ่มพูนไฟรัก ในหัวใจ เป็นไฟลุกโชนวิญญาณ์ โปรดนาพา ชีวาของลูก ก้าวไป
2. สู่ความจริง ในพระองค์ ลูกพบทางใหม่ ก้าวต่อไป ฝ่าอันตราย ขวากหนาม
ด้วยความเชือ่ มัน่ และไว้ใจ ในพระองค์ ทุกยาม มีพระวาจางดงาม อยู่ในดวงใจ
(รับ) โปรดให้ลูกเชื่อมั่นคง ว่าพระองค์ทรงอยู่ ให้รู้ว่ามีพระองค์เคียงข้างกาย
ไม่วา่ ปัญหาร้ายแรง บนทางทีอ่ นั ตราย ฝ่าการผจญมากมาย ไม่กลัว
 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

เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต (รับ) อาแมน

:ขอเชิญทุกคนอ่านพระวาจาพระเจ้า ข้อที่.........ถึงข้อที่.........(และให้อ่านเหมือนกาลังภาวนา)
(ก่อ) พระวาจาของพระเจ้า
(รับ) ขอพระคริสตเจ้าทรงพระเจริญเทอญ
ผู้นา : ขอเชิญอีกคนหนึ่ง อ่านบทเดียวกันนี้จากสานวนที่ต่างกัน..............................................
(ก่อ) พระวาจาของพระเจ้า

อวยพร
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(รับ) ขอพระคริสตเจ้าทรงพระเจริญเทอญ
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 บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2018 สัปดาห์ที่ 1 มธ 5 : 1-12
 บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2018 สัปดาห์ที่ 2 มก 12 : 38-44
 บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2018 สัปดาห์ที่ 3 มก 13 : 24-32
 บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2018 สัปดาห์ที่ 4 ยน 18 : 33-37
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
ผู้นา พี่น้องที่รัก ให้เราภาวนาต่อพระเจ้า พระบิดาของเรา ผู้ทรงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้เราได้อยู่กับ
พระองค์ในสวรรค์พร้อมกับบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
1. เพื่อ องค์สมเด็จพระสันตะปาปา บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ และผู้แพร่ธรรมทุกท่าน ที่ได้อุทิศตน
ทางานและภาวนาเพื่อสัตบุรุษที่พระเจ้าทรงช่วยให้รอด จะได้มีความกล้าหาญอดทนที่จะใช้ความพยายามของพวก
ท่านต่อไป (ให้เราภาวนา)
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2. เพื่อเราแต่ละคนจะได้สานึกอยู่เสมอว่า เรามิได้เป็นเพียงสิ่งสร้างของพระเจ้าเท่านั้น แต่ทรงให้เราเป็น
บุตรของพระองค์ด้วย (ให้เราภาวนา)
3. เพื่อบรรดาผู้ที่ถูกประจญอย่างหนัก และผู้ที่อยู่ในอันตรายที่จะสูญเสียความเชื่อจะได้ไม่ยอมแพ้ต่อการ
ประจญเหล่านั้น (ให้เราภาวนา)
4. เพื่อดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดวงวิญญาณในไฟชาระ
และดวงวิญญาณญาติพี่น้องของพวกเราทุกๆ คน จะได้รับพระเมตตาเข้าสถิต ณ สรวงสวรรค์ มีความสุขนิรันดร์
พร้อมกับบรรดาทูตสวรรค์และนักบุญทั้งหลาย ด้วยเทอญ (ให้เราภาวนา)
หมายเหตุ ข้อต่อๆ ไปให้สมาชิกในกลุ่มเสนอคาภาวนาเอง.....................
ผู้นา ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอสรรเสริญพระองค์ที่ทรงโปรดให้งานแห่งความ
รอดของพระองค์สาเร็จลงในพี่น้องชายหญิงของข้าพเจ้าทั้งหลาย โปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้ยอมทนทุกข์
เพื่อพระองค์และวางใจในพระองค์ตลอดเวลา และโปรดนาพระศาสนจักรของพระองค์ไปสู่สวรรค์ ที่ซึ่ง
ข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้สรรเสริญความรักของพระองค์ตลอดนิรันดร
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้า
พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน
6. ปรึกษางานที่กลุ่มจะทา
ผู้นา: ก. รายงานเกี่ยวกับงานที่ได้ทาในเดือนที่ผ่านมา
ข. เราจะช่วยงานวัดอย่างไร ( ทาความสะอาดวัด ,ช่วยพิธีกรรมต่าง ๆ และอื่น ๆ )
ค. ช่วยกันระดมความคิดเพื่อให้มีงานกิจเมตตาปราณีของกลุ่มในเดือนนี้สัก 1 อย่าง
ง. กลุ่มเลือก พระวาจาทรงชีวิต ซึ่งเป็นวลี หรือประโยคเพื่อเป็นข้อเตือนใจตลอดเดือนนี้
จ. ในเดือนธันวาคม 2018/2561 จะประชุมที่ไหน / บ้านใคร ?
7. ภาวนาปิดการประชุม
ผู้นา : เชิญภาวนา ( พร้อมกัน )
ข้าแต่พร ะเจ้า ผู้ทรงสรรพานุภาพ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอขอบพระคุณที่โปรดประทานพระจิตเจ้า
องค์ความรักและความจริงแก่พระศาสนจักร ขอโปรดให้พระจิตเจ้าได้นาพระศาสนจักรให้ประกาศยืนยันความ
เชื่อในองค์พระคริสตเจ้าแก่มวลมนุษย์ และนามนุษยชาติให้ได้รับความรอดนิรันดรด้วยเถิด ทั้งนี้ ขอพึ่งพระ
บารมีพระคริสตเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
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