7. ภาวนาปิดการประชุม
ผู้นา :เชิญพี่น้องภาวนาจากใจแต่ละคน
: เชิญภาวนา ( พร้อมกัน )
ข้าแต่พระบิดาเจ้า พระบุตรของพระองค์ได้เผยแสดงถึงความรักและการประทับอยู่ของ
พระองค์ภายในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอโปรดส่งพระจิตของพระองค์มายังบรรดาคริสตชนทุกคน
เพื่อจะได้ซื่อสัตย์ต่อความรักของพระองค์ตลอดไป ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าพระเจ้าของ
ข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน
 เพลงปิดการประชุม ในอ้อมพระหัตถ์
(รับ) ในอ้อมพระหัตถ์พระองค์ โปรดทรงพิทักษ์ตัวข้า
อารักษ์ค้าจุนวิญญาณ์ เวลาข้าพักอินทรีย์
1. พระองค์ได้ทรงไถ่บาป ให้ข้าได้ลาภบาปหนี
อีกกรุณาปรานี ทั้งมีความสัตย์เรื่อยมา
2. สิริแด่พระบิดา ทั้งพระบุตราทรงศรี
อีกองค์พระจิตฤทธี สามนี้ข้ากราบบูชา
 ภาวนาปิดการประชุม
ข้าแต่พระชนนีพระเจ้า...................................
เยซู มารีย์ โยเซฟ..................................
ดวงพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
ดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย์
นักบุญทั้งหลายของพระเป็นเจ้า
บุญราศีมรณสักขีชาวไทย
แม่พระแห่งสายประคาศักดิ์สิทธิ์

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

วิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลนครราชสีมา
ประชุมชุมชนคริสตชนย่อย ( BECs ) เดือน พฤษภาคม 2018
“ท่านทัง้ หลายอภัยบาปของผู ้ใด บาปของผู ้นัน
้ ก็ได ้รับการอภัย
ท่านทัง้ หลายไม่อภัยบาปของผู ้ใด บาปของผู ้นัน
้ ก็ไม่ได ้รับการอภัยด ้วย” ( ยน 20:23 )


 เพลงเปิดการประชุม ยกบาปข้าฯเทอญ
1. แผ่นฟ้าพสุธาแดนไกล เสียงก้องร้องไปจากห้วงดวงใจข้าฯเอย
โอ้พระโปรดอย่าทาเมินเฉย โปรดอย่าทรงเฉยเมยละเลยวาจาข้าเจ้า
2. นอบน้อมยอมพร้อมกันวันทา พระผู้เมตตาเยียวยาข้าที่โศกเศร้า
อย่าหนีเบื้องพระพักตร์พรากเรา ที่เข้ามาน้อมเกล้าขอเฝ้าเบื้องพระภูธร

(รับ) เปิดใจเพื่อใจของข้าฯรู้แจ้ง โปรดได้สาแดงด้วยแรงรักที่อาวรณ์
ข้าฯนี้ที่เข้ามาพร่าวอน โปรดประทานพระพรอวยพรแด่ใจของข้าฯ
3. หนี้นี้มีค่าควรคานึง ต้องติดตราตรึงซาบซึ้งซึ่งพระเมตตา
ไม่ขอกลับไปทาชั่วช้า โปรดรักษาวิญญาณ์ของข้าฯจนกว่ามลาย
 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 )
พระสงฆ์
อวยพร

เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต (รับ) อาแมน
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:ขอเชิญทุกคนอ่านพระวาจาพระเจ้า ข้อที่.........ถึงข้อที่.........(และให้อ่านเหมือนกาลังภาวนา)
(ก่อ) พระวาจาของพระเจ้า
(รับ) ขอพระคริสตเจ้าทรงพระเจริญเทอญ
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ผู้นา : ขอเชิญอีกคนหนึ่ง อ่านบทเดียวกันนี้จากสานวนที่ต่างกัน..............................................
(ก่อ) พระวาจาของพระเจ้า

(รับ) ขอพระคริสตเจ้าทรงพระเจริญเทอญ

 บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2018 สัปดาห์ที่ 1 ยน 15:9-17
 บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2018 สัปดาห์ที่ 2 มก 16:15-20
 บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2018 สัปดาห์ที่ 3 ยน 20:19-23
 บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2018 สัปดาห์ที่ 4 มธ 28:16-20
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 พระบิดาเจ้าได้ทรงหลั่งพระจิตของพระองค์ลงสู่หัวใจของเราแล้ว และได้ทรงเรียกเราให้
เป็นสักขีพยานทั้งด้วยวาจาและการกระทาที่แสดงว่าข่าวดีแห่งพระวรสารนั้นใหม่ตลอดกาล ให้เราร่วมกันอธิษฐาน
ภาวนาด้วยความมั่นใจ
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1. เพื่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปา บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ ผู้แพร่ธรรม และศาสนบริกรข่าวดีแห่ง
พระวรสาร ขอให้ท่านเหล่านี้มีความตั้งใจฟังพระจิตเจ้า อุทิศตนเองแบบไม่เหน็ดเหนื่อยต่องานแพร่ธรรม ประกาศ
พระวรสารและทาให้เมล็ดพันธุ์ความเชื่อบังเกิดผล (ให้เราภาวนา)
2. เพื่อสังฆมณฑลของเรา ด้วยการนบนอบเชื่อฟัง ขอให้เราเจริญเติบโตขึ้นในการยึดถือพระคริสตเจ้าพระ
เจ้าของเรา และฟื้นฟูความพยายามทางด้านการแพร่ธรรมของเราเองอยู่เสมอ (ให้เราภาวนา)
3. เพื่อผู้นาประเทศชาติทั้งหลาย ขอให้ท่านเหล่านั้นเปิดรับการดลใจของพระจิตเจ้าเพื่อที่จะทางานด้วย
ความเข้าใจอย่างเที่ยงตรง พร้อมที่จะดาเนินการต่างๆเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และความมั่นคงระหว่างชนชาติทั้ง
ปวงให้แน่นแฟ้น เพื่อสนับสนุนให้เกิดความดีงามร่วมกัน (ให้เราภาวนา)
4. เพื่อพวกเราและทุกคนที่เชื่อในพระคริสตเจ้า เพื่อว่าโดยการถือตามแบบฉบับของพระนางพรหมจารีมา
รีอา เราจะมอบตนเองให้กับการชี้นาของพระจิตเจ้า และจะได้ปฏิบัติตัวอย่างดีให้สมกับนามคริสตชน (ให้เรา
ภาวนา)
หมายเหตุ ข้อต่อๆ ไปให้สมาชิกในกลุ่มเสนอคาภาวนาเอง.....................
ผู้นา ข้าแต่พระบิดาเจ้า โปรดสดับฟังคาอธิษฐานภาวนาจากประชากรของพระองค์ และโปรด
ประทานคาขอนี้เพื่อว่าผู้ได้รับพละกาลังจากพระจิตเจ้าแล้ว จะสามารถเดินไปในความเชื่อและความหวังด้วย
ความปิติยินดีตลอดเส้นทางแห่งความรัก เมตตากรุณา ซึ่งพระวรสารสอนไว้ด้วยเถิด ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมี
พระคริสตเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน
6. ปรึกษางานที่กลุ่มจะทา
ผู้นา: ก. รายงานเกี่ยวกับงานที่ได้ทาในเดือนที่ผ่านมา
ข. เราจะช่วยงานวัดอย่างไร ( ทาความสะอาดวัด ,ช่วยพิธีกรรมต่าง ๆ และอื่น ๆ )
ค. ช่วยกันระดมความคิดเพื่อให้มีงานกิจเมตตาปราณีของกลุ่มในเดือนนี้สัก 1 อย่าง
ง. กลุ่มเลือก พระวาจาทรงชีวิต ซึ่งเป็นวลี หรือประโยคเพื่อเป็นข้อเตือนใจตลอดเดือนนี้
จ. ในเดือนมิถุนายน 2018/2561 จะประชุมที่ไหน / บ้านใคร ?
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