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W niniejszym zeszycie znajdziemy propozycję 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 nowo narodzonego Jezusa Chrystusa. 

Przygotowanie: 
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Wprowadzenie do „Liturgii Domowej” 
na Okres Bożego Narodzenia 2020/21 r.

Drodzy Rodzice! Kochane Dzieci! 

Mimo wielu obaw, lęków oraz utrudnień wywołanych sytuacją
pandemiczną w naszym kraju weszliśmy w radosny czas Bożego
Narodzenia. Pan Bóg, posyłając na świat Swojego Syna, okazał
kolejny raz swoją wierność i miłość wobec ludzi. Podobnie jak
pasterze z Betlejem oraz Mędrcy ze Wschodu nie możemy tej
radości zatrzymać tylko dla siebie; pragniemy podzielić się nią 
z innymi, rozpoczynając od naszych rodzin. Jedną z form
wypełnienia tego zadania jest proponowana „Liturgia Domowa”,
którą oddajemy do Waszych rąk. 

Systematyczne spotkania domowników w kolejne oraz święta
stają się szansą na pogłębienie relacji w ramach wspólnoty
rodzinnej jak również okazją do skutecznego wypełniania zadań
wynikających z roli Kościoła domowego w procesie budzenia,
utrwalania i rozwijania życia duchowego członków rodziny.
Udział rodziców misji prorockiej, kapłańskiej oraz królewskiej
Chrystusa zostawia bardzo głęboki ślad w formacji duchowej
młodego pokolenia.
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może nam ją zapewnić? Być może staraliśmy się również o to, aby ją
sobie zapewnić na wiele różnych sposobów. Patrzą na radość, która
ogarnęła pasterzy, zaczynamy rozumieć wartość bycia obdarowanym
przez Pana Boga. Warto również zauważyć, że ta radość może jeszcze
zostać pomnożona, jeśli tylko podzielimy się nią z innymi. 

Pytania, które stanowią pomoc w rozmowie domowników: 
– Dlaczego dzisiejsza uroczystość posiada tak bardzo radosną

oprawę? Z czego wypływa nasza radość? 
– Jak przeżyli przyjście Jezusa na świat Maryja i Józef?

Jak zareagowali na to pasterze? 
– Jak przeżywają święta ludzie naszych czasów? Czy w ich

świętowaniu jest obecna radość z przyjścia na świat Pana Jezusa? 
– Która z postaci występujących w dzisiejszej Ewangelii jest

nam szczególnie bliska? W jaki sposób chcielibyśmy ją
naśladować? 

– Z Bożym Narodzeniem związane są również prezenty. 
Jaki prezent otrzymaliśmy dzisiaj od Pana Jezusa? 
Jak można rozpoznać tych, którzy wśród różnych prezentów
odkryli również ten najcenniejszy? 

– W jaki sposób możemy się dzielić z innymi ludźmi darem wiary,
nadziei i miłości? Do kogo chcielibyśmy z tymi darami pójść?

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

świat jako dziecko, aby pomnożył naszą świąteczną radość,
aby dał ją poznać samotnym, chorym, przebywającym z dala
od rodzinnego domu 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.: Cicha noc, święta noc

DN 391 (nowe wydanie). 

Uroczystość Bożego Narodzenia 
Czytania mszalne: Iz 62,11-12; Tyt 3,4-7; Łk 2,1-14 

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 2,1-14; 
• 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 
Wysłuchaliśmy przed chwilą Ewangelii o narodzinach Jezusa

Chrystusa w Betlejem. Św. Łukasz nie przekazał nam konkretnej daty
tego wydarzenia, ale inne wydarzenia oraz osoby, które pojawiają się 
w opisie, pozwalają ją określić w sposób przybliżony. Patrząc na to
wydarzenie oczami wiary zauważamy, że o wiele ważniejsze w tym
opisie jest sam fakt narodzin Syna Bożego oraz okoliczności zewnętrzne,
które znajdują potwierdzenie w starotestamentalnych proroctwach. 

Z opisu narodzin Pana Jezusa promieniuje ogromna prostota,
ubóstwo, które jednak nie są w stanie powstrzymać zdziwienia
i radości zwykłych prostych ludzi. Z pewnością wiele razy
zastanawialiśmy się nad tym, skąd pochodzi autentyczna radość i co
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Rodzina ma również do odegrania bardzo ważną rolę w planach
Pana Boga związanych ze zbawieniem. Małżonkowie, przekazując
miłość swoim dzieciom, stają się świadkami samego Boga, który jest
miłością. Ponieważ to zadanie jest bardzo trudne, dlatego
małżonkowie łączą się ze sobą przez sakrament małżeństwa, w którym
zapraszają do ich wspólnego życia Pana Jezusa. Bardzo podobnie było
również w małżeństwie Maryi i Józefa: przez codzienną troskę 
o małego Jezusa oraz przez troskę o siebie nawzajem umacniali 
i potwierdzali miłość, którą im Bóg podarował w dniu ich zaślubin. 
– 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 domu? 

Modlitwa na zakończenie
• Ojciec: Prośmy teraz Jezusa Chrystusa, który uświęcił swoją

obecnością życie rodzinne, aby umacniał wszystkie rodziny,
aby wzbudzał w nich postawę ofiarnej miłości oraz 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 

Lit. Słowa: Rdz 15,1-6; 21,1-3; Hbr 11, 8. 11-12. 17. 19; Łk 2,22-40. 

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 2,22-40; 
• 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 
Dzisiejsze święto pragnie nam przypomnieć, że rodzina, oparta

na małżeństwie mężczyzny i kobiety, jest czymś zamierzonym 
i chcianym przez Pana Boga. Najgłębsze potwierdzenie tej prawdy
odnajdujemy właśnie w tym, że Pan Bóg wybrał środowisko
rodzinne jako najbardziej odpowiednie dla swojego Syna Jezusa.
W rodzinie, którą założyli Maryja i Józef, nie brakowało zarówno
chwil bardzo pięknych i podniosłych jak również trudnych 

bardzo wymagających. Wystarczy wspomnieć o ucieczce do
Egiptu czy o poszukiwaniach małoletniego Jezusa, który zgubił się
wśród pielgrzymów. Wspólne przezwyciężanie napotykanych
trudności umacnia rodzinę oraz pomaga jej w ciągłym rozwoju.
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zwłaszcza tych, którzy kilkadziesiąt lat później mieli okazję
słuchać nauk Jezusa, oglądać znaki i cuda, które jej towarzyszyły,
a mimo to nie uwierzyli. Mędrcy uwierzyli jednak, że 
w Dzieciątku z Betlejem ukazało się zbawienie, które Bóg już
bardzo dawno temu obiecał ludziom. Z tym głębokim przekonaniem
i radością w sercu Mędrcy powrócili w swoje rodzinne strony. 

– Jak doszło do tego, że trzej Mędrcy ze Wschodu zdecydowali
się na tak daleką podróż do Betlejem? O czym chcieli się ci
trzej magowie przekonać? 

– W jaki sposób udało im się odnaleźć drogę do Betlejem? 
Czy znamy kogoś z naszych krewnych albo znajomych, kto
wyruszyłby w tak daleką, trudną i nieznaną drogę? 

– Jak zareagował na ich odwiedziny w swoim kraju król Herod?
Czym król Herod zmartwił się szczególnie i co wywołało w jego
sercu wielki lęk? 

– Co znaczy: oddać komuś pokłon? O czym może świadczyć
pokłon trzech Króli? 

– Co moglibyśmy podarować Panu Jezusowi podczas następnych
odwiedzin stajenki? Co mogłoby Mu sprawić wielką radość? 

Modlitwa na zakończenie 

• Ojciec: Prośmy teraz Jezusa Chrystusa, który objawił światu
jako Zbawiciel, aby przyszedł z pomocą chorym, cierpiącym,
samotnym i zagubionym, aby nam pomógł rozpoznać siebie 
w naszej codzienności, aby na wzór Mędrców ze Wschodu uczynił
nas zwiastunami Dobrej Nowiny 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 przypomniała nam trzech Mędrców ze

Wschodu, którzy na wieść o narodzinach króla w Betlejem od razu
wyruszyli w daleką drogę, aby Go spotkać i oddać Mu pokłon.
Jesteśmy pewnie pod głębokim wrażeniem opisu tego spotkania,
które odbyło się zgodnie z obowiązującymi na Wschodzie
zwyczajami. Świadczy o tym sposób oddania przez Mędrców
pokłonu oraz dary, które przywieźli ze sobą na tę okazję. Możemy
również podziwiać ich wiarę, gdyż w osobie małego Jezusa
natychmiast rozpoznali Boga i króla. 

Wiara Mędrców ze Wschodu zasługuje na nasze szczególne
uznanie, gdyż w porównaniu z innymi ludźmi mieli bardzo
niewiele powodów, aby się na nią zdobyć. Dotyczy to może



6

sami. Chrzest Pana Jezusa to Jego kolejne objawienie się pośród
ludzi oraz zapowiedź naszego oczyszczenia i uświęcenia, które
dokonało się już w dniu naszego chrztu. W tym dniu, gdy nasi
rodzice przynieśli nas do kościoła, obecny był Pan Bóg, który tak
jak wtedy nad Jordanem wobec Jezusa, wyznał również swoją
miłość wobec każdego z nas. 

– Czym różnił się chrzest Pana Jezusa w Jordanie od chrztu,
który my przyjęliśmy? 

– Co oznajmił tajemniczy głos, który dało się słyszeć w chwili,
gdy Pan Jezus wychodził z Jordanu? 

– Jakich łask udziela sakrament chrztu świętego? Czy wiemy,
kto udzielił nam tego sakramentu? Kogo nasi rodzice wybrali
dla nas na rodziców chrzestnych? 

– Jakie zadanie nakłada na nas przyjęcie chrztu? Jak
wypełniamy je w naszym życiu? Co to znaczy, że nazywamy
się Dziećmi Bożymi? 

– Czym powinni się wyróżniać od innych ci, którzy noszą to
imię? 

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

w Jordanie, aby prowadził nas na spotkanie z Ojcem oraz aby
nas pobłogosławił. Prośmy również o to, aby odnawiał w nas
nieustannie łaskę Chrztu świętego, zwłaszcza zaś otrzymaną
godność Dziecka Bożego. 

• 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 

Czytania mszalne: Iz 55,1-11; 1 J 5, 1-9; Mk 1,7-11 

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: Mk 1,6-11; 
• 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 
Święto Chrztu Pańskiego kończy piękny Okres Bożego

Narodzenia. Przeżyliśmy kolejny raz piękny czas radości 
z przyjścia na świat Syna Bożego. W dzisiejszą niedzielę
spotykamy Pana Jezusa już jako dorosłego mężczyznę, który idzie
na spotkanie z Janem Chrzcicielem, udzielającym chrztu. Syn
Boży został przedstawiony ludziom przez głos, który rozległ się 
z nieba, a Duch Święty, obecny pod postacią gołębicy, potwierdził
jego autentyczność. 

Pan Jezus, który nigdy nie był obciążony żadnym grzechem,
nie potrzebował w zasadzie chrztu, tak jak potrzebujemy go my


