
NABOŻEŃSTWO KOLĘDOWE 

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA RODZINY W DOMU 

Po powrocie z Mszy Kolędowej wszyscy domownicy gromadzą się w jednym miejscu. Na stole można ustawić krzyż i świecę 

(jak podczas tradycyjnej wizyty duszpasterskiej) przewodniczący liturgii domowej rozpoczyna wspólną modlitwę. 

P: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

W:Amen. 

Następnie jeden z domowników lub przewodniczący liturgii odczytuje fragment Pisma Świętego o Narodzeniu 

Jezusa. 

P: Z Ewangelii wg św. Łukasza 

W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności  

w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. 

Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei,  

z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu 

i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam 

przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania.  Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła  

Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. 

Przewodniczący liturgii lub ktoś z Rodziny odczytuje prośby: 

P: Chrystus przebywając wśród ludzi, żył w rodzinie i obdarzał ją niebieskim 

błogosławieństwem. Prośmy go pokornie o opiekę nad nami i wołajmy do Niego: 

- Ty Panie, poddany Maryi i Józefowi, uświęciłeś życie rodzinne, uświęć naszą rodzinę swoją 

obecnością i pokojem. Ciebie Prosimy… 

-Ty ukazałeś swoją świętą Rodzinę, jako godny podziwu wzór modlitwy, miłości i spełniania woli 

Ojca, uświęć naszą rodzinę (nas) swoją łaską i napełnij ją swymi darami. Ciebie Prosimy… 

-Ty kochałeś swoich bliskich i przez nich byłeś kochany, zachowaj wszystkie rodziny w pokoju  

i wzajemnej miłości. Ciebie Prosimy… 

-Ty przemieniając wodę w wino w Kanie Galilejskiej, pierwszym znakiem uradowałeś nowo 

założoną rodzinę, przynieś naszej rodzinie ulgę w cierpieniach i niepokojach,  

i obdarz radością. Ciebie Prosimy…  

- Ty Jezu wskrzesiłeś do życia Łazarza, prosimy Cię wprowadź do życia wiecznego naszych 

zmarłych (wymienić imiona) i obdarz Ich radością przebywania z Tobą. Ciebie Prosimy…. 

Przewodniczący rozpoczyna modlitwę:  

P: Ojcze nasz.  
Następnie odczytuje modlitwę błogosławieństwa domu. 

P: Błogosławiony jesteś, Boże, Ty zechciałeś, aby Twój Syn, który stał się człowiekiem,  

był członkiem ludzkiej rodziny i wzrastał w jej wspólnocie, dzieląc jej troski i radości.  

Ciebie więc, Boże, pokornie błagamy, otaczaj nas opieką i umacniaj swoją łaską, abyśmy cieszyli się 

pomyślnością i zgodą, i głosili w świecie Twoją chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. W:Amen. 
Po zakończonej modlitwie przewodniczący liturgii kropi wszystkich przyniesioną z kościoła wodą święconą oraz 

może pokropić całe mieszkanie. 

Na zakończenie: 

P: Pan Jezus, który przebywał ze swoją rodziną w Nazarecie, niech zawsze pozostaje wśród nas, 

niech nas zachowa od zła wszelkiego i sprawi, abyśmy byli jednym sercem i jedną duszą.  

Który żyje i króluje na wieki wieków. W: Amen. 

P: Niech Nas Błogosławi Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Amen. 
Na zakończenie można zaintonować śpiew kolędy. 

do użytku wewnętrznego 


