P: Módlmy się.

Parafia Archikatedralna św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Wszechmogący Wieczny Boże, prosimy Cię ześlij na nasz dom swoją łaskę,
aby w nim trwały: zdrowie ciała i czystość serca, wzajemna dobroć
i przyjaźń oraz wierność w wypełnianiu Twoich przykazań; aby zawsze
składano Ci tu dzięki. A błogosławieństwo Twoje niech pozostanie nad
naszym domem i wszystkimi, którzy tutaj mieszkają oraz tu przybywają.
Teraz i na wieki wieków.
W: Amen.
P: Na zakończenie modlitwy oddajmy się pod opiekę Matki Bożej.
W: Pod Twoją obronę…
Na zakończenie prowadzący mówi:

P: Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi nas
do życia wiecznego.

Kolędowa
modlitwa rodziny

(wszyscy czynią znak Krzyża wodą święconą)

W: Amen.
Po nabożeństwie śpiewa się kolędy i pastorałki.

Coroczne odwiedziny duszpasterskie łączą się z błogosławieństwem kapłana dla naszych
rodzin i domów oraz z rozmową o problemach i radościach, jakie dotykają nasze
wspólnoty. W związku z trwająca pandemią w tym roku nie będziemy mieli możliwości
spotkać się z duszpasterzem w naszych domach.
Aby zachować bożonarodzeniową tradycję, związaną ze wspólną modlitwą
i błogosławieństwem, przeżyjmy wraz z wszystkimi członkami rodziny następujące
nabożeństwo.

Przed rozpoczęciem modlitwy w domu przygotowuje się krzyż, świece oraz wodę
świeconą, które należy położyć na stole nakrytym białym obrusem.
Następnie osoba wyznaczona, na przykład ojciec rodziny, rozpoczyna słowami:

Następnie należy uroczyście zapalić świece.

Po wysłuchaniu Ewangelii usiądźmy i podzielmy się w rodzinie usłyszanym przed
chwilą Słowem. Zachęcamy by opowiedzieć, co dla każdego z nas oznacza
spotkanie z Nowonarodzonym Chrystusem, jak przeżył tegoroczne Święta.
A może opowiecie domownikom, kiedy po raz pierwszy usłyszeliście o Jezusie?
Krótko, w kilku zdaniach, porozmawiajcie o tym, co najważniejsze, o waszej relacji
z Jezusem. Na koniec tego krótkiego dzielenia, zaśpiewajcie kolędę Przybieżeli do
Betlejem.

P: Światło Chrystusa.

Wstańcie teraz, i módlcie się razem:

W: Bogu niech będą dzięki.

P: Przedstawmy Dobremu Bogu nasze wspólne prośby i błagania.

Następuje śpiew kolędy Pójdźmy wszyscy do stajenki, po czym odczytywany jest
fragment Ewangelii.

Boże, nasz Ojcze, spraw, abyśmy swoje życie opierali na Tobie jako niewzruszonym
fundamencie. Ciebie prosimy…

Prowadzący: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Wszyscy: Amen

Boże, nasz Ojcze, daj, abyśmy żyli zawsze w zgodzie i miłości. Ciebie prosimy…
EWANGELIA
Mt 2, 1-12 Mędrcy ze Wschodu
Z Ewangelii według Świętego Mateusza
Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda,
oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo
narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie
i przybyliśmy oddać mu pokłon». Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się,
a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu
i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem
judzkim, bo tak napisał Prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła
najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który
będzie pasterzem ludu mego, Izraela». Wtedy Herod przywołał potajemnie
Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do
Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je
znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś
wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie,
szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię.
Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię
z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe
skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz,
żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny.

Boże, nasz Ojcze, prowadź naszą rodzinę, byśmy żyli w pokoju, wzajemnej miłości,
radości i zdrowiu. Ciebie prosimy…
Pamiętaj o naszych dzieciach - … , wnukach - …, spraw by wzrastały w mądrości
i łasce, by przez całe swoje życie odważnie świadczyły o Tobie. Ciebie prosimy…
Boże, powierzamy ci naszych sąsiadów, bliskich, przyjaciół i znajomych, byśmy
razem z nimi żyli w życzliwości i serdecznych relacjach. Ciebie prosimy…
Boże, nasz Ojcze, dopuść naszych zmarłych do rodziny świętych i błogosławionych
w niebie. Ciebie prosimy…
Możemy tutaj dołączyć swoje osobiste prośby i rodzinne intencje - za
maturzystów, za tych którzy stracili pracę, za narzeczonych, a także za chorych,
za bliskich zarażonych wirusem, przebywających na kwarantannie lub zmarłych
na skutek zarażenia.
P: Módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus.
W: Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź
wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi; chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na
pokuszenie; ale nas zbaw od złego.

