7. ภาวนาปิดการประชุม
ผู้นา : เชิญภาวนา ( พร้อมกัน )
ข้าแต่พระบิดาเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายขอขอบพระคุณที่โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เชื่อถึงพระ
บุตรของพระองค์ และประทานโอกาสให้ได้ประกาศความจริงนั้นแก่นานาชาติให้ได้มารู้จักและรับ
ความรอดขององค์พระคริสตเจ้า ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
 เพลงปิดการประชุม พระสัญญา
ทุกวันใหม่ มีพระสัญญา ทุกเวลา มีความหวัง ทุกยามเช้า มีแสงสว่าง
ตลอดการเดินทาง มีความช่วยเหลือเกื้อกูล มีพระพร สาหรับปัญหาทุกอย่าง มีพละกาลังต่างๆ ไม่สิ้นสูญ
มีพระหรรษทาน ในยามอาดูร มีพระคุณจารูญ ในยามทดลอง แม้ในท่ามกลาง ความลาบากสับสน
หนทางมืดมน ที่ดับอับแสง มีความเมตตา ที่พระสาแดง ความรักร้อนแรง พระองค์ประทาน
มีความรัก มากมายเหลือล้น ดังสายชล กว้างใหญ่ไพศาล
เมื่อเราวางใจ ในพระภูบาล มอบวิญญาณ ในหัตถ์พระองค์ (ซ้า 2 รอบ)
 ภาวนาปิดการประชุม
ข้าแต่พระชนนีพระเจ้า...................................
เยซู มารีย์ โยเซฟ..................................
ดวงพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
(รับ) ทรงพระเมตตาเทอญ
ดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย์
(รับ) ช่วยวิงวอนเทอญ
นักบุญทั้งหลายของพระเป็นเจ้า
(รับ) ช่วยวิงวอนเทอญ
บุญราศีมรณสักขีชาวไทย
(รับ) ช่วยวิงวอนเทอญ
แม่พระแห่งสายประคาศักดิ์สิทธิ์
(รับ) ช่วยวิงวอนเทอญ
พระสงฆ์
อวยพร

วิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลนครราชสีมา
ประชุมชุมชนคริสตชนย่อย ( BECs ) เดือน กรกฎาคม 2018
“ พระเยซูเจ ้าทรงหยิบขนมปั งขึน้ ทรงขอบพระคุณพระเจ ้า ” ( ยน 6:11 )

 เพลงเปิดการประชุม ปังทรงชีวิต
เพียงขอได้รักพระองค์เท่านั้น ทรงนาฉันให้พบหนทางใหม่ ทางแห่งชีวิตนิรันดรที่พระทรงชัย
เป็นจุดมุ่งหมายในใจของข้าฯทุกวัน
สุขใจในรักขององค์พระคริสต์ แต่งเติมชีวิตวิญญาณจนสุดครบครัน
ธารแห่งความรักล้นมาจากแดนสวรรค์ สู่ดวงใจฉันขอรักพระองค์ต่อไป
(*) ปังทรงชีวิต ปังทรงชีวิต คือกายาพระคริสต์เพื่อเราทุกคน
ประทานความรัก ให้สุขจนล้น ขอน้อมกมล สาธุการ
ปังทรงชีวิต ปังทรงชีวิต ดวงฤทัยได้ใกล้ชิดพระองค์ทุกวาร
ทรงเสด็จมาประทับในดวงวิญญาณ นาทางให้ผ่านสู่วิมานนิรันดร
 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 )

เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต (รับ) อาแมน
4

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

(รับ) ขอพระคริสตเจ้าทรงพระเจริญเทอญ

 บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่

1 กรกฎาคม 2018 สัปดาห์ที่ 1 มธ 16:13-19

 บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่

8 กรกฎาคม 2018 สัปดาห์ที่ 2 มก 6:1-6

 บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2018 สัปดาห์ที่ 3 มก 6:7-13
 บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2018 สัปดาห์ที่ 4 มก 6:30-34
 บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2018 สัปดาห์ที่ 5 ยน 6:1-15
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 )

1. เพื่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปา บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ และผู้แพร่ธรรมทุกท่าน จะได้เอาใจใส่
ดูแลประชากรของพระศาสนาจักร อันเป็นภารกิจที่ท่านได้รับมอบหมายซึ่งเป็นขุมทรัพย์อันยิ่งใหญ่ในโลกที่พวก
ท่านจะต้องปกปักรักษา (ให้เราภาวนา)
2. เพื่อความสงบสุขและสันติภาพในโลก ให้มนุษยชาติดาเนินไปสู่จุดเริ่มต้นในการสร้างสรรพสิ่งมาอย่างดี
และมีระเบียบ คือสภาวะแรกของสิ่งสร้างก่อนที่บาปจะเข้ามาครอบงา (ให้เราภาวนา)
3. เพื่อให้บรรดาธรรมทูตทุกคน มีจิตใจรักและเร่าร้อน ที่จะนาความรักของพระองค์ไปสู่เพื่อนมนุษย์โดย
อาศัยพระจิตเจ้า (ให้เราภาวนา)
4. เพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้ตระหนักว่า สิ่งดีงามทั้งมวลล้วนมาจากพระองค์ ขอโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
รับทุกสิ่งด้วยความกตัญญู และรู้จักแบ่งปันแก่ทุกคนด้วยความรัก (ให้เราภาวนา)
หมายเหตุ ข้อต่อๆ ไปให้สมาชิกในกลุ่มเสนอคาภาวนาเอง.....................
ผู้นา ข้าแต่พระเจ้า แสงสว่างทรงชีวิตแห่งความรักนิรันดร โปรดให้จิตใจข้าพเจ้าเร่าร้อนด้วยความรัก
เพื่อจะได้รักพระองค์เหนือสิ่งอื่นใด และรักทุกคนเหมือนเป็นพี่น้องในสายสัมพันธ์แห่งความรักของพระองค์
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. ในเดือนสิงหาคม 2018/2561 จะประชุมที่ไหน / บ้านใคร ?

 ( เริ่มแบ่งปันโดยกล่าวว่า ดิฉัน / ผม เลือกคาว่า...........เพราะ..............)
 บทภาวนาเพื่อมวลชน
ผู้นา พี่น้องที่รัก พระเจ้าทรงรับเราเป็นบุตรของพระองค์ เป็นน้องของพระเยซูเจ้า ทรงโปรดให้เราอยู่ใน
ความรักของพระองค์ ดังนั้นให้เราภาวนาวอนขอต่อพระองค์
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