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W niniejszym zeszycie znajdziemy propozycję czterech
spotkań na kolejne niedziele i uroczystości Okresu Bożego
Narodzenia; przy czym każde spotkanie składa się z trzech części:  

• słuchanie Słowa Bożego; 
• rozmowa na wybrany temat nawiązujący do liturgii dnia; 
• modlitwa w gronie rodzinnym. 

Wszystkim sięgającym po tę pomoc duszpasterską życzymy
radości i pokoju od nowonarodzonego Jezusa Chrystusa. 

Przygotowanie: 

ks. Krystian Piechaczek
Wydział Duszpasterski 

Kurii Diecezjalnej w Gliwicach 
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Wprowadzenie do „Liturgii Domowej” 
na Okres Bożego Narodzenia 2021/22 r.

Drodzy Diecezjanie! 

W Okresie Bożego Narodzenia łatwiej jest zebrać najbliższą
rodzinę wokół stołu, aby przez dłuższą chwilę porozmawiać 
o niedzielnej (ew. świątecznej) Ewangelii oraz o tym, jak
przeżywamy obecny czas. Z większą niż zwykle swobodą
możemy również proponować domownikom tematy związane 
z wiarą, które narzucają się niejako automatycznie. W ten sposób
otwiera się przed nami okazja, aby nasze domy stały się miejscem
modlitwy i katechezy. 

Zeszyt z konspektami niedzielnych i świątecznych spotkań
przynosi propozycję odczytania Ewangelii (lub jej fragmentu),
rozmowy na jej temat oraz wspólnej modlitwy domowników. Czymś
bardzo istotnym jest również atmosfera spotkania, która powinna się
odznaczać zaufaniem, otwartością, szczerością i wzajemną
życzliwością. Dzielenie się wiarą z członkami rodziny przynosi
wiele błogosławionych owoców, które umacniają wzajemne relacje
domowników oraz motywują do dalszego wzrastania w wierze. 
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pasterze byli ludźmi prostymi, szczerymi, na swój sposób
pobożnymi. I ta właśnie prostota, prostolinijność sprawia, że
spontanicznie, bez wątpliwości i oporów przyjmują znak Boga 
i zginają kolana przed Jezusem. Ojcowie Kościoła podkreślają,
że ci pasterze są jedynymi ludźmi, którzy nie śpią, czuwają,
troszczą się o stado, służą mu. Pasterze troszczą się o stado,
dlatego Bóg sam troszczy się o nich. 

Pytania, które stanowią pomoc w rozmowie domowników: 
– Dlaczego Maryja z Józefem wybrali się w daleką drogę 

do Betlejem? Co ich skłoniło do takiego wysiłku? 
– Jak doszło do tego, że dla Maryi i Józefa zabrakło miejsca 

na zwykły nocleg?
– Jak przeżyli przyjście Jezusa na świat Maryja i Józef? 

Jak zareagowali na to pasterze? 
– Czego dowiedzieliśmy się z orędzia, które wygłosił anioł? 
– Jak zareagowali pasterze? Czym różni się ich postawa 

od mieszkańców Betlejem? 
– Jak przeżywają święta ludzie w naszych czasach? Czy w ich

świętowaniu jest obecna radość z przyjścia na świat Pana Jezusa? 
– Pasterze postanowili opowiedzieć o tym, co zobaczyli, innym

ludziom. Jak moglibyśmy wypełnić to zadanie w naszych czasach? 

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.: Cicha noc, święta noc

DN 391 (nowe wydanie) 

Uroczystość Bożego Narodzenia 

Czytania mszalne: Iz 62,11-12; Tyt 3,4-7; Łk 2,1-20 

W najbardziej dogodnej porze (najlepiej popołudniu) 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 postać: 

Modlitwa i słuchanie Słowa Bożego 
• Ojciec: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
• Wszyscy: Amen. 
• Matka: odczytuje fragment: Łk 2,1-20; 
• Ojciec rodziny: odczytuje następującą modlitwę: 
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 
Św. Łukasz Ewangelista zadbał o to, aby narodziny Pana Jezusa

zostały dobrze osadzone w historii. Spis ludności, który zarządził
cesarz August, pozwala nam na przybliżone określenie czasu, 
w którym Pan Jezus przyszedł na świat. Według prawa rzymskiego
każdy właściciel ziemski powinien stawić się do spisu w miejscu,
gdzie znajdowała się jego rodowa posiadłość. Józef należał do
rodu królewskiego Dawida; udał się więc do Betlejem. 

Dzisiejsza Ewangelia pozwala nam również poznać niektóre
realia życia, obecne w Palestynie przed dwoma tysiącami lat.
Widzimy najpierw, że Pana Jezusa otaczają pasterze, których
lekceważono, a nawet traktowano z pogardą. Tymczasem
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nauczycieli wiary, musiał ich uspokoić. W naszych czasach wielu
rodziców nie może odnaleźć wspólnego języka ze swoimi dziećmi,
nie potrafi obudzić w nich głębszego zaufania. Wielu rodzicom
przychodzi przeżywać trudności prawdziwego zagubienia syna lub
córki. Wielu musi doświadczyć trudnego okresu ich dojrzewania. 

Dzisiejsze święto daje nam okazję, aby podziękować Panu
Bogu za każdą rodzinę, która jest środowiskiem miłości, zaufania,
życzliwości, wzajemnej pomocy oraz dzielenia się wiarą. Panu
Bogu polecamy również te rodziny, które przeżywają rozmaite
trudności, kryzysy oraz czas rozłąki. 

– Co możemy powiedzieć o rodzinie Pana Jezusa na podstawie
dzisiejszej Ewangelii oraz Ewangelii ostatnich dni? 

– W czym rodzina Pana Jezusa była podobna do naszej rodziny? 
– Jakie zadania wyznaczył Pan Bóg rodzicom? 
– Jakie trudności przeżywała Święta Rodzina? Jak Maryja 

i Józef radzili sobie w trudnych chwilach? 
– Jak sobie radzimy w naszej rodzinie gdy pojawiają się trudności

i kłopoty? Czy prosimy wtedy o pomoc i opiekę Świętą Rodzinę?
Czy mamy w domu obraz lub ikonę Świętej Rodziny? 

– Jakie są obowiązki dzieci wobec rodziców? Co na ten temat mówi
boże przykazanie? W jaki sposób dzieci mogą się przyczynić do
budowania dobrej atmosfery i zaufania w rodzinie? 

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.: Bóg się rodzi, moc truchleje

DN 387 (nowe wydanie) 

Święto Świętej Rodziny 

Czyt. mszalne: 1 Sm 1, 20-22. 24-28; 1 J 3,1-2. 21-24; Łk 2,41-52 

W najbardziej dogodnej porze (najlepiej popołudniu) rodzina
gromadzi się razem przy stole, na którym znajduje się przygotowana
wcześniej dekoracja bożonarodzeniowa (np.: stroik i świeca) oraz
Pismo Święte. Spotkanie może przyjąć następującą postać: 

Modlitwa i słuchanie Słowa Bożego 
• Ojciec: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
• Wszyscy: Amen. 
• Matka: odczytuje fragment: Łk 2,41-52; 
• Ojciec rodziny: 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 
Gdy rodzice tracą z oczu swoje dziecko, zaczyna się zwykle

bardzo nerwowy i pełen stresów czas. Z pewnością bardzo
podobnie musiało być w życiu Maryi i Józefa, którzy nie mogli
odnaleźć Jezusa. Widzimy jak bardzo starają się, aby odszukać
Jezusa, aby zapewnić mu bezpieczeństwo, aby Go znowu mieć 
u siebie w domu. Wspólne przezwyciężanie napotykanych
trudności umacnia rodzinę oraz pomaga jej w ciągłym rozwoju.

To, co się przytrafiło Józefowi i Maryi, nie było jeszcze takie złe
w porównaniu z tym, co przychodzi przeżywać wielu
współczesnym rodzicom. Co prawda trzy dni strachu 
i gorączkowych poszukiwań Jezusa do najłatwiejszych nie
należały, ale sam fakt znalezienia Syna w świątyni, wśród
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serca, do nawrócenia. Ponieważ serce króla Heroda pozostało
zamknięte, a jego myśli były wypełnione podstępem i fałszem,
dlatego pozostał mu tylko lęk i przerażenie. Trzej Królowie nie
zważali na trudy i wydatki związane z podróżą, gdyż gwiazda
pokazała im drogę do Boga, której nie chcieli utracić. 

Wiara Mędrców ze Wschodu zasługuje na nasze szczególne
uznanie, gdyż uwierzyli, że w Dzieciątku z Betlejem ukazało się
zbawienie, które Bóg już bardzo dawno temu obiecał ludziom. 

– Jak doszło do tego, że trzej Mędrcy ze Wschodu zdecydowali
się na tak daleką podróż do Betlejem? 

– W którym mieście poszukiwali najpierw nowonarodzonego
Pana Jezusa? 

– W jaki sposób udało im się odnaleźć drogę do Betlejem? 
Czy ktoś im w tym pomagał?

– Dlaczego król Herod nie ucieszył się wcale, gdy usłyszał 
o narodzinach króla Żydowskiego? 

– Czy król Herod był szczery w rozmowie z Mędrcami? 
W jaki sposób możemy to poznać? 

– Jak wyglądało spotkanie Trzech Króli z nowonarodzonym
Panem Jezusem? 

– Dlaczego Trzej Królowie wrócili do swojej ojczyzny inną drogą?

Modlitwa na zakończenie 
• Ojciec: Prośmy teraz Jezusa Chrystusa, który objawił się

światu jako Zbawiciel, aby nam pomógł rozpoznać Siebie 
w naszej codzienności oraz aby nas pobłogosławił. 

• 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.: Dzisiaj w Betlejem

DN 399 (nowe wydanie)

Uroczystość Objawienia Pańskiego 

Czytania mszalne: Iz 60,1-6; Ef 3, 2-6; Mt 2,1-12 

W najbardziej dogodnej porze (najlepiej popołudniu) rodzina
gromadzi się razem przy stole, na którym znajduje się przygotowana
wcześniej dekoracja bożonarodzeniowa (np.: stroik i świeca) oraz
Pismo Święte. Spotkanie może mieć następujący przebieg: 

Modlitwa i słuchanie Słowa Bożego 
• Ojciec: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
• Wszyscy: Amen. 
• Matka: odczytuje fragment: Mt 2,1-12; 
• Ojciec rodziny: odczytuje następującą modlitwę: 
Módlmy się: Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodem gwiazdy
objawiłeś Jednorodzonego Syna swojego poganom. Spraw
łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę, zostali
doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz blasku Twojego
majestatu. 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 
Dzisiejsza Ewangelia pozwala nam zauważyć różne reakcje na

pojawienie się Syna Bożego na ziemi. Król Herod poczuł się
bardzo nieswojo, gdy się dowiedział, że w jego państwie pojawił
się inny król. Zupełnie inaczej zareagowali Mędrcy ze Wschodu,
którzy byli gotowi odbyć daleką drogę do miejsca, w którym
spodziewali się Go zobaczyć. Można powiedzieć, że dzisiejsza
uroczystość stawia nam pytanie: a jak my powitaliśmy
nowonarodzonego Pana Jezusa? 

Pan Bóg pragnie się objawić każdemu z nas. I rzeczywiście
objawia się, jeśli tylko zauważa w nas gotowość do przemiany
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skierował do Chrystusa w dzisiejszej Ewangelii. To mój
umiłowany syn! To jest moja umiłowana córka! Każdy z nas
poprzez chrzest stał się dzieckiem Bożym i został powołany do
tego, aby znać, kochać i służyć Bogu jako Kochanemu Ojcu.
Skoro dla Pana Boga jesteśmy dziećmi, to dla siebie nawzajem
jesteśmy braćmi i siostrami, tworzącymi jedną rodzinę – Kościół. 

W Niedzielę Chrztu Pańskiego chcemy sobie przypomnieć 
o naszej odpowiedzialności za przyjęty chrzest i za życie Boże w nas.
Chrzest był tylko początkiem – naszym duchowym narodzeniem. Za
chrztem powinno iść nasze życie zgodne z Ewangelią oraz nieustanne
pogłębianie naszych związków z Bogiem poprzez modlitwę. 
– Dlaczego Pan Jezus dołączył do kolejki osób oczekujących 

na chrzest w Jordanie? 
– Kim był Jan Chrzciciel? Dlaczego ludzie odwiedzali go 

z wielkim zainteresowaniem? 
– Jakich łask udziela sakrament chrztu świętego? Czy intereso-

waliśmy się już kiedyś tym, kto udzielił nam tego sakramentu?
Kogo nasi rodzice wybrali dla nas na rodziców chrzestnych? 

– Jakie zadania nakłada na nas przyjęcie chrztu? 
Jak wypełniamy je w naszym życiu? 

– Co to znaczy, że od dnia naszego chrztu nazywamy się
Dziećmi Bożymi? 

Modlitwa na zakończenie
• Ojciec: Prośmy teraz Jezusa Chrystusa, który przyjął chrzest

w Jordanie, aby prowadził nas na spotkanie z Ojcem oraz aby
nas pobłogosławił. 

• 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.: Wesołą nowinę, bracia słuchajcie

DN 436 (nowe wydanie)

Niedziela Chrztu Pańskiego 

Czyt. mszalne: Iz 40,1-5. 9-11; Tt 2, 11-14; 3, 4-7; Łk 3,15-16. 21-22 

W najbardziej dogodnej porze (najlepiej popołudniu) rodzina
gromadzi się razem przy stole, na którym znajduje się przygotowana
wcześniej dekoracja bożonarodzeniowa (np.: stroik i świeca) oraz
Pismo Święte. Spotkanie może przyjąć następującą postać: 

Modlitwa i słuchanie Słowa Bożego 
• Ojciec: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
• Wszyscy: Amen. 
• Matka: odczytuje fragment: Łk 3,15-16. 21-22; 
• Ojciec rodziny: odczytuje następującą modlitwę: 

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, po chrzcie 
w Jordanie uroczyście ogłosiłeś, że Chrystus, na którego zstąpił
Duch Święty, jest Twoim umiłowanym Synem. Spraw, aby Twoje
przybrane dzieci, odrodzone z wody i Ducha Świętego, zawsze żyły
w Twojej miłości. 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 
W dzisiejsze Święto Chrztu Pańskiego wracamy do naszego

chrztu, który w ogromnej większości przeżyliśmy jako
niemowlęta. Jak wyglądała sama uroczystość, kto nam udzielił
chrztu, kim byli rodzice chrzestni – to wszystko wiemy 
z opowiadań, zdjęć lub nagrań wideo. To, co się w tym dniu
wydarzyło, ma swój pierwowzór w opisie dzisiejszej Ewangelii.
Jej słowa podpowiadają nam, że to co najważniejsze, co pozostało
i trwa, pozostaje często niezauważone. 

Co wydarzyło się w dniu naszego chrztu? Do każdego z nas 
w chwili chrztu wypowiedział Bóg z miłością te same słowa, które


