Modlitwa św. Franciszka
Do odmawiania w dowolnym czasie
O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda;
jedność, tam gdzie panuje rozłam;
prawdę, tam gdzie panuje błąd;
wiarę, tam gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;
światło, tam gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek.
Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy,
co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości, co kochać;
albowiem dając – otrzymujemy,
wybaczając – zyskujemy przebaczenie,
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia.

Kolęda 2020/2021
Drodzy Bracia i Siostry
W naszych sercach wciąż brzmią
melodie kolęd, które co roku pomagają nam
w świętowaniu tajemnicy Bożego Narodzenia.
Choć tegoroczne święta były tak bardzo inne,
to wciąż Ten sam Chrystus przychodzi na
nowo do naszych domów i rodzin.
Otwierając się, przez wspólną modlitwę
kolędową, na przychodzącego Pana, trzeba nam
na nowo odkrywać nasze braterstwo. Dlatego w tym szczególnym czasie,
gdy kapłani nie mogą fizycznie dotrzeć z błogosławieństwem do Waszych
domówi i mieszkań, w łączności z nimi przesyłam pasterskie pozdrowienie
i życzenia inspirowane słowami św. Franciszka z Asyżu, który ze
szczególną miłością mówił o Maryi, że „Pana majestatu uczyniła naszym
bratem” (Tomasz z Celano, Życiorys drugi, 198).
Niech Miłość Wcielonego Boga otwiera wciąż Wasze oczy i serca na
drugiego człowieka z tym, co w nim piękne i szlachetne, ale także z tym,
czego na początku być może nie da się zrozumieć i zaakceptować, a co
pomaga dojrzewać w bezinteresownej miłości. Niech przeżywana po
Bożemu codzienność pozwala budować bratersko-siostrzaną wspólnotę
w Waszej rodzinie, ale też w sąsiedztwie, w parafii i w całej społeczności,
w której dane Wam jest żyć. Razem odkrywajcie Chrystusa przychodzącego
każdego dnia na nowo w modlitwie, w Słowie Bożym i sakramentach.
Niech On będzie Źródłem nadziei i pokoju zwłaszcza tam, gdzie zmaganie
z pandemią i jej skutkami rodzi dziś niepokój, smutek i lęk.
Na cały 2021 rok udzielam Wam pasterskiego błogosławieństwa:
W Imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego.
Wasz Biskup
+ Andrzej Czaja

Obrzęd kolędy w rodzinie
Prowadzący: Pokój temu domowi
Wszyscy: I wszystkim jego mieszkańcom
P: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego
W: Amen
P: Panie Jezu Chryste, Ty przyszedłeś na ziemię, aby zamieszkać wśród

nas. Uświęciłeś dom rodzinny w Nazarecie. Wspomagaj nas i nasze
mieszkanie. Wołamy do Ciebie:
- Obdarz pokojem cały świat, aby rządzący państwami i grupami
etnicznymi zrezygnowali z przemocy i zobaczyli w oponentach braci
i partnerów do dialogu
P: Ciebie prosimy
W: Wysłuchaj nas, Panie.
- Oczyszczaj i odnawiaj Twój Kościół, aby był coraz bardziej wspólnotą
zdolną do dawania świadectwa Ewangelii. Ciebie prosimy…
- Przyjdź z pomocą wszystkim pracownikom służby zdrowia. Obdarz
ich potrzebnymi siłami fizycznymi i duchowymi. Ciebie prosimy…
- Wypełnij nadzieją serca wszystkich cierpiących z powodu pandemii
koronawirusa i innych chorób. Jeśli jest to zgodne z Twoją wolą,
przywróć im pełne zdrowie duszy i ciała. Ciebie prosimy…
- Pomnażaj w naszym domu wzajemną miłość, życzliwość,
zrozumienie, gotowość do służenia sobie nawzajem oraz zdolność do
rozwiązywania konfliktów. Ciebie prosimy…
- Przytul do Swojego Serca wszystkich, którzy odeszli z tego świata do
wieczności. Niech cieszą się chwałą zbawionych w niebie. Ciebie
prosimy…
- W chwili ciszy przedstawmy nasze osobiste intencje (…)
Ciebie prosimy…

P: Przyjmij, Panie, nasze prośby i przez rozważanie tajemnicy

Twojego narodzenia uzdolnij nas do przyjmowania Twojej
obecności i łaski w naszej codzienności
Wspólna modlitwa dziesiątką różańca świętego – tajemnica
III radosna (Boże Narodzenie)

P: Módlmy się:

Dobry i miłosierny Boże, polecamy Twojej opiece nasz dom,
rodzinę i wszystko co posiadamy. Błogosław nam, strzeż od
złego, chroń w niebezpieczeństwie, zachowaj od nieszczęścia,
umacniaj naszą wiarę, a w smutku i cierpieniu daj ufną nadzieję.
Spraw, abyśmy zawsze byli złączeni z Tobą. Przez Chrystusa,
Pana naszego
W: Amen
Prowadzący odmawia modlitwę końcową, w czasie której wszyscy
wykonują znak krzyża. Przed wykonaniem znaku krzyża można
zanurzyć dłoń w przyniesionej z kościoła wodzie święconej.
P: Niech nas Bóg błogosławi, broni

od wszelkiego zła i doprowadzi nas
do życia wiecznego
W: Amen
Na zakończenie, używając
przyniesionej z kościoła kredy,
wykonuje się tradycyjny
napis: C+M+B 2021 na drzwiach
mieszkania.

