วจนพิธีกรรมต้อนรับสมาชิก

ประธาน
เดชะพระนาม...
ผูน้ า ชีวิตรวมภายในบ้ าน เป็ นการเดินไปสู่ความเจริญในอนาคต และบ้ าน
ที่ก่ อตั้ งด้ วยศิ ลาทรงชี วิต ของพระคริ สตเจ้ า จะเจริ ญ สูงส่ งขึ้น ไปไม่ ได้ หาก
ปราศจากส่วนช่วยเหลือจากสมาชิกแต่ละคนภายในบ้ าน ด้ วยความเอื้ออารีต่อ
กันและกัน และด้ วยความอนุเคราะห์ จากพระเจ้ า ภคินีจะนาส่วนที่ดีท่สี ุดใน
ตน มามอบให้ ผ้ ู อ่ืน อย่ างซื่อ ๆ เรียบง่ าย ภคินี ต้อนรับเพื่ อนภคินีด้ วยกัน
อย่างซื่อตรง โดยไม่มีการวินิจฉัยล่วงหน้ า
การยอมรับว่าเราแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน หรือบางครั้งคล้ ายคลึงกัน
จนเกินไป จาต้ องมีความอดทน และมีความเคารพอย่างแท้ จริงต่อผู้อ่นื การ
ใช้ ค วามสามารถของแต่ ละคน ที่พ ระเจ้ าประทานให้ อย่ างดี และคานึ งถึง
ประโยชน์ส่วนรวม เป็ นการรวมเราทุกคนไว้ ในความรักของพระเจ้ า
ให้ เราร่ วมใจกัน โมทนาคุณพระเจ้ า สาหรับผู้ได้ รับเลือกสรรให้ มา
ปฏิบัติหน้ าที่ ณ บ้ าน.............นี้ เพื่อให้ คาปฏิญาณถวายตนของเราบรรลุ
เป้ าหมายเดียวกันคือ เพื่อคุณประโยชน์ของพระศาสนจักร และเพื่อประโยชน์
ต่อเพื่อนมนุษย์
ก่อนสิ่งอื่นใด ให้ เราพิจารณาตนในสิ่งที่เราบกพร่ องต่อพระเจ้ า และ
ต่ อ เพื่ อ นพี่ น้ อง ขอพระเจ้ า โปรดอภั ย ความผิ ด บกพร่ อ งนั้ น และขอพระ
หรรษทานของพระองค์เป็ นพละกาลังช่วยเหลือคา้ จุนให้ เราดาเนินชีวิตร่วมกัน
ในปี การศึกษาใหม่น้ ดี ้ วยดี
(พิจารณามโนธรรม)
ประธาน
ประธาน

ข้ าพเจ้ าขอสารภาพต่อพระเป็ นเจ้ า...
ขอพระผู้ทรงสรรพนุภาพ ทรงพระกรุณายกบาปและนาเรา
ไปสู่ชีวิตนิรันดร
อาแมน
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เพลง
องค์เจ้าแห่งชีวิต
(รับ) องค์เจ้ าแห่งชีวิต
พระจิตส่องสว่าง
โปรดทรงนาทาง
พาใจเราสู่ความจริง
คาพระเยซู
โปรดสอนให้ ร้ ทู ุกสิ่ง
สอนเรารักจากใจจริง สอนเรารักจากใจจริง
1. เปลวไฟที่ส่องใสแสง
ไฟพระจิตแรงทรงนาทาง
โปรดจุดความมืดให้ กระจ่าง
โปรดประทานความสว่างแก่เรา
2. ลมปราณแห่งคาสัญญา
พระจิตโปรดมาเหนือมารีย์
โปรดให้ อนาคตงามดี
ให้ เปรมปรีด์สิ าราญบานใจ
บทอ้อนวอนพระเจ้า
ซ้าย พระเจ้ าข้ า พระเจ้ าของข้ าพเจ้ า พระองค์เท่านั้นที่ข้าพเจ้ ารัก พระองค์
เท่านั้นที่ข้าพเจ้ าติดตาม พระองค์เท่านั้นที่ข้าพเจ้ าแสวงหา พระองค์
เท่านั้นที่ข้าพเจ้ าพร้ อมจะรับใช้
ขวา พระเจ้ าข้ า ขอพระจิตของพระองค์ทรงสอนข้ าพเจ้ า และบัญ ชาสิ่งที่
พระองค์ทรงพอพระทัย แต่ ก่อนอื่น โปรดทรงรักษาข้ าพเจ้ าให้ หาย
และโปรดเปิ ดหู ของข้ าพเจ้ า เพื่ อ ข้ าพเจ้ าจะสามารถได้ ยินพระวาจา
ของพระองค์
ซ้าย พระเจ้ าข้ า ความรู้และความไม่ร้ ูของข้ าพเจ้ า วางอยู่ เฉพาะพระพักตร์
พระองค์ ที่ใดที่พระองค์ทรงเปิ ดประตูให้ แก่ข้าพเจ้ า ขอทรงโปรดให้
ข้ า พเจ้ า ได้ เข้ า ไปด้ วยความกล้ าหาญและเชื่ อ มั่ น ในความรั ก ของ
พระองค์
ขวา พระเจ้ า ข้ า โปรดทรงกระท าตามพระประสงค์ ข องพระองค์ ในตั ว
ข้ าพเจ้ า โปรดให้ ข้าพเจ้ าน้ อ มรั บ สิ่งที่พ ระองค์ ท รงพอพระทัยที่จ ะ
ประทานให้ แก่ข้าพเจ้ า
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ซ้าย

ขวา

ซ้าย

ขวา

ข้ าแต่พระเจ้ า โปรดเสด็จมาหาข้ าพเจ้ า เพราะว่าพระองค์ทรงเป็ นองค์
คุณงามความดี ในพระองค์ โดยพระองค์ และผ่านทางพระองค์ ทุกสิ่ง
ล้ วนเป็ นสิ่งดีงาม
พระเจ้ าข้ า ขอพระองค์ทรงเป็ นแรงสนับ สนุ นที่เข้ มแข็งของข้ าพเจ้ า
เพราะเมื่อกาลังวังชาของพระองค์เป็ นพละกาลังของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าก็
จะเป็ นผู้มีกาลังเข้ มแข็ง แต่ เมื่อข้ าพเจ้ าพึ่งพากาลังวังชาของข้ าพเจ้ า
เอง ข้ าพเจ้ าก็เป็ นผู้อ่อนแอ
พระเจ้ าข้ า ข้ ารับใช้ ท่ีดีท่ีสุดของพระองค์ คือผู้ท่ีปรารถนาจะปั้ นแต่ ง
ชีวิตของตนบนคาตอบของพระองค์ มากกว่าที่จะปรุงแต่งคาตอบของ
พระองค์ตามความต้ องการของตน
พระเจ้ า ข้ า เหตุ ผ ลตามภาษามนุ ษ ย์ ข องข้ า พเจ้ า มี ข อบเขตและ
ผิดพลาด ขอโปรดให้ พระประสงค์ของพระองค์จงสาเร็จไป โปรดให้
ข้ าพเจ้ า ยอมรับทุกอย่าง ที่พระองค์พอพระทัยประทานให้ แก่ข้าพเจ้ า
แต่ละคน

ภาวนาพร้อมกัน
คาภาวนาแด่พระจิ ตเจ้า (นักบุญออกัสติน)
ข้าแต่พระจิ ตเจ้า โปรดดลใจข้ าพเจ้ า
เพื่อความคิดทั้งปวงของข้ าพเจ้ าจะได้ ศักดิ์สทิ ธิ์
ข้าแต่พระจิ ตเจ้า โปรดกระตุ้นข้ าพเจ้ า
เพื่อกิจการทั้งหลายของข้ าพเจ้ าจะได้ ศักดิ์สทิ ธิ์
ข้าแต่พระจิ ตเจ้า โปรดบันดาลให้ ข้าพเจ้ าเข้ มแข็ง
เพื่อข้ าพเจ้ าจะได้ ปกป้ องสิ่งที่ศักดิ์
ข้าแต่พระจิ ตเจ้า โปรดปกปักรักษาข้ าพเจ้ า
เพื่อข้ าพเจ้ าจะได้ เป็ นผู้ศักดิ์สทิ ธิ์ตลอดไป
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พระวาจาของพระเจ้า
พี่น้องทั้งหลายจงร่ าเริง ปรังปรุงตัวให้ ดีพร้ อมให้ กาลังใจกันและกัน
สามัคคีปองดองกันอยู่ด้วยกันด้ วยสันติ และพระเป็ นเจ้ าแห่งความรักและสันติ
จะสถิตอยู่กบั พวกท่าน
(2 คร 13:11)
จงรักกันและกัน ด้ วยความรักฉั น พี่ น้ อง จงถือว่ าผู้ อ่ืนดีกว่ าตน อย่ า
ปล่ อ ยให้ ความรั ก เย็น ชาลง จงชื่ น ชมยิ น ดี ใ นความหวั ง อดทนต่ อ ความ
ยากลาบาก พากเพียรในการภาวนา
(รม 12:10-12)
จงแบ่ งเบาภาระซึ่งกันและกัน แล้ วท่านจะปฏิบัติตามกฎบัญญัติของ
พระคริสตเจ้ าอย่างสมบูรณ์
(กท 6:2)
...ราพึง...
วิงวอนพระเจ้า
ประธาน พระเจ้ า องค์แห่งความรัก พระองค์ได้ ทรงสร้ างมนุษย์ตามพระฉายา
ลักษณ์ของพระองค์ เพื่อให้ มนุษย์ได้ มีส่วนในความรักของพระองค์
1. เพื่อแมร์มารีอา กอแรตตี เซอร์อกั แนส บุญรักษา คณะที่ปรึกษา บรรดา
อธิการิณีทุกท่าน ขอองค์พระจิตเจ้ า ทรงบันดาลให้ ทุกท่านมั่งคั่งด้ วยสาย
ธารใหม่ แห่ งพระหรรษทานและชีวิตจิต เพื่อนาสมาชิกของคณะให้ ดาเนิน
ชีวิตแพร่ธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความคิดสร้ างสรรค์ตามพระพร
พิเศษของคณะ
รับ
ข้าพเจ้าทั้งหลายวิงวอนพระองค์ โปรดสดับฟังเทอญ
2. เพื่อเซอร์ทุกท่านในคณะ สาหรับปี การศึกษาใหม่ ที่มีการเปลี่ยนแปลง
หน้ าที่และโยกย้ าย รวมทั้งเซอร์ ท่ีต้ อนรับ สมาชิกใหม่ เข้ าบ้ านด้ วย ขอ
โปรดให้ ทุกคนสามารถปรับเข้ ากันได้ ดีกบั ที่ทางานใหม่และผู้ร่วมงานใหม่
เพื่ อ การประกาศพระนามของพระองค์ จ ะได้ เกิด ผลดี ในทุ ก ๆ สนาม
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แพร่ ธรรม และขอพระองค์โปรดประทานพละกาลังทั้งกายและใจ และ
โปรดปกป้ องคุ้มครองเซอร์ทุกท่านตลอดไป
รับ..
ข้าพเจ้าทั้งหลายวิงวอนพระองค์ โปรดสดับฟังเทอญ
3. ขอให้ การประทับอยู่ของพระเจ้ าเป็ นพื้นฐานความคิด วาจาและกิจการของ
เซอร์ทุกท่าน โปรดประทานพระหรรษทานอันมั่นคงและความอาจหาญ ใน
การเปิ ดรับความสว่างแห่งแผนการของพระองค์ เพื่อเป็ นพลังในการแพร่
ธรรมที่จะนาอนาคตของคณะให้ ก้าวไปสู่ความศักดิ์สทิ ธิ์ย่งิ ขึ้น (รับ)
4. สาหรับบุคคลต่ าง ๆ ที่เราได้ สัมผัสในสนามแพร่ ธรรม และโดยเฉพาะ
บรรดาเยาวชน ขอองค์พระคริสตเจ้ าทรงเป็ นหนทาง ความจริง และชีวิต
ของเขาทั้งหลาย ที่จ ะกล้ าตั ด สิน ใจขานรั บ กระแสเรี ย กที่พ ระองค์ ท รง
เตรียมไว้ (รับ)
ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย
อธิการิณีกล่าวต้อนรับสมาชิก...
สมาชิกทุกคนนาดอกไม้มอบแด่ท่านอธิการิณี
เพลง
พระเรียกเรา
(รับ) เราคือวรกายพระคริสต์ แต่ละคนใกล้ชิดเป็ นอวัยวะแห่งกายนัน้
แต่ละคนได้รบั หรรษทานพระจิตจัดสรร พระกายครบครันประโยชน์หลาย
แต่ละคนได้รบั หรรษทานพระจิตมุ่งหมาย ประโยชน์พระกายอย่างครบครัน
1. พระเรียกเรามาให้ บรรเลง ร่วมร้ องเพลงสรรเสริญด้ วยใจเสรี
โดยศีลล้ างสามัคคี
ในพระจิตเป็ นกายเดียว
พระเรียกเรามาไม่มีหยุด
กับพระบุตรสนิทสัมพันธ์
โดยศีลล้ างในพระจิต
รวมกันไว้ เป็ นกายเดียว (รับ)
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2. พระเรียกเรามาทั่วหน้ ากัน
โดยศีลล้ างรวมกันเข้ า
พระเรียกเรามาจากทุกทาง
โดยศีลล้ างในพระจิต

สู่สขุ สันต์หรรษทานที่ประทานเรา
ในพระจิตเป็ นกายเดียว
ใต้ ร่มกางเขนแห่งพระคริสต์
ร่วมใกล้ ชิดเป็ นกายเดียว (รับ)

บทภาวนาขอพละกาลังในการทางาน (พร้อมกัน)
ข้ าแต่ พระเยซูเจ้ า พระองค์ทรงรักข้ าพเจ้ า พระองค์ทรงทราบดีว่ามี
หน้ าที่และงานบางอย่างที่ข้าพเจ้ าอยากจะหลบหนีหลีกเลี่ยง แต่ ข้าพเจ้ าก็ไม่
อาจท าเช่ น นั้ น ได้ ข้ า พเจ้ า ทราบดี ว่ า ชี วิ ต ต้ อ งก้ า วหน้ า ต่ อ ไป และงานของ
พระองค์ต้องดาเนินต่อไป โดยอาศัยข้ าพเจ้ าเป็ นเครื่องมือ
ข้ าแต่ พระเยซูเจ้ า โปรดเสด็จมาประทับอยู่ กับข้ าพเจ้ า และโปรดให้
ข้ าพเจ้ ารู้สกึ ว่าพระองค์ทรงอยู่เคียงข้ างเสมอ เพื่อข้ าพเจ้ าจะได้ ดาเนินชีวิตและ
ปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความรักและด้ วยความชื่นชมยินดี เพราะข้ าพเจ้ ามั่นใจว่ า
พระองค์ทรงรักข้ าพเจ้ าเสมอ อาแมน
ประธาน พระบิดาเจ้ าข้ า ขอโปรดให้ พระหรรษทานของพระองค์เป็ นความ
จรรโลงใจ ประคับประคองชีวิตและกิจการที่ข้าพเจ้ าทั้งหลายตั้งต้ นกระทาในปี
การศึกษานี้ เพื่อว่าทุกสิ่งจะได้ เริ่มที่พระองค์ และสาเร็จลงด้ วยพระกรุณาของ
พระองค์ ทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีของพระเยซูคริสตเจ้ า พระบุตรผู้ทรงจาเริญและ
ครองราชย์ เป็ นพระเจ้ าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร อาแมน
บทเพลงของสิเมโอน
บทสร้อย เมตตาธรรมจะเข้ มแข็งขึ้น หากเรานาไปฝึ กหัดในชีวิต โดยมีไมตรี
จิต ต่ อกัน มีค วามเคารพนั บ ถือ มีค วามเพี ยรคอยสนับสนุ นกัน
และกั น ในการปรนนิ บั ติ พ ระเป็ นเจ้ า และรั บ ใช้ เพื่ อ นมนุ ษ ย์
(ตารับคู่ชีวิต ข้ อ 36)
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- บัดนี้พระองค์จะให้ ข้าฯมรณะ หลุดพ้ นพันธะก็แล้ วแต่ จะกรุณา
เพราะตาข้ า ฯได้ ป ระสบบุ ญ ญาธิก ารของพระองค์ อัน ได้ ท รง
เตรียมไว้ ให้ ประชากรได้ เห็น
พระองค์ทรงเป็ นภานุมาศอันจารัสเรืองรอง
- ของนานาประชาราษฎร์ และทรงเป็ นองค์ โ รจนาการแห่ งชาติ
อิสราเอล
- สิริพึงมีแด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
- เหมือนในปฐมกาลบัดนี้ และทุกเมื่อตลอดนิรันดร อาแมน
บทสร้อย เมตตาธรรมจะเข้ มแข็งขึ้น หากเรานาไปฝึ กหัดในชีวิต โดยมีไมตรี
จิต ต่ อกัน มีค วามเคารพนั บ ถือ มีค วามเพี ยรคอยสนับสนุ นกัน
และกั น ในการปรนนิ บั ติ พ ระเป็ นเจ้ า และรั บ ใช้ เพื่ อ นมนุ ษ ย์
(ตารับคู่ชีวิต ข้ อ 36)

บทภาวนาของประธาน
ข้ าแต่พระเจ้ า ผู้ทรงสรรพานุภาพ ขอโปรดให้ รัศมีแห่งพระสิริร่งุ โรจน์
ของพระองค์ ส่องแสงเหนือข้ าพเจ้ าทั้งหลาย ขอโปรดให้ พระคริสตเจ้ าผู้ทรง
เป็ นแสงสว่างจากพระองค์ ทาให้ จิตใจของผู้ท่เี กิดใหม่ในพระหรรษทาน ได้
เข้ มแข็งยิ่งขึ้นด้ วยพลังของพระจิตเจ้ า ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้ า
พระเจ้ าของข้ าพเจ้ าทั้งหลาย อาแมน
ขอพระเจ้ าโปรดประทานคืนอันสงบ
และปลายทางอันเป็ นสุขแก่ข้าพเจ้ าทั้งหลายเถิด
อาแมน
เพลงแม่พระ Ave Maria
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