 เพลงปิดการประชุม รอยระลึก
1. บนไม้กางเขนข้าฯเห็นพระองค์
ทรงพลีพระชนม์เพื่อเรา
ลูกทาบาปหยาบช้ามัวเมา
ลูกแสนเศร้าร้าวใจ
(รับ) นี่คือรอยระลึกถึงองค์
ผู้ทรงพลีชนม์ชีพวาย
เพื่อชาวเรารอดพ้นความตายอยู่ใกล้พระองค์ทรงธรรม
2. พระโลหิตท่วมท้นกายา
ทรมานเหลือล้น
หนามแทนมงกุฎท่านสู้ทน
จนถึงเขากัลวาร์
ภาวนาปิดการประชุม
ข้าแต่พระชนนีพระเจ้า...................................
เยซู มารีย์ โยเซฟ....................................
ดวงพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
ดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย์
นักบุญทั้งหลายของพระเป็นเจ้า
บุญราศีมรณสักขีชาวไทย
แม่พระแห่งสายประคาศักดิ์สิทธิ์

(รับ) ทรงพระเมตตาเทอญ
(รับ) ช่วยวิงวอนเทอญ
(รับ) ช่วยวิงวอนเทอญ
(รับ) ช่วยวิงวอนเทอญ
(รับ) ช่วยวิงวอนเทอญ

พระสงฆ์
อวยพร
เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต
(รับ) อาแมน
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วิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลนครราชสีมา
ประชุมชุมชนคริสตชนย่อย ( BECs ) เดือนมีนาคม 2019
“มนุษย์มิได้ดารงชีวิตด้วยอาหารเท่านั้น”( ลก 3:4 )

เพลงเริ่ม ขอสรรเสริญ
(1) เชิญมาสรรเสริญสรรเสริญกันในวันนี้
น้อมอัญชลีพร้อมกันท่านเรา
เชิญมาแซ่ซ้ององค์พระเป็นเจ้า
ลืมโศกลืมเศร้าค่าเช้าวันทา
(2) เชิญมาฉลองฉลองพระผูท้ รงฤทธิ์
เชิญมาสถิตในศีลบูชา
กับชาวสวรรค์และปวงเทพเทวา
ร่วมในมิสซาสักการ์พระองค์
(3) เชิญสรร(ะ)เสริญบิดาผู้รักชาวเรา
เชิญสรร(ะ)เสริญพระคริสต์ผู้พลีชีพองค์
เชิญสรร(ะ)เสริญพระจิตสถิตดารง
เชิญสรร(ะ)เสริญพระองค์ทรงชัย
(4) เชิญร่วมเปรมปรีดิ์สุขศรียินดีเหลือล้น ขอเชิญมวลชนผู้คนทั่วไป
เชิญมาแซ่ซ้องร้องเพลงครื้นเครงใจ
เต็มเปี่ยมหทัยสรรเสริญพระเจ้า
 ภาวนาเปิดประชุม (ก่อ) เดชะพระนาม................/ บทอัญเชิญพระจิตเจ้า / บท
ข้าพเจ้าเชื่อ / บทข้าแต่พระบิดา / บทวันทามารีย์ (10 เม็ด ) / บทพระสิริรุ่งโรจน์
1. อัญเชิญพระเยซูเจ้ามาประทับกับเรา
ผู้นา: ขอเชิญสมาชิก นาภาวนาจากใจอัญเชิญพระเยซูเจ้ามาประทับกับพวกเรา
สมาชิกคนที่ 1 ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า.....................
สมาชิกคนที่ 2 ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า.....................
2. ฟังพระวาจาพระเจ้า
ผู้นา: ให้เราเปิดพระวรสารนักบุญ........บทที่ .........( ซ้าพระวรสาร.........บทที่.......)
( หยุดสักครู่จนทุกคนพร้อม )
:ขอเชิญทุกคนอ่านพระวาจาพระเจ้า ข้อที่......ถึงข้อที่.....(และให้อ่านเหมือนกาลังภาวนา)
(ก่อ) พระวาจาของพระเจ้า
(รับ) ขอพระคริสตเจ้าทรงพระเจริญเทอญ
ผู้นา : ขอเชิญอีก คนหนึ่ง อ่านบทเดียวกันนี้จากสานวนที่ต่างกัน...........................
(ก่อ) พระวาจาของพระเจ้า
(รับ) ขอพระคริสตเจ้าทรงพระเจริญเทอญ
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บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2019 สัปดาห์ที่ 1 ลก 6:39-45
 บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2019 สัปดาห์ที่ 2 ลก 4:1-13
 บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2019 สัปดาห์ที่ 3 ลก 9:28ข-36
 บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2019 สัปดาห์ที่ 4 ลก 13:1-9
 บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2019 สัปดาห์ที่ 5 ลก 15:1-3,11-32
3. หยิบคาประทับใจมาราพึง
ผู้นา :ขอเชิญแต่ละคนเลือกหยิบถ้อยคา หรือ วลีสั้นๆ จากบทอ่านโดยกล่าวซ้า 3 ครั้ง
( โดยให้หยุดเป็นระยะ.........ระหว่างการกล่าวซ้าแต่ละครั้ง )
: ให้เราอ่านบทอ่านนั้นอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับเรากาลังภาวนา ( อ่านในใจ )
4. เงียบฟังพระตรัสกับเราในใจ
ผู้นา: ให้เราเงียบสัก 2 - 3 นาที ฟังพระตรัสกับเราในใจ
5. แบ่งปันพระวาจาที่สะกิดใจเราเป็นการส่วนตัว
ผู้นา : ให้เราแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตที่สัมผัสกับพระวาจานัน้
 ( ไม่ใช่เป็นการแสดงความคิดเห็น หรือ เทศน์สอน )
 ( เริ่มแบ่งปันโดยกล่าวว่า ดิฉนั / ผม เลือกคาว่า...........เพราะ..............)


 บทภาวนาเพื่อมวลชน
ผู้นา พี่น้องที่รัก ให้เราภาวนาต่อพระเจ้า พระบิดาของเรา ผู้ปรารถนาให้มนุษย์
ทุกคนรอดพ้นจากการเป็นทาสของบาป และมีความสุขในความรักของพระองค์
1. เพื่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปา บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ และผู้แพร่ ธรรมทุกท่าน
ได้คิดถึงความรักของพระเจ้าที่ทรงเรียกพวกเขา และประทานความเข้มแข็งให้สามารถ
สู้ทนความยากลาบากต่างๆ เพื่อความดีของวิญญาณที่ต้องการความช่วยเหลือ
(ให้เราภาวนา)
2. เพื่อมนุษย์ทุกคนที่กาลังทนทุกข์ยาก และประเทศที่ทาสงครามกันในขณะนี้ ขอให้เกิด
สันติภาพในโลก ขออย่าให้พวกเขาหมดกาลังใจหรือมีความสงสัยในความรักของพระเจ้า
เลยขอให้พวกเขาหันมาพึ่งพระคริสตเจ้าและรับการบรรเทาใจจากพระองค์
(ให้เราภาวนา)
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3. เพื่อผู้ที่กาลังจะสิน้ ใจ ขอให้เขาสานึกบาปของเขา ยอมมอบวิญญาณของเขาในพระหัตถ์
ของพระเจ้าและวางใจในพระองค์อย่างแท้จริง (ให้เราภาวนา)
4. เพื่อกลุ่มคริสตชนในเขตวัดของเรา จากความรักที่จริงใจต่อกันจะทาให้ทุกคนกลายเป็น
ครอบครัวเดียวกันอย่างแท้จริง ในบ้านซึ่งพระคริสตเจ้าได้เสด็จมา จากการร่วมพิธีมิสซา
บูชาขอบพระคุณโดยพร้อมเพรียงกันทุกๆวันอาทิตย์ (ให้เราภาวนา)
หมายเหตุ ข้อต่อๆ ไปให้สมาชิกในกลุ่มเสนอคาภาวนาเอง.....................
ผู้นา
ข้าแต่พระเจ้าขอโปรดให้พระจิตของพระองค์ประทับอยู่กับข้าพระเจ้าทัง้ หลาย
ประทานความสว่างและความเข้มแข็ง ในช่วงเวลาแห่งการใช้โทษบาปนี้ เพื่อข้าพระเจ้า
ทั้งหลายจะสามารถเดินไปตามทางที่นาไปสู่ชีวิตนิรันดรอย่าง ปลอดภัย
ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน
6. ปรึกษางานที่กลุ่มจะทา
ผู้นา: ก. รายงานเกี่ยวกับงานที่ได้ทาในเดือนที่ผา่ นมา
ข. เราจะช่วยงานวัดอย่างไร ( ทาความสะอาดวัด ,ช่วยพิธีกรรมต่าง ๆ และอื่น ๆ )
ค. ช่วยกันระดมความคิดเพื่อให้มีงานกิจเมตตาปราณีของกลุ่มในเดือนนี้สัก 1 อย่าง
กลุ่มเลือก พระวาจาทรงชีวิต ซึ่งเป็นวลี หรือประโยคเพื่อเป็นข้อเตือนใจตลอดเดือนนี้
จ. ในเดือนเมษายน 2019/2562 จะประชุมที่ไหน / บ้านใคร ?
7. ภาวนาปิดการประชุม
ผู้นา : เชิญภาวนา ( พร้อมกัน )
ข้าแต่พระบิดาเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายขอขอบพระคุณพระองค์ในพระทัยดีที่ได้ส่ง
พระบุตรของพระองค์มาช่วยมนุษยชาติให้รอดพ้นจากบาป โปรดประทานพละกาลังแก่
ข้าพเจ้าทั้งหลายในช่วงเวลาแห่งชีวิตนี้ ให้เข้าใจและตระหนักถึงแผนการความรอดของ
พระองค์ และปฏิ บัติตามด้วยดีเสมอ ทั้ง นี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้า พเจ้ า
ทั้งหลาย อาแมน
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