
DOMOWA LITURGIA „WIECZORU KOLĘDOWEGO" W 2021 ROKU 

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

Prowadzący: Kochani, nadszedł szczególny czas, kiedy to gromadzimy się przy kolędowym stole, aby 

prosić Boga o błogosławieństwo dla nas i zawierzyć Mu naszą rodzinę, nas samych. W łączności duchowej 

z kapłanami naszej parafii, prośmy Pana o szczególne łaski tak bardzo potrzebne dla każdego z nas. Niech 

nasza modlitwa dotrze do Boga, niech będzie to chwila naszej adoracji Bożej Dzieciny, a tym samym 

oddaniem chwały Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. 
 

Prowadzący:      Prośmy      Boga      o      błogosławieństwo      dla      naszej rodziny: 

• Módlmy się za Kościół święty, Papieża Franciszka, biskupów oraz kapłanów z naszej parafii, aby 

niestrudzenie głosili orędzie o zbawieniu. Ciebie prosimy! 

• Módlmy się za naszą rodzinę, aby w Panu Bogu pokładała nadzieję i doświadczała Jego obecności i 

pomocy przez wszystkie dni nowego roku. Ciebie prosimy! 

• Módlmy się o zdrowie dla nas, dla naszej bliższej i dalszej rodziny, aby Bóg zachował nas od wszelkich 

nieszczęść i chorób. Ciebie prosimy! 

• Módlmy się za zmarłych z naszej rodziny, szczególnie za śp..., aby dobry Bóg okazał im swoje Miłosierdzie i 

przyjął ich do wiecznej szczęśliwości w niebie. Ciebie prosimy! 

• Módlmy się w naszych osobistych intencjach... Ciebie prosimy! 

Prowadzący: Zjednoczeni w miłości, skierujmy do Boga Ojca modlitwę, której nas nauczył Jego Syn: Ojcze 

nasz... 

Prowadzący: Pobłogosław Panie, Boże Wszechmogący, nasz dom, aby trwały w nim: zdrowie i czystość, 

dobroć i łagodność oraz wierność w wypełnianiu Twoich przykazań; aby zawsze składano Ci 

dziękczynienie. Prosimy Cię Panie, nawiedź nasz dom i oddal od nas wszelkie wrogie zasadzki; niech w 

nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam 

zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Prowadzący: Niech nas błogosławi i strzeże Wszechmogący i Miłosierny Bóg: Ojciec i Syn, i Duch Święty. 

Następnie kropi mieszkańców i wszystkie pomieszczenia swojego domu wodą święconą. 

* * * 
 
 

Bóg w Osobie Dziecięcia zamieszkał pośród nas. Dziś zaprosiliście Go do swojego domu. 

Jego obecność niech ubogaca Wasze serca miłością, umysły - mądrością, abyście mogli 

Siebie wzajemnie przyjmować, a każdy dzień Nowego Roku 2021 stawał się dla Was 

błogosławieństwem. 
 
 

Niech Bóg Wam Błogosławi. 

Duszpasterze. 
 


