 เพลงปิดการประชุม ใครรักเท่าแม่
1. แม่รักลูกยิ่งสิ่งใด
ชีวิตแม่พลีได้ทุกเวลา
2. โอ้แม่มารีย์ยอดสตรีเหนือใครทั้งปวง
แม้มีศัตรูร้ายจู่โจมคอยรังแก
3. โอ้แม่มารีย์ราชินีของชาวคริสตัง
จึงขอสรรเสริญเทิดเทินพระแม่มารีย์
4. แม่ขอให้ลูกอย่าทาความชั่ว
อย่าหนีจงสู้สุดชีวัน
 ภาวนาปิดการประชุม
ข้าแต่พระชนนีพระเจ้า...................................
เยซู มารีย์ โยเซฟ..................................
ดวงพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
ดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย์
นักบุญทั้งหลายของพระเป็นเจ้า
บุญราศีมรณสักขีชาวไทย
แม่พระแห่งสายประคาศักดิ์สิทธิ์

พระสงฆ์
อวยพร

วิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลนครราชสีมา
ประชุมชุมชนคริสตชนย่อย ( BECs ) เดือน ตุลาคม 2018
ลูกวอนขออะไรแม่ให้ดังปรารถนา
ใครเล่าหนารักเราเท่าแม่รักเอย
พระแม่ทรงเป็นห่วงเหล่าพวกลูกที่อ่อนแอ
ไม่ผันแปรโอ้พระแม่คอยช่วยเรา
พระแม่เป็นพลังหนุนนาให้ลูกทาดี
ลูกยินดีฉลองพระนามในวันนี้เอย
บาปเมามัวอย่าได้กลัวสู้มัน
แม่เป็นประกันบาปมันจะพ่ายแพ้เอย

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

เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต (รับ) อาแมน
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“อูฐจะลอดรูเข็มยังง่ายกว่าคนมั่งมีเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า ” ( มก 10:25 )

 เพลงเปิดการประชุม ราชินีแห่งสายประคา
1. ราชินีแห่งสายประคาศักดิ์สิทธิ์
องค์พระจิตอยู่ชิดในดวงวิญญาณ
ทรงเปีย่ มล้นด้วยหรรษทาน
มารดาแห่งพระเจ้า
พรหมจารีที่รักและทรงเมตตา
ที่พึ่งพาหลบภัยของเราคนบาป
ทรงสัง่ สอนให้สวดค่าเช้า
สายประคานาชีวา
(รับ) วันทามารีอา วันทามารีอา วันทามารีอา
2. ราชินีแห่งสายประคาประเสริฐ
งามบรรเจิดจิตเพริศพิไลแพรวพราย
ความมลทินไม่มีกล้ากราย
ขอถวายพระพร
โดยอาศัยซึ่งสายประคาสูงส่ง
จะมั่นคงสวดทุกๆวันเวลา
ทดแทนชดเชยบาปชั่วช้า
เพื่อสันติในโลกา
 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 )
:ขอเชิญทุกคนอ่านพระวาจาพระเจ้า ข้อที่.........ถึงข้อที่.........(และให้อ่านเหมือนกาลังภาวนา)
(ก่อ) พระวาจาของพระเจ้า
(รับ) ขอพระคริสตเจ้าทรงพระเจริญเทอญ
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ผู้นา : ขอเชิญอีกคนหนึ่ง อ่านบทเดียวกันนี้จากสานวนที่ต่างกัน..............................................
(ก่อ) พระวาจาของพระเจ้า

(รับ) ขอพระคริสตเจ้าทรงพระเจริญเทอญ

 บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2018 สัปดาห์ที่ 1 มก 10 : 2-16
 บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2018 สัปดาห์ที่ 2 มก 10 : 17-30
 บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2018 สัปดาห์ที่ 3 มก 10 : 35-45
 บทอ่านพระวรสาร วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2018 สัปดาห์ที่ 4 มก 10 : 46-52
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 ให้เราภาวนาต่อพระเจ้า พระบิดาของเรา ผู้ทรงความรักอันไร้ขอบเขต และได้ทรง
เตรียมพระนางมารีย์ให้เป็นพระมารดาพระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์
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1. เพื่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปา บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ และผู้แพร่ธรรมทุกท่าน จะได้ช่วยกัน
เสริมสร้างพระศาสนจักรให้มีเอกภาพ สันติสุข และเสรีภาพ และพยายามเพิ่มจานวนสมาชิกของพระศาสนจักรให้
มากขึ้น อีกทั้งมีความเชื่อแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้วย (ให้เราภาวนา)
2. เพื่อทุกชาติในโลกและรัฐบาลของเขา เพื่อว่าเขาทั้งหลายจะได้รับการชี้นาในทางเลือกต่างๆ สาหรับ
ดาเนินชีวิตในโลกนี้ โดยอาศัยพระปรีชาญาณที่มาจากพระเจ้า (ให้เราภาวนา)
3. เพื่อเราแต่ละคน ขอพระแม่ทรงช่วยเราทั้งหลายให้รักษาอิสรภาพจากบาปซึ่งพระบุตรได้ประทานการ
ไถ่กู้ให้รอดมานี้ไว้อย่างดีตลอดไป (ให้เราภาวนา)
4. เพื่อคริสตชนทุกคน ขอให้ถือตามแบบฉบับของพระมารดาพระเจ้า ทาให้เขาเหล่านี้ได้พบเอกภาพ และ
ความสามัคคีปรองดองกันอีกครั้งหนึ่ง (ให้เราภาวนา)
หมายเหตุ ข้อต่อๆ ไปให้สมาชิกในกลุ่มเสนอคาภาวนาเอง.....................
ผู้นา ข้าแต่พระเจ้า พระอาณาจักรของพระองค์มาใกล้แล้ว โปรดแสดงให้เราเข้าใจเครื่องหมายแห่ง
กาลเวลาโดยทางคาภาวนาด้วยเถิด 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. ในเดือนพฤศจิกายน 2018/2561 จะประชุมที่ไหน / บ้านใคร ?
7. ภาวนาปิดการประชุม
ผู้นา : เชิญภาวนา ( พร้อมกัน )
ข้าแต่พระบิดาเจ้า ข้าพเจ้าทัง้ หลายขอสรรเสริญสดุดพี ระองค์ในวันนี้ ทีไ่ ด้มโี อกาสสวดสาย
ประคาร่วมกันกับเพื่อนพี่น้องในเดือนตุลาคม เดือนของพระนางมารีย์ พระมารดาของพระเยซูคริสต
เจ้า ขอทรงโปรดให้พระนางช่วยนาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ อิสรภาพ และสันติสุขที่
แท้จริง ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน
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