 เพลงปิดการประชุม พรปีใหม่
1) สวัสดีวันปีใหม่พา ให้บรรดาเราท่านรื่นรมย์
ฤกษ์ยามดีเปรมปรีดิ์ชื่นชม ต่างสุขสมนิยมยินดี
2) ข้าฯวิงวอนขอพรจากฟ้า ให้บรรดาปวงท่านสุขศรี
โปรดประทานพรโดยปรานี ให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัย
3) ให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัย
ให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่ ผองชาวไทยจงสวัสดี
4) ตลอดปีจงมีสุขใจ ตลอดไปนับแต่บัดนี้
ให้สิ้นทุกข์สุขเกษมเปรมปรีดิ์ สวัสดีวันปีใหม่เทอญ
ภาวนาปิดการประชุม
ข้าแต่พระชนนีพระเจ้า...................................
เยซู มารีย์ โยเซฟ..................................
ดวงพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
ดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย์
นักบุญทั้งหลายของพระเป็นเจ้า
บุญราศีมรณสักขีชาวไทย
แม่พระแห่งสายประคาศักดิ์สิทธิ์

พระสงฆ์
อวยพร
อวยพร

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

วิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลนครราชสีมา
ประชุมชุมชนคริสตชนย่อย ( BECs ) เดือน มกราคม 2019
“ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา เป็นที่โปรดปรานของเรา” (ลก 3 : 22)

เพลงเปิดการประชุม โอ้แม่
1) โอ้แม่ โอ้แม่มารี โอ้ชน (ะ) นีผู้มีเมตตา
โอ้แม่คือมารดา แห่งพระบุตราข้าพึ่งพระคุณ
2) โอ้แม่ แม่แห่งชาวชน แม่แห่งสกลปวงชนพึ่งบุญ
อ้อมแขนคอยค้าจุน แม่ผู้เกื้อกูลการุณลูกยา
3) เป็นดั่งสะพานข้ามไป มุ่งสู่ราชัยบ้านพระบิดา
โอ้แม่นามรรคา พิทักษ์วิญญาณ์ข้าพ้นโพยภัย
4) โอ้แม่ โอ้แม่มารี องค์ราชินีของปวงข้าไทย
ข้าขอบังคมไหว้ มอบความไว้ใจในองค์แม่เอย
 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
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:ขอเชิญทุกคนอ่านพระวาจาพระเจ้า ข้อที่.........ถึงข้อที่.........(และให้อ่านเหมือนกาลังภาวนา)
(ก่อ) พระวาจาของพระเจ้า
(รับ) ขอพระคริสตเจ้าทรงพระเจริญเทอญ
1

ผู้นา : ขอเชิญอีกคนหนึ่ง อ่านบทเดียวกันนี้จากสานวนที่ต่างกัน..............................................
(ก่อ) พระวาจาของพระเจ้า

(รับ) ขอพระคริสตเจ้าทรงพระเจริญเทอญ

 บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2019 สัปดาห์ที่ 1 มธ 2 : 1-12
 บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2019 สัปดาห์ที่ 2 ลก 3 : 15-16 , 21-22
 บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2019 สัปดาห์ที่ 3 ยน 2 : 1-12
 บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2019 สัปดาห์ที่ 4 ลก 1 : 1-4 , 14-21
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 )
 ( เริ่มแบ่งปันโดยกล่าวว่า ดิฉัน / ผม เลือกคาว่า...........เพราะ..............)
 บทภาวนาเพื่อมวลชน
ผู้นา พี่น้องที่รัก พระเจ้าทรงประสงค์ที่จะส่องสว่างแก่มนุษย์ด้วยพระวาจาของพระองค์ โดยความเชื่อ
ในองค์พระเยซูเจ้า พระบุตรของพระองค์เราจะได้รับพระพร
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1. เพื่อ พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับการส่องสว่างจากองค์พระจิตเจ้า ในการจะนาแสงสว่างแห่ง
พระวรสารไปสู่มนุษย์ทุกคน และรวมความหวังของมนุษย์ทุกคนไว้ในพระองค์ (ให้เราภาวนา)
2. เพื่อสันติภาพในโลก เราจะได้จาไว้เสมอว่าสันติภาพเป็นผลจากน้าใจดีของมนุษย์และเป็นของประทาน
จากพระเจ้า (ให้เราภาวนา)
3. เพื่อผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกให้ไปรับใช้พระองค์อย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ จะสนองตอบพระกระแสเรียกนั้น
อย่างซื่อสัตย์มั่นคง และปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างดีเสมอ (ให้เราภาวนา)
4. เพื่อบรรดาผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วย ขัดสนสิ่งจาเป็นสาหรับชีวิต รวมทั้งผู้ที่ขาดอิสรภาพ ขอพระเจ้าโปรดทรง
ทวีกาลังใจแก่พวกเขา ให้สามารถสู้ทนปัญหาต่างๆ ในชีวิตได้อย่างไม่ท้อถอย (ให้เราภาวนา)
หมายเหตุ ข้อต่อๆ ไปให้สมาชิกในกลุ่มเสนอคาภาวนาเอง.....................
ผู้นา ข้าแต่พระบิดาเจ้า ขอให้คาภาวนาของข้าพเจ้าทั้งหลายได้แผ่ขยายไปสู่มวลมนุษย์ทั่วโลกที่
พระองค์ทรงประสงค์จะช่วยให้รอด โปรดให้มนุษย์ทุกคนปรารถนาความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน ในความเชื่อ
ต่อองค์พระเยซูคริสตเจ้า 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. ในเดือนกุมภาพันธ์ 2019/2562 จะประชุมที่ไหน / บ้านใคร ?
7. ภาวนาปิดการประชุม
ผู้นา : เชิญภาวนา ( พร้อมกัน )
ข้าแต่พระบิดาเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายขอโมทนาพระคุณพระองค์ ที่ทรงเรียกข้าพเจ้าทั้งหลายให้มามี
ส่วนในชีวิต และเกียรติมงคลของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ ขอโปรดให้การสานึกถึงความรักอันไม่มี
ผิดหลงของพระองค์ ทาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเข้มแข็งที่จะแสดงตนเป็นคนของพระองค์ในชีวิตนี้ จนกว่าจะบรรลุ
ถึงชีวิตนิรันดรในสวรรค์ ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน
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