❖ เพลงปิดการประชุม ขอรักพระองค์
ขอรักพระองค์ดำรงชีวิต
ทุกทุกนาทีทวีสัญญา
โอ้องค์พระคริสต์ลูกขออุทิศ
ดวงจิตชีวิตสนิทพระทัย
โปรดทรงพิทักษ์รักษาดวงใจ
ให้พ้นราคีไม่มีหม่นหมอง
ดุจดังสายธารสว่างเรืองรอง
ดังแสงดาวส่องในท้องนภา
(รับ) ขอรักพระองค์ ขอรักพระองค์
ขอรักพระองค์ตลอดกาล
ขอรักพระองค์มั่นคงสัจจา
ทุกทุกเวลาไม่แปรผันไป
โอ้องค์พระคริสต์จิตใจลูกนี้
มุ่งสู่ทางดีสบศรีพระทัย(รับ)
❖ ภาวนาปิดการประชุม
ข้าแต่พระชนนีพระเจ้า...................................
เยซู มารีย์ โยเซฟ.....................................
ดวงพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
(รับ) ทรงพระเมตตาเทอญ
ดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย์
(รับ) ช่วยวิงวอนเทอญ
นักบุญทั้งหลายของพระเป็นเจ้า
(รับ) ช่วยวิงวอนเทอญ
บุญราศีมรณสักขีชาวไทย
(รับ) ช่วยวิงวอนเทอญ
พระมารดานิจจานุเคราะห์
(รับ) ช่วยวิงวอนเทอญ

พระสงฆ์
อวยพร

เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต
(รับ) อาแมน

อวยพร
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วิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลนครราชสีมา
ประชุมชุมชนคริสตชนย่อย( BECs )เดือน กันยายน 2021
“ถ้าผู้ใดอยากติดตามเรา ก็ให้เขาเลิกนึกถึงตนเอง ให้แบก
ไม้กางเขนของตน และติดตามเรา” ( มก 8:34 )

❖ เพลงเปิดการประชุม ขอสรรเสริญ
1. เชิญมาสรรเสริญสรรเสริญกันในวันนี้ น้อมอัญชลีพร้อมกันท่านเรา
เชิญมาแซ่ซ้ององค์พระเป็นเจ้า
ลืมโศกลืมเศร้าค่ำเช้าวันทา
2. เชิญมาฉลองฉลองพระผู้ทรงฤทธิ์
เชิญมาสถิตในศีลบูชา
กับชาวสวรรค์และปวงเทพเทวา
ร่วมในมิสซาสักการ์พระองค์
3. เชิญสรร(ะ)เสริญบิดาผู้รักชาวเรา
เชิญสรร(ะ)เสริญพระคริสต์ผู้พลีชีพองค์
เชิญสรร(ะ)เสริญพระจิตสถิตดำรง
เชิญสรร(ะ)เสริญพระองค์ทรงชัย
❖ ภาวนาเปิดประชุม (ก่อ) เดชะพระนาม.............................. / บทเชิญพระจิตเจ้า
/ บทข้าพเจ้าเชื่อ / บทข้าแต่พระบิดา / บทวันทามารีย์ (10เม็ด )/บทพระสิริรุ่งโรจน์
1. อัญเชิญพระเยซูเจ้ามาประทับกับเรา
ผู้นำ : ขอเชิญสมาชิก นำภาวนาจากใจอัญเชิญพระเยซูเจ้ามาประทับกับพวกเรา
สมาชิกคนที่ 1 ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า.....................
สมาชิกคนที่ 2 ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า.....................
2. ฟังพระวาจาพระเจ้า
ผู้นำ : ให้เราเปิดพระวรสารนักบุญ.........บทที่ ..........(ซ้ำพระวรสาร.....บทที่............)
( หยุดสักครู่จนทุกคนพร้อม )
ผู้นำ:ขอเชิญทุกคนอ่านพระวาจาพระเจ้าข้อที่.......ถึงข้อที่......(และให้อ่านเหมือนกำลังภาวนา)
(ก่อ) พระวาจาของพระเจ้า
(รับ) ขอพระคริสตเจ้าทรงพระเจริญเทอญ
ผู้นำ: ขอเชิญอีกคนหนึ่ง อ่านบทเดียวกันนี้จากสำนวนที่ต่างกัน...............................................
(ก่อ) พระวาจาของพระเจ้า
(รับ) ขอพระคริสตเจ้าทรงพระเจริญเทอญ
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➢ บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2021 สัปดาห์ที่ 1 มก 7:31-37

ทำหน้าที่ประกาศกอย่างกล้าหาญ เพื่อปลดปล่อยมนุษย์จากการเป็นทาสในทุกรูปแบบ (ให้เรา
ภาวนา)
➢ บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2021 สัปดาห์ที่ 2 มก 8:27-35
3. เพื่อประเทศไทยของเราในยามที่กำลังพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกัน
➢ บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2021 สัปดาห์ที่ 3 มก 9:30-37
เสียสละ เพื่อผู้ที่ขัดสนและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ (ให้เราภาวนา)
➢ บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 26กันยายน2021 สัปดาห์ที่ 4 มก 9:38-43,45,47-48
4. เพื่อผู้ที่ทนทุกข์ทรมานเพราะความเชื่อในพระคริสตเจ้า ขอให้เขาเชื่อในพระสัญญาว่าเขา
3. หยิบคำประทับใจมารำพึง
จะได้กลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ (ให้เราภาวนา)
ผู้นำ :ขอเชิญแต่ละคนเลือกหยิบถ้อยคำหรือ วลีสั้นๆ จากบทอ่านโดยกล่าวซ้ำ 3 ครั้ง
5. เพื่อบรรดาผู้ที่สิ้นชีวิตไปแล้ว ที่ได้ร่วมส่วนกับพระทรมานจองพระคริสตเจ้าในชีวิตของเขา
ขอให้เขาได้กลับคืนชีพสู่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ร่วมกับพระองค์ (ให้เราภาวนา)
(โดยให้หยุดเป็นระยะ...............ระหว่างการกล่าวซ้ำแต่ละครั้ง)
หมายเหตุ ข้อต่อๆ ไปให้สมาชิกในกลุ่มเสนอคำภาวนาเอง...........
ผู้นำ : ให้เราอ่านบทอ่านนั้นอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับเรากำลังภาวนา (อ่านในใจ)
ผู้นำ ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์ ขณะที่ข้าพเจ้าทั้งหลายส่งคำภาวนาขึ้นไปหาพระองค์
4.เงียบฟังพระตรัสกับเราในใจ
ขอโปรดหลั่งพระจิตของพระองค์ลงมาเหนือข้าพเจ้าทั้งหลาย
เพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้
ผู้นำ : ให้เราเงียบสัก 2 - 3 นาที ฟังพระตรัสกับเราในใจ
ดำเนินชีวิตให้เหมาะสมกับกระแสเรียกคริสตชนพยายามสร้างความเป็นหนึ่งเดียวและ
5.แบ่งปันพระวาจาที่สะกิดใจเราเป็นการส่วนตัว
ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในท่ามกลางผู้ที่เรียกตนว่าเป็นคริสตชนด้วยเถิด ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมี
พระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน
ผู้นำ : ให้เราแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตที่สัมผัสกับพระวาจานั้น
6. ปรึกษางานที่กลุ่มจะทำ
➢ (ไม่ใช่เป็นการแสดงความคิดเห็น หรือ เทศน์สอน)
ผู้นำ : ก. รายงานเกี่ยวกับงานที่ได้ทำในเดือนที่ผ่านมา
➢ (เริ่มแบ่งปันโดยกล่าวว่า ดิฉัน / ผม เลือกคำว่า...........เพราะ..............)
ข. เราจะช่วยงานวัดอย่างไร ( ทำความสะอาดวัด ,ช่วยพิธีกรรมต่าง ๆ และอื่น ๆ )
❖ บทภาวนาเพื่อมวลชน
ค. ช่วยกันระดมความคิดเพื่อให้มีงานกิจเมตตาปราณีของกลุ่มในเดือนนี้สัก 1 อย่าง
ผู้นำ พี่น้องที่รัก พระเจ้าพระบิดาของเรา ทรงทราบดีถึงการต่อสู้ของเรา และทรงทราบ ง. กลุ่มเลือกพระวาจาทรงชีวิต ซึ่งเป็นวลี หรือประโยคเพื่อเป็นข้อเตือนใจตลอดเดือนนี้
ดีว่า เราต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์ เพราะเราสำนึกในความอ่อนแอของเรา เราจึง จ. ในเดือนตุลาคม 2021/2564 จะประชุมที่ไหน / บ้านใคร ?
กราบวิงวอนพระองค์ โดยแน่ใจว่าพระองค์ทรงรักและทรงดูแลครอบครัวของพระองค์
7. ภาวนาปิดการประชุม : ( พร้อมกัน )
1. เพื่อพระศาสนาจักร ขออย่าให้สิ่งใดมาชวนให้หลง ไปจากกระแสเรียกที่พระเจ้าทรง
ข้าแต่พระบิดาเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายขอโมทนาคุณพระองค์ที่ได้โปรดเรียกข้าพเจ้า
ประทานให้ เพื่อเป็นเกลือดองแผ่นดินและเป็นแสงสว่างส่องทางให้โลก (ให้เราภาวนา)
ทั้งหลายให้เข้าสู่พระอาณาจักร
ขอโปรดให้พระอาณาจักรนี้เจริญเติบโตขึ้นภายในจิตใจ
2. โปรดให้ผู้นำในพระศาสนจักรของพระองค์ ได้ดำเนินชีวิตอย่างสมถะ เรียบง่าย และถ่อมตน ของทุกคน และแผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาแก่ผู้มาอาศัยพักพิง ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมี
พระคริสตเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน
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