loma trudnymi sprawami. Jednak wielkim zaskoczeniem było dla niego to, że Pan
Bóg pragnie posłużyć się jego rodziną, aby przeprowadzić swój plan zbawienia.
Jednak wcześniej Józef pragnął przeprowadzić swój plan. Ponieważ nie uwierzył od razu słowom Maryi, postanowił Ją oddalić. Chciał zrobić to w taki sposób, aby Maryi nie narazić na „zniesławienie”. Okazało się jednak, że Józefowi
potrzebne było spotkanie z aniołem we śnie, aby zrozumiał, że plan Pana Boga
jest zdecydowanie lepszy.
– Jaką rolę wyznaczył Pan Bóg Józefowi w swoich planach?
– Co ostatecznie przekonało Józefa, aby pozostawić własne plany i zgodzić
się na plan Pana Boga?
– Anioł powiedział do Józefa: „Nie bój się!”. Czego boimy się najbardziej,
kiedy staramy się podjąć decyzję, która pozwoliłaby nam być bliżej Boga?
– Dlaczego Dzieciątko, które miało się już niedługo narodzić, powinno otrzymać imię Jezus (w. 21)?
– Co oznacza imię Jezus (z języka hebrajskiego – Bóg jest zbawieniem, Bóg
jest ratunkiem, Bóg jest Zbawicielem)?
– Co można powiedzieć (albo jak można opisać) wiarę św. Józefa? Czy w kończącym się już Adwencie nasza wiara wzmocniła się bądź odnowiła?
Rozmowa w rodzinie z dziećmi młodszymi:
Rodzice mogą rozpocząć rozmowę od opowiedzenia, w jaki sposób oni przygotowywali się na narodzenie dzieci. Warto, aby osobno o tym opowiedzieli mama
i tata. Rodzice mogą dać świadectwo, dlaczego dzieci są dla nich tak ważne. (Gdy
jest starsze rodzeństwo, to może ono opowiedzieć, co czuło, gdy w domu pojawił się brat lub siostra).
Na podstawie opowiadań rodziców dzieci zastanawiają się, w jaki sposób
mogą przygotować miejsce dla Pana Jezusa w domu (wspólne budowanie rodzinnej szopki).
Modlitwa na zakończenie:
Ojciec: Prośmy teraz wspólnie za wstawiennictwem Maryi o błogosławieństwo
na nadchodzący czas oraz o to, byśmy z żywą wiarą przeżyli nadchodzące
święta Bożego Narodzenia.
Wszyscy domownicy: Zdrowaś Maryjo...
Ojciec: Niech nas błogosławi i strzeże Bóg wszechmogący i miłosierny: Ojciec
i Syn, i Duch Święty, a pokój Pański niech zawsze będzie z nami.
Wszyscy: Amen.
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Liturgia domowa w Roku Rodziny
na III i IV Niedzielę Adwentu
Drodzy Rodzice! W Roku Rodziny pragniemy zachęcić Was i ośmielić do wspólnej modlitwy i rozmowy na tematy wiary w Waszych domach. Wielki pośpiech, tempo zmian, które nas zaskakują, jak też coraz większe zagubienie ludzi we współczesnym świecie motywują do
odnowienia więzi domowych, a przez nie również tych, które odnoszą się do Boga. Proponowana „Liturgia domowa” składa się z trzech
części: słuchanie słowa Bożego, rozmowa na wybrany temat nawiązujący do niedzielnej liturgii i modlitwa w gronie rodzinnym. Wszystkim, którzy zechcą sięgnąć po tę pomoc duszpasterską, życzymy błogosławionych owoców czasu adwentowego oczekiwania.

III Niedziela Adwentu [A]
Czytania mszalne: Iz 35,1-6a; Jk 5,7-10; Mt 11,2-11.

Kolejne spotkanie przy stole, na którym znajduje się przygotowany
wcześniej wieniec adwentowy oraz Pismo Święte, może mieć następujący przebieg:
Modlitwa i słuchanie słowa Bożego:

Wyznaczona osoba zapala trzy świece na adwentowym wieńcu.
Ojciec: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Wszyscy: Amen.

Matka odczytuje fragment: Mt 11,2-4;
III- 4
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Ojciec odczytuje następującą modlitwę:
Módlmy się: Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy z wielką czujnością oczekiwali przyjścia Twojego Syna i wierni pouczeniom naszego Zbawiciela wyszli na
Jego spotkanie ze światłem wiary i miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Rozmowa rodzinna na temat usłyszanej Ewangelii:
Wprowadzenie:
Pewnie zastanowiło nas to, że Jan Chrzciciel wysłał do Jezusa zaufanych ludzi, aby się upewnić, czy jest On rzeczywiście wyczekiwanym Mesjaszem. Do
uszu Jana dochodziły zapewne coraz częściej różne pogłoski o działalności Jezusa, z których jednak nie można było zaczerpnąć całkowitej pewności odnośnie
do Jego osoby. Odpowiedź, którą uzyskali wysłannicy Jana, nie była czymś gotowym, ale okazała się zadaniem, które należy koniecznie podjąć.
Podobnie jak Jan Chrzciciel, każdy z nas powinien pomyśleć, na jakiego Mesjasza oczekuje. W sercu każdego człowieka spotykają się w związku z tym jakby dwa obrazy: z jednej strony mamy nasze życzenia, z drugiej obraz namalowany życiem Pana Jezusa, Jego znakami, głoszoną Ewangelią oraz świadectwem
Jego życia. Czas Adwentu daje nam możliwość, byśmy pomyśleli, jaki obraz Jezusa nosimy w sobie.
– Dlaczego Jan Chrzciciel nie wybrał się osobiście do Pana Jezusa, aby przekonać się, kim On jest?
– Jakie zadanie otrzymali od Pana Jezusa ludzie posłani przez Jana Chrzciciela?
– Czy łatwo jest nam mówić o Jezusie w rodzinie wśród znajomych, przyjaciół, kolegów?
– Skąd rodzą się nasze trudności, by rozmawiać o Jezusie?
– Czy możemy w rodzinie umacniać swoją wiarę?
– W jaki sposób możemy wspólnie rozwiązywać wątpliwości, jakie rodzą
się w przeżywaniu wiary.
Rozmowa w rodzinie z dziećmi młodszymi:
Spotkanie można rozpocząć od zabawy: Kogo mam na myśli? Rodzice proszą
dzieci, aby zadawały pytania, na które rodzice będą odpowiadać „tak” lub „nie”.
Dzieci mają w ten sposób odgadnąć, o kim pomyśleli rodzice. (Można ustalić kategorię osób: rodzina, znajomi rodziny, gwiazdy muzyki czy sportu). Ostatnią postacią, o której pomyślą rodzice będzie osoba Pana Jezusa.
W oparciu o tę zabawę – rodzice pytają dzieci – jak można poznać człowieka
(pytając go bezpośrednio, pytając o niego osoby, które dobrze tę osobę znają). Na
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koniec rodzice i dzieci zastanawiają się, jakie pytanie chcieliby zadać Panu Jezusowi, żeby Go lepiej poznać, i gdzie można poszukać odpowiedzi na te pytania.
Modlitwa na zakończenie:
Ojciec: Prośmy teraz wspólnie za wstawiennictwem Maryi o błogosławieństwo
na nadchodzący czas oraz o to, byśmy z żywą wiarą przeżyli nadchodzące
święta Bożego Narodzenia.
Wszyscy domownicy: Zdrowaś Maryjo...
Ojciec: Niech nas błogosławi i strzeże Bóg wszechmogący i miłosierny: Ojciec
i Syn, i Duch Święty, a pokój Pański niech zawsze będzie z nami.
Wszyscy: Amen.

IV Niedziela Adwentu [A]
Czytania mszalne: Iz 7,10-14; Rz 1,1-7; Mt 1,18-24.
Modlitwa i słuchanie słowa Bożego:

Wyznaczona osoba zapala cztery świece na adwentowym wieńcu;
Ojciec: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Wszyscy: Amen.

Matka odczytuje fragment: Mt 1,18-24;
Ojciec odczytuje następującą modlitwę:
Módlmy się: Ojcze niebieski, za zwiastowaniem anielskim Niepokalana Dziewica przyjęła Twoje odwieczne Słowo i przeniknięta światłem Ducha Świętego
stała się świątynią Bożą. Prosimy Cię, spraw, abyśmy za Jej przykładem pokornie wypełniali Twoją wolę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez
wszystkie wieki wieków.

Rozmowa rodzinna na temat usłyszanej Ewangelii:
Wprowadzenie:
Dzisiejsza Ewangelia opisuje wydarzenia, które bezpośrednio poprzedziły narodziny Pana Jezusa. Z odczytanej relacji wynika dość wyraźnie, że ostatnie dni
przed rozwiązaniem nie należały do spokojnych. Święty Józef przeczuwał zapewne, że rodzina, którą niedawno założył, będzie musiała się zmierzyć z wieLiturgia domowa w Roku Rodziny na III i IV Niedzielę Adwentu
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