 เพลงปิ ดการประชุ ม เมื่อลูกสบตา
1. เมื่อลูกสบตามองมาแลเห็น มหากางเขนตรึ งพระเยซู
ลูกเป็ นทุกข์ใจที่ได้ลบหลู่
เขาพวกศัตรู ทาลายพระชนม์
ลูกคือชุมพาเข้าป่ าเข้าดง
ด้วยความใหลหลงไม่รู้ฝงู ตน
ครั้นมาบัดนี้เข้าที่อบั จน
หมดฤทธิ์ กุศลขอโปรดเมตตา
2. ลูกได้ปล่อยตัวเมามัวเป็ นทาส ของผีปีศาจด้วยบาปนานา
ละทางสวรรค์โมหันธ์พาลา
บัดนี้กลับมาขอทรงการุ ญ
ลูกนี้สู่รู้ต่อสู ้พระเจ้า
เย่อหยิง่ โฉดเขลาใจเนรคุณ
หลงสุ ขเหลวไหลหัวใจหมกมุ่น ขอพระเจือจุนให้ลูกคนดี
ภาวนาปิ ดการประชุ ม
ข้าแต่พระชนนีพระเจ้า...................................
เยซู มารี ย ์ โยเซฟ......................................
ดวงพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ ยงิ่ ของพระเยซู เจ้า
ดวงหทัยนิรมลของพระนางมารี ย ์
นักบุญทั้งหลายของพระเป็ นเจ้า
บุญราศีมรณสักขีชาวไทย
แม่พระแห่งสายประคาศักดิ์สิทธิ์
พระสงฆ์
อวยพร

(รับ) ทรงพระเมตตาเทอญ
(รับ) ช่ วยวิงวอนเทอญ
(รับ) ช่ วยวิงวอนเทอญ
(รับ) ช่ วยวิงวอนเทอญ
(รับ) ช่ วยวิงวอนเทอญ

เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต
(รับ) อาแมน

อวยพร
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วิถีชุมชนวัด สั งฆมณฑลนครราชสี มา
ประชุ มชุ มชนคริสตชนย่ อย ( BECs ) เดือน มีนาคม 2020
“ มนุษย์มิได้ดารงชีวิตด้วยอาหารเท่านั้น แต่ดารงชีวิต
ด้วยพระวาจาทุกคาที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า ” ( มธ 4:4 )

เพลงเปิ ดการประชุ ม โกละโกธา
1) ข้าได้เข้าไปถึงที่โกละโกธา
ด้วยข้าแบกบาปผิดแทบวิญญาณพัง
ที่นนั่ ข้าสานึกว่าโลกนี้หมดหวัง
จนได้พบทางแห่งโกละโกธา
2) ที่โกละโกธาได้ยนิ เสี ยงอ้อนวอน
พระบิดรพระพักตร์ เปี่ ยมความเมตตา
ที่นนั่ เป็ นที่พน้ ภัยของคนชัว่ ช้า
ข้ากล้าเข้าไปด้วยน้ าตานองหน้า
 ภาวนาเปิ ดประชุ ม (ก่อ) เดชะพระนาม................/ บทอัญเชิญพระจิตเจ้า / บทข้าพเจ้าเชื่อ
/ บทข้าแต่พระบิดา / บทวันทามารี ย ์ (10 เม็ด ) / บทพระสิ ริรุ่งโรจน์
1. อัญเชิ ญพระเยซู เจ้ ามาประทับกับเรา
ผู้นา: ขอเชิญสมาชิก นาภาวนาจากใจอัญเชิญพระเยซู เจ้ามาประทับกับพวกเรา
สมาชิกคนที่ 1 ข้าแต่พระเยซู คริ สตเจ้า.....................
สมาชิกคนที่ 2 ข้าแต่พระเยซู คริ สตเจ้า.....................
2. ฟังพระวาจาพระเจ้ า
ผู้นา: ให้เราเปิ ดพระวรสารนักบุญ.................. บทที่ .............( ซ้ า ) พระวรสาร..............บทที่............)
( หยุดสั กครู่ จนทุกคนพร้ อม )
ผู้นา: ขอเชิญทุกคนอ่านพระวาจาพระเจ้ า ข้ อที.่ ........ถึงข้ อที.่ ........ (และให้อ่านเหมือนกาลังภาวนา)
(ก่อ) พระวาจาของพระเจ้ า
(รับ) ขอพระคริสตเจ้ าทรงพระเจริญเทอญ
ผู้นา: ขอเชิญอีก คนหนึ่ง อ่านบทเดียวกันนี้จากสานวนที่ต่างกัน...............................
(ก่อ) พระวาจาของพระเจ้ า
(รับ) ขอพระคริสตเจ้ าทรงพระเจริญเทอญ
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 บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2020 สัปดาห์ที่ 1 มธ 4 : 1-11
 บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2020 สัปดาห์ที่ 2 มธ 17 : 1-9
 บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2020 สัปดาห์ที่ 3 ยน 4 : 5-15
 บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2020 สัปดาห์ที่ 4 ยน 9 : 1-41
 บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2020 สัปดาห์ที่ 5 ยน 11 : 1-45
3. หยิบคาประทับใจมาราพึง
ผู้นา : ขอเชิญแต่ละคนเลือกหยิบถ้อยคา หรื อ วลีส้ นั ๆ จากบทอ่านโดยกล่าวซ้ า 3 ครั้ง
( โดยให้ หยุดเป็ นระยะ.........ระหว่างการกล่าวซ้าแต่ ละครั้ง )
ผู้นา : ให้เราอ่านบทอ่านนั้นอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับเรากาลังภาวนา ( อ่านในใจ )
4. เงียบฟังพระตรัสกับเราในใจ
ผู้นา : ให้เราเงียบสัก 2 - 3 นาที ฟังพระตรัสกับเราในใจ
5. แบ่ งปันพระวาจาทีส่ ะกิดใจเราเป็ นการส่ วนตัว
ผู้นา : ให้เราแบ่งปั นประสบการณ์ชีวติ ที่สัมผัสกับพระวาจานั้น
 ( ไม่ ใช่ เป็ นการแสดงความคิดเห็น หรื อ เทศน์ สอน )
 ( เริ่มแบ่ งปันโดยกล่าวว่า ดิฉัน / ผม เลือกคาว่า...........เพราะ..............)
 บทภาวนาเพื่อมวลชน
ผู้นา พีน่ ้ องที่รัก ให้ เราภาวนาต่ อพระเป็ นเจ้ า พระบิดาของเรา ผู้ปรารถนาให้ มนุษย์ ทุกคน
รอดพ้นจากการเป็ นทาสของบาป โดยอาศัยความรักของพระองค์
1. เพื่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปา บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ และผูแ้ พร่ ธรรมทุกท่าน
จะได้เอาใจใส่ ในหน้าที่ต่อประชากรผูม้ ีความเชื่อในพระองค์ให้หลีกหนีบาป และเป็ นลูกที่ดีของพระองค์
ตลอดไป (ให้ เราภาวนา)
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2. เพื่อกลุ่มคริ สตชนในเขตวัดของเราได้รับฟังพระวาจาของพระคริ สตเจ้าในเทศกาลมหาพรตนี้
และปฏิบตั ิตามด้วยความเอาจริ งเอาจังในการประพฤติตนอย่างดีและละทิ้งบาป (ให้ เราภาวนา)
3. เพื่อเราแต่ละคนจะได้ตระหนักอยูต่ ลอดเวลาว่า ความสุ ขที่แท้จริ งนั้นสามารถพบได้ในการทาตาม
น้ าพระทัยของพระบิดา (ให้ เราภาวนา)
4. เพื่อผูท้ ี่ใกล้จะสิ้ นใจได้ฟังพระสุ รเสี ยงของพระเป็ นเจ้า ที่ทรงเรี ยกเขาให้สานึกผิดและเป็ นทุกข์
ถึงบาปจะได้พน้ จากความตายนิรันดร (ให้ เราภาวนา)
5. เพื่อมนุษย์ทุกคนได้รับรู ้วา่ ความรักของพระเป็ นเจ้าที่ทรงมีต่อพวกเขานั้นจะนาพวกเขาให้หลุดพ้น
จากบาปได้ (ให้ เราภาวนา)
หมายเหตุ ข้อต่อๆ ไปให้สมาชิกในกลุ่มเสนอคาภาวนาเอง.....................
ผู้นา ข้ าแต่ พ ระบิดาเจ้ า ข้ าพเจ้ าทั้งหลายขอขอบพระคุ ณสาหรั บน้าพระทัยดีของพระองค์ ที่ได้ ส่ง
พระบุ ตรมาช่ วยมนุ ษ ยชาติ ให้ รอดพ้ นจากบาป โปรดประทานพล(ะ)ก าลังแก่ ข้าพเจ้ าทั้งหลายในช่ วงเวลา
แห่ งชี วิตนี้ ให้ เข้ าใจและตระหนักถึงแผนการความรอดของพระองค์ และปฏิบัติตามด้ วยดีเสมอ ทั้งนี้ ขอพึ่ง
พระบารมีพระคริสตเจ้ าพระเจ้ าของข้ าพเจ้ าทั้งหลาย อาแมน
6. ปรึกษางานทีก่ ลุ่มจะทา
ผู้นา: ก. รายงานเกี่ยวกับงานที่ได้ทาในเดือนที่ผา่ นมา
ข. เราจะช่วยงานวัดอย่างไร ( ทาความสะอาดวัด ,ช่วยพิธีกรรมต่าง ๆ และอื่น ๆ )
ค. ช่วยกันระดมความคิดเพื่อให้มีงานกิจเมตตาปราณี ของกลุ่มในเดือนนี้สัก 1 อย่าง
ง. กลุ่มเลือก พระวาจาทรงชีวติ ซึ่ งเป็ นวลี หรื อประโยคเพื่อเป็ นข้อเตือนใจตลอดเดือนนี้
จ. ในเดือนเมษายน 2020 /2563 จะประชุมที่ไหน / บ้านใคร ?
7. ภาวนาปิ ดการประชุ ม
ผู้นา : เชิ ญภาวนา ( พร้ อมกัน )
ข้ าแต่ พระเจ้ า พระองค์ ทรงส่ อ งสว่ างมนุษย์ ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ ขอพระหรรษทานอันรุ่ งโรจน์ ของ
พระองค์ ช่ วยส่ องสว่างจิตใจข้ าพเจ้ าทั้งหลาย เพื่อจะได้ คิดสิ่ งทีเ่ หมาะสมและพอพระทัย พร้ อมทั้งรักพระองค์
ด้ วยนา้ ใจจริงด้ วยเถิด ทั้งนี้ ขอพึง่ พระบารมีพระคริสตเจ้ าของข้ าพเจ้ าทั้งหลาย อาแมน
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