 เพลงปิดการประชุม ดาราประกายแจ่มฟ้า
ดาราประกายแจ่มฟ้า
ทูตสวรรค์ร้องอวยพร
กุมารน้อยประสูติแล้ว
เชิญประทับในชีวี

อวยพร

“เธอได้รับพระพรยิ่งกว่าหญิงใด ๆ และลูกของเธอก็ได้รับพระพรด้วย ( ลก 1:42 )

เป็นสัญญาแน่นอน
ประชากรเอ๋ยจงยินดี
งามเพริศแพร้วไร้ราคี
เพื่อข้านี้พ้นบาปเอย

ภาวนาปิดการประชุม
ข้าแต่พระชนนีพระเจ้า...................................
เยซู มารีย์ โยเซฟ..................................
ดวงพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
ดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย์
นักบุญทั้งหลายของพระเป็นเจ้า
บุญราศีมรณสักขีชาวไทย
แม่พระแห่งสายประคาศักดิ์สิทธิ์

พระสงฆ์
อวยพร

วิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลนครราชสีมา
ประชุมชุมชนคริสตชนย่อย ( BECs ) เดือน ธันวาคม 2018


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

 เพลงเปิดการประชุม เชิญเสด็จพระมหาไถ่
รับ อัญเชิญองค์พระมหาไถ่ ลงมาเร็วไวให้ลูกพึ่งบุญ
โอ้องค์ธารามหาคุณ
การุญลูกทรงลงมา
1. ลูกใจมัวเมา
เศร้าในวิญญาณ
ต้องทรมานทุกทิวาวาร
ทุกราตรีกาลมิได้สร่างซา
หากลูกทอดทิ้งยิ่งทุกข์ทน
เพราะมารผจญแข็งแรงยิ่งกว่า
โปรดเถิดพระองค์ทรงลงมา วิญญาณ์ลูกคงอบอุ่น
 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
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ผู้นา : ขอเชิญอีกคนหนึ่ง อ่านบทเดียวกันนี้จากสานวนที่ต่างกัน..............................................
(ก่อ) พระวาจาของพระเจ้า

(รับ) ขอพระคริสตเจ้าทรงพระเจริญเทอญ

 บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2018 สัปดาห์ที่ 1 ลก 21 : 25-28,34-36
 บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2018 สัปดาห์ที่ 2 ลก 3 : 1-6
 บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2018 สัปดาห์ที่ 3 ลก 3 : 10-18
 บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2018 สัปดาห์ที่ 4 ลก 1 : 39-45
 บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2018 สัปดาห์ที่ 5 ลก 2 : 41-52
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 พระเจ้าทรงรักษาพันธสัญญาที่ทรงกระทากับอับราฮัม และดาวิด ว่าจะประทานพระ
ผู้ไถ่มาบังเกิดในตระกูลของท่าน พระผู้ไถ่ผู้เป็นบุตรมนุษย์ และบุตรพระเจ้า เราจึงวอนขอด้วยความไว้วางใจ
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1. เพื่อพระศาสนจักรผู้เป็นมารดา และศาสนบริกรผู้แพร่ธรรมทั้งหลาย จะได้รับการเลี้ยงดูด้วยพระพร
ของพระจิตเจ้า เพื่อนาประชากรไปสู่ทางแห่งความเชื่อในพระองค์ (ให้เราภาวนา)
2. สาหรับมนุษย์ทุกชาติ ทุกศาสนา ในความเป็นมนุษย์พวกเขาแสวงหาสิ่งต่างๆในชีวิต ขอให้ความสว่าง
แห่งการบังเกิดมาของพระองค์เป็นแสงสว่างแห่งชีวิตของพวกเขา (ให้เราภาวนา)
3. สาหรับผู้ที่อยู่ในความทุกข์ยากเพราะสงคราม ความยากจน และความอยุติธรรม เพื่อพระเยซูเจ้าองค์
แห่งความรักที่บังเกิดมา เผยแสดงถึงพระเจ้าองค์ความรักที่เป็นความหวัง และความรอดของพวกเขา (ให้เรา
ภาวนา)
4. เพื่อคนชรา และคนป่วย พระองค์เสด็จมาในโลกและทรงรับเอาสภาพมนุษย์เยี่ยงข้าพเจ้าทั้งหลาย
โปรดอวยพระพรแก่คนชรา และประทานสุขภาพที่ดีแก่ผู้ป่วย (ให้เราภาวนา)
หมายเหตุ ข้อต่อๆ ไปให้สมาชิกในกลุ่มเสนอคาภาวนาเอง.....................
ผู้นา ข้าแต่พระบิดาเจ้า พระบุตรทรงบังเกิดที่เบธเลเฮมอย่างยากจนและโดดเดี่ยว โปรดนาความหวัง
และความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งหลายไปสู่พระองค์ด้วยเถิด ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้า พระ
เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน
6. ปรึกษางานที่กลุ่มจะทา
ผู้นา: ก. รายงานเกี่ยวกับงานที่ได้ทาในเดือนที่ผ่านมา
ข. เราจะช่วยงานวัดอย่างไร ( ทาความสะอาดวัด ,ช่วยพิธีกรรมต่าง ๆ และอื่น ๆ )
ค. ช่วยกันระดมความคิดเพื่อให้มีงานกิจเมตตาปราณีของกลุ่มในเดือนนี้สัก 1 อย่าง
ง. กลุ่มเลือก พระวาจาทรงชีวิต ซึ่งเป็นวลี หรือประโยคเพื่อเป็นข้อเตือนใจตลอดเดือนนี้
จ. ในเดือนมกราคม 2019/2562 จะประชุมที่ไหน / บ้านใคร ?
7. ภาวนาปิดการประชุม
ผู้นา : เชิญภาวนา ( พร้อมกัน )
ข้าแต่พระบิดาเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายขอโมทนาพระคุณพระองค์ ที่ได้ประทานพระบุตรแต่องค์เดียว
ของพระองค์ มาเป็นแสงสว่างและเป็นหนทางที่นาข้าพเจ้าทั้งหลายไปสู่พระองค์ โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
เคารพเชื่อฟังพระบุตรและยอมรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดบนแผ่นดินนี้ และเป็นแสงสว่างตลอดนิรันดร
ในสวรรค์ด้วยเถิด ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
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