7. ภาวนาปิดการประชุม
ผู้นา : เชิญภาวนา ( พร้อมกัน )
ข้าแต่พระบิดาเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายขอโมทนาคุณพระองค์ที่ได้โปรดเรียกข้าพเจ้าทั้งหลายให้
เข้าสู่พระอาณาจักร ขอโปรดให้พระอาณาจักรนี้เจริญเติบโตขึ้นภายในจิตใจของทุกคน และแผ่
กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาแก่ผู้มาอาศัยพักพิง ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้า
ทั้งหลาย อาแมน
 เพลงปิดการประชุม สักวันฉันจะได้เห็น
1. สักวันฉันจะได้เห็น ผู้เป็นมารดาทรงศรี พบพักตร์แม่รักมารีย์ ไม่มีผู้ใดเทียมทัน
(รับ) สักวัน ณ เมืองสวรรค์ จะเห็นแม่ฉันมารีย์ สักวัน ณ เมืองสวรรค์ จะเห็นแม่ฉันมารีย์
2. สักวันฉันจะได้เห็น ผู้เป็นแม่เมืองสวรรค์ เกื้อหนุนจุนลูกทุกวัน ป้องกันไพรีบีฑา
3. สักวันฉันจะได้เห็น ผู้เป็นแม่รักของข้าฯ อยู่ใกล้ได้สนทนา บอกว่ารักแม่จริงใจ
 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 กันยายน 2018

ทรงเงยพระพักตร์ขึ้นเบื้องบน ถอนพระทัย แล้วตรัสว่า “เอฟฟาธา” แปลว่า
“จงเปิดเถิด” ( มก 7:34 )

 เพลงเปิดการประชุม อยากพบประสบแม่
1. อยากพบ ประสบแม่ จงฟังแต่ คาแม่สอน
เมตตา ประชากร มานะเอื้อ เกื้อการุญ
หมู่มิตร และอมิตร ก็จงคิด ช่วยเจือจุน
พระองค์ คงเกื้อหนุน ให้ลูกพบ กับมารดา
2. อยากพบ ประสบแม่ ก็อย่าแพ้ แก่ตัณหา
โลภหลง และโกรธา ปีศาจร้าย ใจทมิฬ
เมื่อมัน กระชั้นเรียก อย่าสาเหนียก สาเนียงยิน
พักตร์ลูก ก็คงผิน ไปเห็นหน้า มาตุรงค์
 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
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:ขอเชิญทุกคนอ่านพระวาจาพระเจ้า ข้อที่.........ถึงข้อที่.........(และให้อ่านเหมือนกาลังภาวนา)
(ก่อ) พระวาจาของพระเจ้า
(รับ) ขอพระคริสตเจ้าทรงพระเจริญเทอญ
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ผู้นา : ขอเชิญอีกคนหนึ่ง อ่านบทเดียวกันนี้จากสานวนที่ต่างกัน..............................................
(ก่อ) พระวาจาของพระเจ้า

(รับ) ขอพระคริสตเจ้าทรงพระเจริญเทอญ

 บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 1 มก 7 : 1-8,14-15,21-23
 บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 2 มก 7 : 31-37
 บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 3 มก 8 : 27-35
 บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 4 มก 9 : 30-37
 บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 4 มก 9 : 38-43,45,47-48
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. เพื่อ องค์สมเด็จพระสันตะปาปา บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ และผู้แพร่ธรรมทุกท่าน ซึ่งเป็น
ศาสนบริกรใกล้ชิดกับพระเจ้าในพระอาณาจักรของพระองค์ จะได้แบ่งปันพระคุณ และพระพร ที่ท่านได้รับจาก
พระเจ้าแก่ประชาสัตบุรุษที่ท่านปกครองดูแล (ให้เราภาวนา)
2. เพื่อจะได้มีผู้ดูแลงานของพระองค์ให้สามารถดาเนินงานไปอย่างราบรื่น ขอให้มีผู้สมัครใจมาทางานใน
ทุ่งนาของพระองค์เพิ่มมากขึ้น (ให้เราภาวนา)
3. เพื่อมนุษย์ทุกคนจะได้รับการอภัยจากพระเจ้า และยอมรับพระองค์ผู้เปี่ยมด้วยพระทัยเมตตา เป็นผู้นา
ชีวิตของพวกเขา (ให้เราภาวนา)
4. เพื่อมนุษย์ทุกคนที่ถูกทอดทิ้งให้เผชิญชีวิตอย่างโดดเดี่ยว และเด็กกาพร้าที่ไม่ได้รับความรักความเอาใจ
ใส่อย่างเหมาะสม จะได้สานึกอยู่เสมอว่าพระเจ้าทรงเป็นมิตรที่รักพวกเขาอย่างไม่เสื่อมคลาย และประทับอยู่เคียง
ข้างพวกเขาทุกคนในสถานการณ์ของชีวิต (ให้เราภาวนา)
หมายเหตุ ข้อต่อๆ ไปให้สมาชิกในกลุ่มเสนอคาภาวนาเอง.....................
ผู้นา ข้าแต่พระบิดาเจ้า ผู้ทรงสรรพานุภาพ พระองค์ประทานพระบุตรมาเป็นแบบฉบับแห่งพระฉายา
ที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้ ขอโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้ดาเนินชีวิตตามคาสั่งสอนของพระบุตร เพื่อจะได้
เป็นที่สบพระทัยพระองค์ 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. ในเดือนตุลาคม 2018/2561 จะประชุมที่ไหน / บ้านใคร ?

 บทภาวนาเพื่อมวลชน
ผู้นา พี่น้องที่รัก ให้เราภาวนาต่อพระบิดาเจ้าของเรา ผู้ทรงส่งพระบุตรของพระองค์ลงมา เพื่อรื้อฟื้นพันธ
สัญญาใหม่กับมนุษย์ และประทานความรอดแก่เรา
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