
 

3. Modlitwa na zakończenie 

 

Rodzic: Prośmy teraz wspólnie za wstawiennictwem Maryi o 

błogosławieństwo na nadchodzący czas oraz o to, byśmy z żywą wiarą 

przeżyli nadchodzące Święta Bożego Narodzenia. 

 

Wszyscy domownicy: Zdrowaś Maryjo… 

 
Rodzic: 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.  

 

Zadanie dla rodziny na Pierwszy Tydzień Adwentu 

Wyznaczcie sobie konkretne zadanie, które pozwoli Wam lepiej 

czuwać przygotowując się na święta Bożego Narodzenia. Może to być 

np. udział w porannych Roratach. Zapiszcie to na ładnej kartce 

wykonanej przez dzieci w widocznym miejscu dla wszystkich. 

 

Teraz jest czas na wspólną „luźną” rozmowę i „małe co-nie-co”  

Wykorzystajcie dobrze ten czas!  

To bardzo cenne dla Waszej Rodziny. 

Powodzenia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     ___________________________________________________                 

               

Droga Rodzino! 

Z pierwszą Niedzielą Adwentu 2015 oddajemy do Waszych rąk 

broszurkę, która ma Wam ułatwić rodzinne czytanie Pisma św. oraz zachęcić 

do rozmowy na temat Ewangelii danej niedzieli. Jest to zachęta do 

kontynuacji tego, co wydarzyło się w czasie Eucharystii. 

Papież Franciszek uczy nas, że rodzina jest miejscem, w którym uczymy 

się miłości. Przypomina także, że to rodzina jest pierwszym miejscem 

ewangelizacji młodego człowieka, a wspólna modlitwa i rozmowa buduje oraz 

umacnia wzajemne więzi. 

Jako Wspólnota żywego Kościoła naszej Archidiecezji wszystkim 

chcemy być bliscy głoszeniem tej Ewangelii rodziny, proponując 

wspólnotową modlitwę rodzinną opartą o teksty biblijne kolejnych niedziel 

Adwentu.  

Każda Liturgia Domowa obejmuje cztery spotkania w rodzinnym kręgu 

na kolejne niedziele Adwentu [to jest 1 z 4], przy czym jedno spotkanie składa 

się z 3 części: 

a. słuchanie Słowa Bożego 

b. modlitwa w gronie rodzinnym  

c. rozmowa na temat nawiązujący do niedzielnej liturgii. 

Po zakończonej modlitwie możecie porozmawiać wspólnie na temat 

wiary, przedyskutować poruszone problemy, zachęcić siebie nawzajem do 

„luźnej” rozmowy przy herbacie lub kawie w rodzinnym gronie. 

Wszystkim sięgającym po tę pomoc duszpasterską życzymy 

błogosławionych owoców adwentowego czuwania. 

Wasi Duszpasterze. 

Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego w Obornikach 



I NIEDZIELA ADWENTU [C] 

W najbardziej dogodnej porze (najlepiej w niedzielne 

popołudnie) rodzina gromadzi się razem przy stole, na którym znajduje 

się przygotowany wcześniej wieniec adwentowy[lub świeca]oraz Pismo 

Święte. Pierwsze spotkanie może przyjąć następującą postać: 

1. Modlitwa i słuchanie Słowa Bożego 

 

Wyznaczona osoba zapala pierwszą świecę na adwentowym wieńcu 

 

• Rodzic: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

• Wszyscy: Amen. 

 

Rodzic [lub któreś z dzieci] odczytuje modlitwę do Ducha 

Świętego: 

 

Uczyń nas narzędziami twojej miłości, która udziela, pomaga i 

służy. Spraw, byśmy byli wierni i zawsze gotowi na Twoje przyjście, na 

Twoje w nas działanie i posłuszni Twojej woli, ile razy chcesz się nami 

posłużyć dla czynienia dobra innym.  

Prowadź nas Duchu Święty, i działaj w nas i przez nas w świecie 

spragnionym Twojej obecności i Twego zbawczego działania. Módl się 

w nas, pracuj i objawiaj w nas Twoją miłość, prosimy Cię, Duchu 

Święty, przez Chrystusa Pana naszego. 

 

Wszyscy: Amen. 

• Rodzic: odczytuje fragment Ewangelii wg św. Łukasza 

Łk 21, 25-28.34-36 

[Ew. św. Łukasza, rozdział 21, wersety 25-28 oraz 34-36] 

     
WSKAZÓWKA! Fragment niedzielnej Ewangelii powinno odczytać się z Pisma św 

Po zakończonym czytaniu mówi: 

 

Rodzic: Oto słowo Boże. 

Wszyscy: Bogu niech będą dzięki. 

• Rodzic: odczytuje następującą modlitwę: 

Módlmy się. 

Panie, nasz Boże, pomóż nam gorliwie się przygotować na 

przyjście Chrystusa, Twojego Syna, aby gdy przyjdzie i zapuka do 

naszych drzwi, zastał nas czuwających na modlitwie i z radością 

głoszących Jego chwałę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, 

Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, 

Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 

Wszyscy: Amen. 

 

2. Rozmowa rodzinna na temat usłyszanej Ewangelii: 

 

Wprowadzenie do refleksji 

Okres Adwentu to czas czuwania. Ale czuwaniem jest całe 

nasze życie. Czasy ostateczne przypominają nam, że człowiek 

powinien być przygotowany w każdym czasie na przyjście Jezusa. 

Postawa czuwania wyraża troskę o tę wielką rodzinę ludzi wierzących. 
 

WSKAZÓWKA! [Pytania są tylko pomocą – idź za natchnieniem swego serca: co 

w tym tekście mówi Pan do mnie, jako rodzica? Jakie to ma znaczenie dla mojej 

rodziny?] 

Pytania dla Rodziców 

 Co odczuwam w swoim sercu, kiedy myślę o czasach 

ostatecznych?  

 Kim dla mnie jest postać Syna Człowieczego?  

 Czy potrafię odrywać się od spraw doczesnych, aby dostrzegać 

duchowy wymiar swojego życia?  

 Czy jestem przygotowany na przyjście Pana? 

  Czy podejmuję trud, aby w mojej postawie dominowało czuwanie 

i modlitwa?  

Pytania dla Dzieci 

 Co to znaczy czuwać? Kto dzisiaj czuwa? 

 Co mogę zrobić, aby z radością czekać na przyjście Jezusa? 

 W jaki sposób przygotowujemy się na przyjście ważnego 

gościa? Co musimy zrobić przed Jego przyjściem? 


