Domowa liturgia „Wieczoru kolędowego” w 2021 roku
Część I: Msza św. w kościele
Po przyjściu po Mszy św. do domu organizujemy spotkanie w rodzinie.
Część II: Celebracja w rodzinie
Kolędowy wieczór zaplanujcie tak, aby mogli uczestniczyć w nim
wszyscy domownicy. Na spotkanie przeznaczcie taką ilość czasu, aby bez
pośpiechu przeżyć domową liturgię. Na czas modlitewnego spotkania
w domu wyłączcie telefon, komputer, telewizor i radio. Dobrze jest
posprzątać mieszkanie, a także ubrać się tak, by pokazać swoim strojem, że
chcecie przeżyć ważne spotkanie religijne. Przygotujcie stół tak, żeby w
domu było świątecznie: przykryty białym obrusem, z pasyjką, kropidłem,
naczyniem z wodą święconą, Pismem św., śpiewnikami z kolędami,
świecami, lampkami na choince. Na stole nie powinny znajdować się inne,
niepotrzebne przedmioty.
Należy wyznaczyć osobę, która poprowadzi wasz wieczór kolędowy,
najlepiej gdyby to byli rodzice lub najstarszy z domowników. Każdy
członek rodziny może też przygotować i w odpowiednim momencie dodać
własne intencje modlitwy. Wieczór kolędowy może mieć następujący
porządek.
1. Ktoś z rodziny zapala świece ze słowami: „Światło Chrystusa”, wszyscy
odpowiadają „Bogu niech będą dzięki”. Śpiew kolędy np. „Wśród
nocnej ciszy” lub „Gdy się Chrystus rodzi”.
2. Prowadzący żegna się: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Potem mówi:
Kochani, nadszedł szczególny czas, kiedy to gromadzimy się przy
kolędowym stole, aby prosić Boga o błogosławieństwo dla nas
i zawierzyć Mu naszą rodzinę, nas samych. W łączności duchowej
z kapłanami naszej parafii, prośmy Pana o szczególne łaski tak bardzo
potrzebne dla każdego z nas. Niech nasza modlitwa dotrze do Boga,
niech będzie to chwila naszej adoracji Bożej Dzieciny, a tym samym
oddaniem chwały Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu.
3. Wybrana osoba czyta na głos fragment Pisma św.
Prowadzący: Wysłuchajmy fragmentu z Ewangelii według św. Mateusza
(Mt 2, 1-2. 10-12)
Możesz też wybrać inny tekst z Pisma św.:
a. Ewangelia o wizycie Jezusa w domu Marty, Marii i Łazarza
(Ewangelia według św. Jana 12, 1-11)
b. Fragment Księgi Rodzaju: Bóg u Abrahama pod dębami Mamre
(Rdz 18, 1-8)

4. Prowadzący czyta rozważanie:
Moi drodzy, prośmy dobrego Boga o błogosławieństwo. Dziś to On
nawiedza nas i nasze życie. Przychodzi przez swego Ducha, by udzielić
swojego błogosławieństwa. Zastanówmy się przez chwilę, jaki jest ten nasz
dom? Co jest w naszym życiu najważniejsze? Jakie miejsce zajmuje Bóg
w naszym życiu? Jaka jest nasza duchowość? Za co możemy podziękować
Bogu w minionym roku? Co udało się osiągnąć, a co Bogu może się w nas
nie podobać?
(chwila ciszy, rozmowy)
Wersja dla osoby samotnej
Bóg przychodzi do mnie jak do swojego przyjaciela. Dziś nawiedza mnie
i moje życie. Przychodzi przez swego Ducha, by udzielić mi swojego
błogosławieństwa. Zastanów się przez chwilę, jaki jest Twój dom? Co jest
w Twoim życiu najważniejsze? Jakie miejsce zajmuje Bóg w Twoim życiu?
Jaka jest Twoja duchowość? Za co możesz podziękować Bogu w minionym
roku? Co udało się osiągnąć, a co Bogu może się nie podobać w Tobie?
Poproś Jezusa o przemianę swojego serca. (chwila ciszy i refleksji)
5. Po chwili prowadzący:
Prośmy Boga o błogosławieństwo dla naszej rodziny:
Wszyscy: Ojcze nasz…
6. Prowadzący:
Pobłogosław Panie, Boże Wszechmogący, nasz dom, aby trwały w nim:
zdrowie i czystość, dobroć i łagodność oraz wierność w wypełnianiu Twoich
przykazań; aby zawsze składano Ci dziękczynienie. Prosimy Cię Panie,
nawiedź nasz dom i oddal od nas wszelkie wrogie zasadzki; niech w nim
przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje
błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa, Pana
naszego. Amen.
7. Prowadzący mówi: Niech nas błogosławi i strzeże Wszechmogący
i Miłosierny Bóg: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
8. Następnie kropi mieszkańców i wszystkie pomieszczenia swojego domu
wodą święconą.
9. Śpiew kolęd.
10. Po odbytej domowej liturgii wizyty kolędowej, zachęcamy do wspólnej
wieczerzy (kolacji), aby przedłużyć uroczystą chwilę. Rodzice dokonują
wpisu w zeszycie od religii dzieci (jeśli są w rodzinie): „Wspólna Kolęda
w rodzinie 2021”. Można wkleić obrazek. Dobrze, aby każde dziecko
otrzymało słodki upominek lub inną stosowną pamiątkę spotkania.

