OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA RODZIN
W OKRESIE NARODZENIA PAŃSKIEGO
Wierni zaproszeni na „kolędę” do świątyni parafialnej przynoszą ze sobą wodę do poświęcenia.
Śpiew kolędy.
Kapłan ubrany w kapę, komżę i stułę, pozdrawia obecnych mówiąc:

Łaska i pokój od Tego, który jest i który był, i który przychodzi, niech będą
z wami.
Wszyscy odpowiadają:

I z duchem twoim.
WPROWADZENIE
Drodzy bracia i siostry! Przeżywajmy z radością Boże Narodzenie. Przeżywajmy to cudowne
wydarzenie – Syn Boży rodzi się także “dzisiaj”. Bóg jest doprawdy blisko każdego z nas
i pragnie nas spotkać, pragnie nas do Siebie doprowadzić. On jest prawdziwym światłem,
które rozprasza i rozgania ciemności otaczające nasze życie i ludzkość. Przeżywajmy Narodzenie Pana rozważając drogę ogromnej miłości Boga, który nas podniósł ku Sobie, poprzez
tajemnicę Wcielenia, Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Swego Syna. Przeżywamy i rozważamy tę tajemnicę nade wszystko podczas sprawowania Eucharystii, prawdziwego centrum
Bożego Narodzenia; w niej Jezus uobecnia się w sposób realny, prawdziwy Chleb, który
z Nieba zstąpił, prawdziwy Baranek ofiarowany dla naszego zbawienia (por. Benedykt XVI,
O prawdzie Bożego Narodzenia, tekst wygłoszony 21.12.2011 roku).
W tej modlitwie pragniemy wypraszać błogosławieństwo dla naszych rodzin, krewnych,
przyjaciół, a przede wszystkim dla chorych i cierpiących członków naszych rodzin. Każda rodzina jest Kościołem domowym, który spełnia pierwszą i często najważniejszą rolę w rozwoju naszej wiary. W niej rodzi się nasze życie i w niej rodzimy się do życia Bożego, przyjmując
sakrament chrztu świętego. Chrześcijański dom ma być bezpiecznym schronieniem, w który
wzrasta się w poczuciu obecności Pana Boga, Jego ojcowskiej opieki i bliskość.
CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO
Celebrans odczytuje tekst Pisma Świętego wybrany z niżej podanych albo inny.

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego N. Apostoła (do N.)
A. Rz 15. 5-7
Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same
uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa
Chrystusa. Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was ku chwale
Boga.
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B. 2 Kor 13, 11
Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami.
C. Ga 6,9-1o
W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, jeżeli
w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza
naszym braciom w wierze.
D. Ef 5, 1-2
Bądźcie naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępuj cie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczna wonność
Bogu.
E. Kol 12-13
Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał
ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy.
F. Kol 3,14-15
Przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój
Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni.
G. Kol 3, 17
Wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa,
dziękując Bogu Ojcu przez Niego.
H. Tt 2,11-12
Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym
świecie.
I. 1 P 1,15-16
W całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.
J. 1 J 4,10-11
W tym przejawia się miłość, ze nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego, jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas
umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować.
K. 1 J 4,16
Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.
Krótka refleksja nad Słowem Bożym połączona z życzeniami.
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PROŚBY
Następuje modlitwa wspólna. Z proponowanych niżej wezwań celebrans może wybrać te, które uzna za bardziej odpowiednie, lub dodać do nich inne, uwzględniające sytuację wspólnoty, potrzeby rodzin albo szczególne okoliczności (sprawy Ojczyzny, chorzy i cierpiący z powodu pandemii, itd.).

A.
Drodzy bracia i siostry, Jezus Chrystus wprowadza i umacnia jedność między nami. Prośmy
Go o błogosławieństwo dla naszych rodzin i wołajmy do Niego:
Uświęć nas, Panie.
1. Panie Jezu Chryste, spraw, aby nasze rodziny opierały swoje życie na Tobie, jako nie wzruszonym fundamencie.
2. Ty uświęciłeś życie rodzinne, trwając we wspólnocie z Maryją i Józefem, spraw, aby
wszyscy nasi parafianie żyli w zgodzie i miłości.
3. Chryste, Ty połączyłeś z sobą Maryję i Józefa w niebieskiej chwale, dopuść naszych
zmarłych do rodziny świętych.
Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi, dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić: Ojcze nasz.

B. Albo:
Z radością uwielbiajmy naszego Zbawiciela i zanośmy do Niego nasze błagania wołając:
Wysłuchaj nas, Panie.
1. Chryste, który się objawiłeś w ludzkim ciele, uświęć nas przez słowo Boże i modlitwę.
2. Chryste, który chciałeś wzrastać w ludzkiej rodzinie, utwierdź nasze rodziny w pokoju
i miłości.
3. Chryste, który znalazłeś wiarę w świecie, umocnij naszą wiarę.
4. Chryste, który wstąpiłeś do nieba, przyjmij naszych zmarłych do swojej chwały.
Módlmy się do Ojca niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus: Ojcze nasz.

C. Albo:
Bóg W swoim miłosierdziu zesłał nam Zbawiciela. Skierujmy nasze prośby do Ojca niebieskiego i wołajmy:
Wysłuchaj nas, Panie.
1. Pozostań w naszych rodzinach i wspieraj je przez wszystkie dni nowego roku.
2. Niech wszyscy nasi parafianie codziennie doświadczają Twojej obecności i pomocy.
3. Pomóż nam wszystkim zwyciężać zło dobrem.
4. Pomóż nam otworzyć się na potrzeby bliźnich.
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5. Chorym członkom naszych rodzin przywróć zdrowie, a naszych zmarłych przyjmij do
chwały nieba.
Zjednoczeni w miłości, skierujmy do Boga Ojca modlitwę, której nas nauczył Jego Syn: Ojcze nasz.

D. Albo:
Skierujmy wspólną modlitwę do Boga, naszego Ojca, i wołajmy do Niego:
Wysłuchaj nas, Panie.
1. Ojcze niebieski, udziel wszystkim członkom naszych rodzin zdrowia i radości życia.
2. Uczyń nas świadkami Twojej prawdy i napełnij nas duchem miłości bliźniego.
3. Ulituj się nad chorymi i bądź ostoją dla ubogich.
4. Obdarz naszych zmarłych radością Twojego królestwa.
Jezus Chrystus dał nam moc, abyśmy się stali dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz.

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
Celebrans wyciąga ręce nad zgromadzonymi w świątyni rodzinami i odmawia jedną z podanych niżej mo dlitw błogosławieństwa:

A.
Wiekuisty Boże, Ty z ojcowską dobrocią zaradzasz ludzkim potrzebom. Ześlij hojne błogosławieństwo na te rodziny i uświęcaj je darem swojej łaski. Niech wiernie zachowują Twoje
przykazania i tak korzystają z obecnego czasu, aby kiedyś doszli do przygotowanego dla nich
mieszkania w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy: Amen.
B. Albo:
Błogosławiony jesteś, Boże, nasz Ojcze. Udziel rodzinom tutaj zgromadzonym darów Ducha
Świętego i łaski swego błogosławieństwa. Niech trwają w czynnej miłości, a wszyscy, którzy
się tutaj zgromadzili niech doznają miłości i pokoju, które od Ciebie pochodzą. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy: Amen.
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C. Albo:
Boże, Stwórco swojego ludu i miłosierny Odkupicielu, Ty zechciałeś, aby rodzina oparta na
małżeńskim przymierzu stała się sakramentem Chrystusa i Kościoła. Prosimy Cię, ześlij obfite błogosławieństwo na te rodziny, zgromadzone w Twoje imię. Niech ci, którzy są w nich
złączeni jedną miłością, będą płomiennego ducha i trwają na modlitwie, niech sie troszczą
o siebie nawzajem i spieszą wszystkim z pomocą w potrzebie, niech słowem i czynem wyznają wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy: Amen.
D. Albo:
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 za rodziny tutaj zgromadzone, otaczaj je opieką i umacniaj
swoją łaską, aby cieszyły się pomyślnością i zgodą, a jako Kościół domowy głosiły w świecie
Twoją chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy: Amen.
Śpiew kolędy.
Po modlitwie następuje błogosławieństwo wody, którą wierni przynieśli ze sobą do świątyni.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO WODY
Drodzy Bracia i Siostry!
Teraz będzie miało miejsce błogosławieństwo wody, które przypomina nam Chrystusa, wodę
żywą, oraz sakrament chrztu, w którym odrodziliśmy się z wody i Ducha Świętego. Ilekroć
więc zostaniemy tą wodą pokropieni albo przeżegnamy się nią przy wejściu do kościoła lub
pozostając w domu, będziemy składać Bogu dzięki za Jego niewypowiedziany dar i prosić Go
o pomoc, abyśmy przestrzegali w życiu zobowiązań płynących z sakramentu, który z wiarą
przyjęliśmy.
Módlmy się:
Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechmogący. Ty zechciałeś nas pobłogosławić i wewnętrznie odnowić w Chrystusie, który jest żywą wodą naszego zbawienia. Przez pokropienie lub przeżegnanie się tą wodą otaczaj nas opieką, abyśmy przemienieni mocą Ducha
Świętego, zawsze postępowali drogą nowego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy: Amen
Następnie celebrans według uznania kropi obecnych woda święconą mówiąc:

Niech ta woda przypomni nam przyjęty chrzest i nasza przynależność do Chrystusa, który
nas odkupił przez swoją mękę i zmartwychwstanie.
W czasie pokropienia śpiewa się kolędy.
Po pokropieniu może mieć miejsce wspólne kolędowanie, do którego należy wprowadzić odpowiednimi sło wami.
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ZAKOŃCZENIE OBRZĘDU
Celebrans błogosławi obecnych mówiąc:

K: Pan z wami.
W: I z duchem twoim.
K: Pochylcie głowy na błogosławieństwo.
K: Bóg nieskończenie dobry przez wcielenie swojego Syna rozproszył ciemności świata i przez Jego narodzenie napełnił światłem nasze życie, niech oddali
od Was ciemności grzechu i oświeci wasze sercu światłem łaski.
W. Amen.
K: Bóg, który posłał Aniołów, aby zwiastowali pasterzom wesołą nowinę, niech
napełni wasze dusze swoja radością i uczyni was głosicielami Ewangelii.
W. Amen.
K: Bóg, który przez wcielenie swojego Syna związał ziemi z niebem, niech wam
udzieli darów pokoju i swojej miłości, abyście sie stali uczestnikami społeczności Świętych w niebie.
W. Amen.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
W. Amen.
K: Idźcie w pokoju Chrystusa.
W: Bogu niech będą dzięki.
Śpiew kolędy.
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