 เพลงปิดการประชุม ชีวิตใหม่
1) เรามาเริ่มสร้างชีวิตใหม่ ให้สุขใสฤทัยรื่นรมย์
ชีวิตใหม่ไสวใคร่ชม ชื่นสุขสมภิรมย์ชมกัน
2) เรามาเริ่มด้วยรักพระองค์ ปักใจคงยึดองค์ทรงธรรม์
ทางอบายมั่นหมายไกลพลัน ตัวเรานั้นคืนวันมั่นคง
(รับ) แสงธรรมส่องนาหนทาง เราจะวางไว้ในพระองค์
ทางความดีเรานี้ซื่อตรง จะดารงคงมั่นสัญญา
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3) ชีวิตเก่าเราไซร้ไม่แล มั่นคงแท้พระคริสต์ราชา
ชีวิตใหม่ดั่งให้วาจา ใครค้นหาย่อมพาสุขใจ
 ภาวนาปิดการประชุม
ข้าแต่พระชนนีพระเจ้า...................................
เยซู มารีย์ โยเซฟ..................................
ดวงพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
ดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย์
นักบุญทั้งหลายของพระเป็นเจ้า
บุญราศีมรณสักขีชาวไทย
แม่พระแห่งสายประคาศักดิ์สิทธิ์

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

พระสงฆ์
อวยพร
อวยพร

เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต
(รับ) อาแมน
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วิถี

ชุมชนวัด สังฆมณฑลนครราชสีมา
ประชุมชุมชนคริสตชนย่อย ( BECs ) เดือน เมษายน 2019
“สันติสุขจงสถิตกับท่านทั้งหลายเถิด พระบิดาทรงส่งเรามาฉันใด
เรา
ก็ส่งท่านทั้งหลายไปฉันนั้น”(ยน 20:21)

 เพลงเปิดการประชุม พระคริสตเจ้ากลับเป็นขึ้นมา
1. พระเยซูกลับเป็นขึ้นมา อัลเลลูยา เหมือนที่ทรงกล่าวไว้ล่วงหน้า อัลเลลูยา
2. ทรงประทานพระหฤทัย อัลเลลูยา ซึ่งมาจากกางเขนทรงชัย อัลเลลูยา
3. เพื่อมนุษย์ทุกคนทุกวาร อัลเลลูยา ทรงเตรียมปังแห่งหรรษทาน อัลเลลูยา
4. ทรงคอยเรากับพระบิดา อัลเลลูยา ผู้มีใจบริสุทธา อัลเลลูยา
 ภาวนาเปิดประชุม (ก่อ) เดชะพระนาม.............................. / บทเชิญพระจิตเจ้า
/ 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 )
ผู้นา:ขอเชิญทุกคนอ่านพระวาจาพระเจ้า ข้อที่.............ถึงข้อที.่ ..........
(และให้อ่านเหมือนกาลังภาวนา)
(ก่อ) พระวาจาของพระเจ้า
(รับ) ขอพระคริสตเจ้าทรงพระเจริญเทอญ
ผู้นา : ขอเชิญอีกคนหนึ่ง อ่านบทเดียวกันนี้จากสานวนที่ต่างกัน.................
(ก่อ) พระวาจาของพระเจ้า

(รับ) ขอพระคริสตเจ้าทรงพระเจริญเทอญ
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 บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2019 สัปดาห์ที่ 1 ยน 8:1-11
 บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2019 สัปดาห์ที่ 2 ลก 22:14-23:56
หรือ23:1-49
 บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2019 สัปดาห์ที่ 3 ยน 20:1-9
 บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2019 สัปดาห์ที่ 4 ยน 20:19-31
3. หยิบคาประทับใจมาราพึง
ผู้นา :ขอเชิญแต่ละคนเลือกหยิบถ้อยคาหรือ 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..............)
 บทภาวนาเพื่อมวลชน
ผู้นา พี่น้องที่รัก ให้เราภาวนาต่อพระเจ้า พระบิดาของเรา พระองค์ได้ประทาน
พระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระองค์ เพื่อเป็นหนทาง ความจริง และชีวิตแก่ชาวเรา
1. เพื่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปา บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ และผู้แพร่ธรรม
ทุกท่าน จะได้มีความซื่อสัตย์ในการเป็นพยานยืนยันถึงการเสด็จกลับคืนชีพของพระคริสตเจ้า
และเอาใจใส่มนุษย์ เพื่อให้ทุกคนได้พบความรอดในพระองค์ (ให้เราภาวนา)
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2. เพื่อกลุ่มคริสตชนในเขตวัดของเรา จะได้รู้จักหลีกหนีโอกาสบาป และ
การประจญล่อลวงทุกชนิด ที่จะทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระสิ้นสุดลง (ให้เราภาวนา)
3. เพื่อมนุษย์ทุกคนจะได้เลิกเห็นแก่ตัว และเลิกเกลียดชังกัน ขอให้พวกเขาสานึก
เสมอว่า ทุกคนเป็นพี่น้องกัน และมีพระเยซูคริสตเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอด (ให้เราภาวนา)
4. เพื่อบรรดาสามเณรทั้งหลาย ขอให้การตัดสินใจที่จะรับหน้าที่สงฆ์ของ
พระคริสตเจ้านั้นมีความมั่นคงตลอดไป (ให้เราภาวนา)
หมายเหตุ ข้อต่อๆ ไปให้สมาชิกในกลุ่มเสนอคาภาวนาเอง.........
ผู้นา ข้าแต่พระบิดาเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายขอสรรเสริญพระองค์ที่โปรดให้การกลับคืนชีพของ
พระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระองค์ ฉายแสงสว่างแห่งความรอดมายังข้าพเจ้าทุกคน
และทาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีส่วนในชีวิตสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระบุตร
ขอโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้เป็นพยานยืนยันถึงการเสด็จกลับคืนชีพของพระบุตร
อย่างสัตย์ซื่อ จนกว่าจะบรรลุถึงความสุขนิรันดรในสวรรค์ด้วยเถิด ทั้งนี้
ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน
6. ปรึกษางานที่กลุ่มจะทา
ผู้นา: ก. รายงานเกี่ยวกับงานที่ได้ทาในเดือนที่ผ่านมา
ข. เราจะช่วยงานวัดอย่างไร ( ทาความสะอาดวัด ,ช่วยพิธีกรรมต่าง ๆ และอื่น ๆ )
ค. ช่วยกันระดมความคิดเพื่อให้มีงานกิจเมตตาปราณีของกลุ่มในเดือนนี้สัก 1 อย่าง
ง. กลุ่มเลือกพระวาจาทรงชีวิต ซึ่งเป็นวลี หรือประโยคเพื่อเป็นข้อเตือนใจตลอดเดือนนี้
จ. ในเดือนพฤษภาคม 2019/2562 จะประชุมที่ไหน / บ้านใคร ?
7. ภาวนาปิดการประชุม
ผู้นา : เชิญภาวนา ( พร้อมกัน ) ข้าแต่พระบิดาเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายขอสรรเสริญพระองค์
สาหรับสิริมงคลที่พระองค์มอบให้พระบุตร โปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลาย ให้สานึกถึงความรัก
ของพระองค์ในทุกกิจการของชีวิต และในความยากลาบากต่างๆ จนกว่าสักวันหนึ่ง
ข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้ร่วมส่วนในสิริมงคลของพระองค์ในสวรรค์ ทั้งนี้ ขอพึ่ง
พระบารมีพระคริสตเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน
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