7. ภาวนาปิดการประชุม
ผู้นา : เชิญภาวนา ( พร้อมกัน )
พระเจ้าข้า พระองค์ทรงสร้างและฟื้นฟูทุกสิ่งด้วยความรักของพระองค์ ขอโปรดดารงความ
รักนั้นให้มีอยู่กับบรรดาสิ่งสร้างของพระองค์ตลอดไป เพื่อให้สิ่งทั้งหลายกลับคืนสู่ระเบียบและความดี
งามดังแรกสร้างด้วยเถิด ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน
 เพลงปิดการประชุม ใครรักเท่าแม่
1. แม่รักลูกยิ่งสิ่งใด
ลูกวอนขออะไรแม่ให้ดังปรารถนา
ชีวิตแม่พลีได้ทุกเวลา
ใครเล่าหนารักเราเท่าแม่รักเอย
2. โอ้แม่มารีย์ยอดสตรีเหนือใครทั้งปวง
พระแม่ทรงเป็นห่วงเหล่าพวกลูกที่อ่อนแอ
แม้มีศัตรูร้ายจู่โจมคอยรังแก
ไม่ผันแปรโอ้พระแม่คอยช่วยเรา
3. โอ้แม่มารีย์ราชินีของชาวคริสตัง
พระแม่เป็นพลังหนุนนาให้ลูกทาดี
จึงขอสรรเสริญเทิดเทินพระแม่มารีย์
ลูกยินดีฉลองพระนามในวันนี้เอย
4. แม่ขอให้ลูกอย่าทาความชั่ว
บาปเมามัวอย่าได้กลัวสู้มัน
อย่าหนีจงสู้สุดชีวัน
แม่เป็นประกันบาปมันจะพ่ายแพ้เอย
 ภาวนาปิดการประชุม
ข้าแต่พระชนนีพระเจ้า...................................
เยซู มารีย์ โยเซฟ.........................
ดวงพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
(รับ) ทรงพระเมตตาเทอญ
ดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย์
(รับ) ช่วยวิงวอนเทอญ
นักบุญทั้งหลายของพระเป็นเจ้า
(รับ) ช่วยวิงวอนเทอญ
บุญราศีมรณสักขีชาวไทย
(รับ) ช่วยวิงวอนเทอญ
แม่พระแห่งสายประคาศักดิ์สิทธิ์
(รับ) ช่วยวิงวอนเทอญ
พระสงฆ์
อวยพร

เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต (รับ) อาแมน
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วิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลนครราชสีมา
ประชุมชุมชนคริสตชนย่อย ( BECs ) เดือน สิงหาคม 2018
“เธอเป็ นสุขทีเ่ ชือ่ ว่า พระวาจาทีพ
่ ระเจ ้าตรัสแก่เธอไว ้จะเป็ นจริง” ( ลก 1:45 )

 เพลงเปิดการประชุม ราชินีสวรรค์
(รับ) โอ้มารดา แม่พระพรหมจารี ศักดิ์สิทธิ์ พระทรงฤทธิ์ เทิดทูนการุญมารดา
รับแม่สู่ สวรรค์ทั้งกายวิญญาณ์ เป็นมหาราชินีสวรรค์
1) พระแม่บัง เกิดมา สิ้นไร้ราคี ยอดสตรี ยิ่งใหญ่ ไม่มีใครปาน
แม่เต็มเปี่ยม ไปด้วย พระหรรษทาน ชาวสวรรค์ โลกา สรรเสริญพระนาม
2) พระบุตรเจ้า เลือกสรร ด้วยความโปรดปราน มาอวตาร ในครรภ์ ของพระมารดา
เพื่อไถ่บาป หยาบช้า ของชาวโลกา โดยรักษา พระนางพ้น มลทิน ทั้งปวง
 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 )
:ขอเชิญทุกคนอ่านพระวาจาพระเจ้า ข้อที่.........ถึงข้อที่.........(และให้อ่านเหมือนกาลังภาวนา)
(ก่อ) พระวาจาของพระเจ้า
(รับ) ขอพระคริสตเจ้าทรงพระเจริญเทอญ
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ผู้นา : ขอเชิญอีกคนหนึ่ง อ่านบทเดียวกันนี้จากสานวนที่ต่างกัน..............................................
(ก่อ) พระวาจาของพระเจ้า

(รับ) ขอพระคริสตเจ้าทรงพระเจริญเทอญ

 บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2018 สัปดาห์ที่ 1 ยน 6 : 24-35
 บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2018 สัปดาห์ที่ 2 ยน 6 : 41-51
 บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2018 สัปดาห์ที่ 3 ลก 1 : 39-56
 บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2018 สัปดาห์ที่ 4 ยน 6 : 60-69
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..............)

1. เพื่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปา บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ และผู้แพร่ธรรมทุกท่าน เมื่อพวกท่านได้
เห็นแบบอย่างของพระเยซูเจ้าแล้ว จะได้ยอมรับความทุกข์ยากต่างๆ ในชีวิตด้วยใจยินดีเสมอ (ให้เราภาวนา)
2. เพื่อคริสตชนทุกคน ขอให้ถือตามแบบฉบับของพระมารดาพระเจ้า ในความสุภาพ ถ่อมตน ทาให้เขา
เหล่านี้ได้พบเอกภาพและความสามัคคีปรองดองกันอีกครั้งหนึ่ง (ให้เราภาวนา)
3. เพื่อผู้ที่โดดเดี่ยวและทนทุกข์ทรมาน เพื่อว่าในการอธิษฐานภาวนาร่วมกัน และในการแบ่งปันความเชื่อ
พวกเขาจะพบความกล้าหาญที่จะตอบสนองต่อกระแสเรียกของเขาในทุกสภาพแวดล้อม (ให้เราภาวนา)
4. เพื่อขอพระเจ้าทรงพระเมตตา โปรดให้ดินฟ้าอากาศเป็นไปตามฤดูกาล เพื่อธัญญาหารจะได้เจริญงอก
งาม และมวลมนุษย์จะสามารถปรนนิบัติรับใช้พระองค์ได้ดียิ่งขึ้น ด้วยจิตใจที่ชื่นบาน (ให้เราภาวนา)
หมายเหตุ ข้อต่อๆ ไปให้สมาชิกในกลุ่มเสนอคาภาวนาเอง.....................
ผู้นา ข้าแต่พระเจ้า ของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์ได้ทรงเลือกพระนางพรหมจารีผู้มีบุญที่ถูกหล่อ
หลอมโดยพระจิตเจ้า ให้เป็นผลแรกแห่งการสร้างโลกใหม่ โปรดทรงประทานพระพรให้เราได้ปฏิเสธวิถีทางเก่า
ของบาป เพื่อจะได้สวมกอดรับชีวิตใหม่ในข่าวดีแห่งพระวรสารด้วยสิ้นสุดจิตใจ และให้เกียรติพระบัญญัติใหม่
แห่งความรัก โดยสัตย์ซื่อด้วยเถิด 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. ในเดือนกันยายน 2018/2561 จะประชุมที่ไหน / บ้านใคร ?

 บทภาวนาเพื่อมวลชน
ผู้นา พี่น้องที่รัก ให้เราถวายคาอธิษฐานภาวนาของเราแด่พระบิดาเจ้าด้วยหัวใจที่เป็นหนึ่งเดียว พระองค์
ทรงไขแสดงจุดหมายปลายทางสุดท้ายของบรรดาผู้ที่มอบตนเอง ในความไว้วางใจต่อพระสัญญาเรื่องชีวิตนิรันดร์
ของพระองค์
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