nad nimi opiekę, a czas przeżyty wśród obcych stał się jeszcze jednym potwierdzeniem prawdziwości całej historii zbawienia.
Powrót w ojczyste strony stał się możliwy dopiero po śmierci króla Heroda. Resztę dzieciństwa Pan Jezus spędził w Nazarecie, pod czujnym okiem Maryi i Józefa. Po latach przeżytych w Egipcie Maryja z Józefem dziękowali pewnie
wiele razy Bogu za to, że są wreszcie wśród swoich i u siebie. Ich radość musiała być wielka, gdyż w Nazarecie znaleźli dom oraz zaznali wiele życzliwości ze
strony innych ludzi.
– W jaki sposób Józef dowiedział się, że możliwy już jest powrót w rodzinne
strony? Dlaczego aż do tej pory on i jego Rodzina musieli pozostać w Egipcie?
– Co to znaczy, że ktoś mieszka na obczyźnie (np.: na emigracji)? Jakie trudności trzeba pokonać, aby w obcym kraju zdobyć pracę, znaleźć mieszkanie i utrzymać rodzinę?
– A jak jest w naszej rodzinie? Czy mamy to szczęście być każdego dnia razem? Czy może w komplecie jesteśmy tylko raz na jakiś czas?
– Jak wyglądają w naszej rodzinie dni, kiedy kogoś przez dłuższy czas brakuje? Czy modlimy się wtedy za siebie nawzajem bardziej niż wtedy, gdy
jesteśmy razem?
– Czy słyszeliśmy już o tym, że od I Niedzieli Adwentu trwa w naszej diecezji Rok Rodziny?
Rozmowa w rodzinie z dziećmi młodszymi:
Zachęcamy dzieci, by wymieniły wszystkich znanych im członków rodziny.
(Można zapisać imiona na kartce, a następnie stworzyć z imion minidrzewo genealogiczne). Następnie rodzice opowiadają, jaki był ich pierwszy kontakt z przyszłymi teściami. (Zwróćmy także uwagę na trudności, jakie niesie ze sobą dostosowanie się do tradycji, zwyczajów innej rodziny) Nie zawsze wchodząc do
rodziny, wszystko układa się dobrze, czasami trzeba czasu, żeby zaakceptować
nową osobę. Trzeba się do nowych członków rodziny przyzwyczaić. Zwracamy
uwagę na to dzieciom, że tak też jest z naszym przyjmowaniem Pana Jezusa do
domu. Zapraszamy Go, a jednocześnie musimy zmieniać swoje zachowanie, odnoszenie się do siebie, żeby Pan Jezus czuł się u nas dobrze i stał się prawdziwie
członkiem naszej rodziny.
Modlitwa na zakończenie
Ojciec: Prośmy teraz Jezusa Chrystusa, który uświęcił życie rodzinne, aby nas pobłogosławił i zamieszkał w naszej rodzinie.
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.
Śpiew kolędy: np.: Cicha noc, święta noc
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1 grudnia 2013 – 28 grudnia 2014

Liturgia domowa w Roku Rodziny
Uroczystość Narodzenia Pańskiego
i Niedziela Świętej Rodziny
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. „Liturgia Domowa” jest
jedną z propozycji takiego kształtowania życia rodzinnego, w którym rodzice i dzieci gromadzą się wokół słowa Bożego, rozmawiają ze sobą na poruszone w nim tematy i wreszcie przez modlitwę udzielają na nie odpowiedzi.
Również osoby samotne, w podeszłym wieku oraz chorzy mogą włączyć się
w ten prosty sposób radosnego czuwania podczas czytania i słuchania słowa Bożego oraz modlitwy. Wszystkim sięgającym po tę pomoc duszpasterską
życzymy radości i pokoju od nowo narodzonego Jezusa Chrystusa.

Uroczystość Bożego Narodzenia
Czytania mszalne: Iz 9,1-6; Tyt 2,11-14; Łk 2,1-20
W najbardziej dogodnej porze (najlepiej po południu) rodzina gromadzi się
razem przy stole, na którym znajduje się przygotowana wcześniej dekoracja
bożonarodzeniowa (np.: stroik i świeca) oraz Pismo Święte. Pierwsze spotkanie może przyjąć następującą formę:

Modlitwa i słuchanie słowa Bożego
Ojciec: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Wszyscy: Amen.
Matka odczytuje fragment: Łk 2,1-20;
Ojciec odczytuje następującą modlitwę:
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Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że w tej najświętszej nocy zajaśniał dla nas blask
prawdziwej światłości. Daj, abyśmy w niebie mogli uczestniczyć w radości
Twojego Syna, którego tajemnicę wcielenia poznaliśmy na ziemi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
Rozmowa na temat odczytanej Ewangelii
Gdy Pan Jezus przyszedł na świat, Betlejem było jedynie małym miasteczkiem.
W każdej uliczce tej miejscowości można było spotkać wielu bardzo zabieganych
ludzi, którzy nie mieli często ani czasu, ani ochoty, aby pomyśleć o Bogu i Jego
planach. Ich życie było nacechowane ostrożnością, brakiem zaufania, a nawet niedowiarstwem. Mieszkańcy Betlejem nie przepadali też za obcymi, dlatego Maryja i Józef nie mogli u nich znaleźć miejsca na nocleg. Okazuje się jednak, że tej
nocy mogli być najszczęśliwszymi ludźmi na ziemi. Byli tak blisko; wystarczyło
otworzyć drzwi, zaprosić do siebie, do swojego domu utrudzonych podróżnych.
Jednak stało się inaczej: Maryja z Józefem musieli pójść dalej. Dopiero za miastem, pośród pasterzy, znaleźli ciepłe miejsce i dach nad głową. Jeszcze tej samej nocy na świat przyszedł Pan Jezus, któremu cześć jako pierwsi oddali pasterze. Stało się tak, gdyż uwierzyli słowom anioła i uznali pierwszeństwo Boga
w swoim życiu.
– Kto dowiedział się o narodzinach Jezusa jako pierwszy?
– Co najbardziej poruszyło serca pasterzy? Dlaczego postanowili jeszcze
w tej samej chwili pójść i zobaczyć, co się wydarzyło?
– Dlaczego mieszkańcy Betlejem nie rozpoznali godziny przyjścia Pana Jezusa na świat?
– Co musimy zrobić, aby się znaleźć wśród tych, którzy Go rozpoznali? Czy
to wydarzenie pozostawiło w naszym życiu konkretny ślad?
– Dlaczego Syn Boży, który przeszło dwa tysiące lat temu przyszedł na świat,
chciał koniecznie stać się jednym z nas?
– W jaki sposób okazujemy Panu Bogu wdzięczność za to, że posłał do nas
swojego Syna?
Rozmowa w rodzinie z dziećmi młodszymi:
Przed świętami Bożego Narodzenia dzieci biorą udział w jasełkach, jako aktorzy bądź widzowie. Można wykorzystać ich doświadczenia, aby rozpocząć rozmowę na temat usłyszanej Ewangelii. Rodzice proszą dzieci, by porównały to, co one
widziały w czasie jasełek z wydarzeniami opisanymi w Ewangelii. (Można także
wykorzystać obserwacje, jakie poczyniły dzieci, oglądając szopkę w kościele).
Ważne jest, aby dzieci zauważyły, że centralną postacią jest nowo narodzony
Pan Jezus. To na Niego cała rodzina czekała i przygotowywała się w czasie Adwentu. W gronie rodzinnym można teraz podziękować za to, że Pan Jezus przychodzi do nas, tak jak przed dwoma tysiącami lat. Można wspólnie zaśpiewać
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kolędę. (Jeżeli dzieci potrafią wykonać kolędę na jakimś instrumencie, należy zachęcić je, by właśnie tak podziękowały Panu Jezusowi).
Modlitwa na zakończenie
Ojciec: Prośmy teraz Jezusa Chrystusa, który przyszedł na świat jako dziecko, aby
nas pobłogosławił i pomnożył naszą świąteczną radość.
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.
Śpiew kolędy: np.: Bóg się rodzi, moc truchleje

Uroczystość Świętej Rodziny
Czytania mszalne: Syr 3,2-6. 12-14; Kol 3,12-21; Mt 2,13-23.
W najbardziej dogodnej porze (najlepiej po południu) rodzina gromadzi się
razem przy stole, na którym znajduje się przygotowana wcześniej dekoracja
bożonarodzeniowa (np.: stroik i świeca) oraz Pismo Święte. Przebieg spotkania może być następujący:

Modlitwa i słuchanie słowa Bożego
Ojciec: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Wszyscy: Amen.
Matka odczytuje fragment: Mt 2,13-15. 19-23;
Ojciec odczytuje następującą modlitwę:

Módlmy się: Boże, Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia. Spraw, abyśmy
złączeni wzajemną miłością, naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
Rozmowa na temat odczytanej Ewangelii
Św. Józef już po raz drugi podczas nocnego spoczynku przeżył spotkanie
z aniołem. W słowach anioła słychać wyraźnie zatroskanie o życie Jezusa, ponieważ król Herod postanowił Go zgładzić. Przed Jezusem, Maryją i Józefem rysuje się daleka droga do Egiptu, gdyż tam nie sięgała władza zazdrosnego króla.
Najbliższych kilka lat Święta Rodzina spędziła na obczyźnie. Pan Bóg roztoczył
Liturgia domowa. Narodzenie Pańskie i Niedziela Świętej Rodziny

•

VII-3

