Modlitwy przy rodzinnym stole

Wspólne modlitwy przed i po posiłku
w rodzinach na niedziele
Okresu Adwentu 2021
Gliwice 2021
Do użytku wewnętrznego

Drogie Rodziny!
W czasie posiłku niedzielnego pragniemy napełniać
nasze domy i rodziny modlitwą dziękczynienia
i prośby, aby Boże błogosławieństwo spoczęło na nas
i na naszych domach.
Zaproponowana tutaj liturgia domowa w swej formie
jest bardzo prosta. Modlitwa przed posiłkiem
rozpoczyna się od zapalenia świecy, która jest dla nas
symbolem Chrystusa. Następnie ktoś z rodziny
odczytuje fragment Pisma Świętego, który słyszymy
w kościele w czasie Mszy św. Modlitwa przed posiłkiem
jak i po posiłku przeplatane są także modlitwami, które
przekazuje nam tradycja chrześcijańska.
Życzymy, aby przygotowane teksty towarzyszyły
naszym rodzinom w czasie Adwentu i przynosiły
owoce pokoju i pojednania.

może zaczekać, sprawi, że będziemy musieli zaczekać
jakiś czas w ciemnościach, żeby dojrzała nasza nadzieja,
ale nigdy nie zawodzi. Pan zawsze przychodzi, zawsze
jest przy nas…
Przyszedł w konkretnej chwili historycznej i stał się
człowiekiem, żeby wziąć na siebie nasze grzechy –
uroczystość Narodzenia Pańskiego upamiętnia to
pierwsze przyjście Jezusa w momencie historii;
przyjdzie na końcu czasów jako sędzia ostateczny;
a przychodzi także trzeci raz, w trzeci sposób –
przychodzi każdego dnia nawiedzić swój lud,
nawiedzić każdego mężczyznę i każdą kobietę, którzy
Go przyjmują w Słowie, w sakramentach, w braciach
i siostrach.
Jezus, mówi nam Biblia, stoi u drzwi i puka. Każdego
dnia. Jest u drzwi naszego serca. Puka.”
(papież Franciszek, Modlitwa Anioł Pański, 29.11.2020 r.)

Zabierzmy ze sobą słowa papieża Franciszka:
„Nasz Bóg jest Bogiem-który-przychodzi – nie
zapominajcie o tym: Bóg jest Bogiem, który przychodzi,
nieustannie przychodzi – On nie zawodzi naszego
oczekiwania! Pan nigdy nie zawodzi. Każe nam być

Opracował:
Ks. Krzysztof Konieczny
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MODLITWA PRZY RODZINNYM STOLE
W I NIEDZIELĘ ADWENTU ( ROK „C”)
28 listopada 2021
Ewangelia: Łk 21, 25-28. 34-36

Módlmy się, abyśmy trwając na modlitwie i czyniąc
dobro, byli gotowi na spotkanie z Jezusem Chrystusem,
gdy powróci na końcu czasów.

Modlitwa przed niedzielnym posiłkiem

Prosimy Cię, Boże, pobłogosław naszą rodzinę i ten
posiłek, który podtrzymuje nas w drodze na spotkanie
z Twoim Synem. Który żyjesz i królujesz na wieki
wieków. Amen.

W imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Rozpoczynając okres Adwentu, w pierwszą niedzielę,
zgromadzeni w naszym domu wokół wieńca
adwentowego, zapalmy na nim pierwszą świecę, na
znak tego, że Chrystus jest obecny pośród nas, w naszej
rodzinie.
Ktoś z rodziny
zapala jedną świecę na wieńcu adwentowym i mówi:

Światło Chrystusa.
Wszyscy: Bogu niech będą dzięki.

Wysłuchajmy fragmentu dzisiejszej Ewangelii:

Jezus powiedział: „A gdy się to dziać zacznie,
nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża
się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze
serca nie były ociężałe… Czuwajcie więc i módlcie się
w każdym czasie…”.

OJCZE NASZ ….

Modlitwa po posiłku

Dziękujemy Ci, Boże, za te dary, które spożyliśmy
z Twojej dobroci. Który żyjesz i królujesz na wieki
wieków. Amen.
CHWAŁA OJCU…

Przez wstawiennictwo Matki Bożej prośmy, aby nasza
rodzina mogła przeżywać zbliżające się święta
Narodzenia Pańskiego w zgodzie i pokoju.
ZDROWAŚ MARYJO …

Boże, niech Twoje błogosławieństwo napełni serca
członków naszej rodziny i pozostanie z nami!
W imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego. Amen.
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MODLITWA PRZY RODZINNYM STOLE
W II NIEDZIELĘ ADWENTU (ROK „C”)
5 grudnia 2021
Ewangelia: Łk 3, 1-6
Modlitwa przed niedzielnym posiłkiem

W imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Przeżywając dzisiaj drugą niedzielę Adwentu,
zgromadzeni w naszym domu wokół wieńca
adwentowego, zapalmy na nim dwie świece, na znak
tego, że Chrystus jest obecny pośród nas, w naszej
rodzinie.
Ktoś z rodziny
zapala dwie świecę na wieńcu adwentowym i mówi:

Światło Chrystusa.
Wszyscy: Bogu niech będą dzięki.

Wysłuchajmy fragmentu dzisiejszej Ewangelii:

„Głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę
Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina
zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane,
drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami
gładkimi! I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”.

Módlmy się, abyśmy poruszeni wezwaniem Jana
Chrzciciela przemieniali nasze myśli, słowa i uczynki
tak, aby umacniały naszą przyjaźń z Chrystusem
i naszymi bliźnimi.
OJCZE NASZ ….

Prosimy Cię, Boże, pobłogosław naszą rodzinę i ten
posiłek, który podtrzymuje nas w drodze na spotkanie
z Twoim Synem. Który żyjesz i królujesz na wieki
wieków. Amen.
Modlitwa po posiłku

Dziękujemy Ci, Boże, za te dary, które spożyliśmy
z Twojej dobroci. Który żyjesz i królujesz na wieki
wieków. Amen.
CHWAŁA OJCU…

Przez wstawiennictwo Matki Bożej prośmy, aby nasza
rodzina mogła przeżywać zbliżające się święta
Narodzenia Pańskiego w zgodzie i pokoju.
ZDROWAŚ MARYJO …

Boże, niech Twoje błogosławieństwo napełni serca
członków naszej rodziny i pozostanie z nami!
W imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego. Amen.
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MODLITWA PRZY RODZINNYM STOLE
W III NIEDZIELĘ ADWENTU (ROK „C”)
12 grudnia 2021
Ewangelia: Łk 3, 10-18

Módlmy się, abyśmy w Jezusie Chrystusie znajdowali
przewodnika i nauczyciela, który prowadzi nas
i wspiera w codziennym życiu.

Modlitwa przed niedzielnym posiłkiem

Prosimy Cię, Boże, pobłogosław naszą rodzinę i ten
posiłek, który podtrzymuje nas w drodze na spotkanie
z Twoim Synem. Który żyjesz i królujesz na wieki
wieków. Amen.

W imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Przeżywając dzisiaj trzecią niedzielę Adwentu, zwaną
„niedzielą radości”, zgromadzeni w naszym domu
wokół wieńca adwentowego, zapalmy na nim trzy
świece, na znak tego, że Chrystus jest obecny pośród
nas, w naszej rodzinie.
Ktoś z rodziny
zapala trzy świece na wieńcu adwentowym i mówi:

Światło Chrystusa.
Wszyscy: Bogu niech będą dzięki.

Wysłuchajmy fragmentu dzisiejszego czytania:

„Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam:
radujcie się! … Pan jest blisko! O nic się już nie
martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby
przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu
z dziękczynieniem…”.

OJCZE NASZ ….

Modlitwa po posiłku

Dziękujemy Ci, Boże, za te dary, które spożyliśmy
z Twojej dobroci. Który żyjesz i królujesz na wieki
wieków. Amen.
CHWAŁA OJCU…

Przez wstawiennictwo Matki Bożej prośmy, aby nasza
rodzina mogła przeżywać zbliżające się święta
Narodzenia Pańskiego w zgodzie i pokoju.
ZDROWAŚ MARYJO …

Boże, niech Twoje błogosławieństwo napełni serca
członków naszej rodziny i pozostanie z nami!
W imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego. Amen.
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MODLITWA PRZY RODZINNYM STOLE
W IV NIEDZIELĘ ADWENTU (ROK „C”)
19 grudnia 2021
Ewangelia: Łk 1, 39-45

Módlmy się, abyśmy w codziennym życiu wybierali
drogę pokory i służby, aby nasze życie przynosiło
owoce pokoju i pojednania, dobra i nadziei.

Modlitwa przed niedzielnym posiłkiem

Prosimy Cię, Boże, pobłogosław naszą rodzinę i ten
posiłek, który podtrzymuje nas w drodze na spotkanie
z Twoim Synem. Który żyjesz i królujesz na wieki
wieków. Amen.

W imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Przeżywając dzisiaj czwartą niedzielę Adwentu,
zgromadzeni w naszym domu wokół wieńca
adwentowego, zapalmy na nim wszystkie świece, na
znak tego, że Chrystus jest obecny pośród nas, w naszej
rodzinie.
Ktoś z rodziny
zapala cztery świece na wieńcu adwentowym i mówi:

Światło Chrystusa.
Wszyscy: Bogu niech będą dzięki.

Wysłuchajmy fragmentu dzisiejszej Ewangelii:

„A Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny
okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między
niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego
łona… Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią
się słowa powiedziane Jej od Pana»”.

OJCZE NASZ ….

Modlitwa po posiłku

Dziękujemy Ci, Boże, za te dary, które spożyliśmy
z Twojej dobroci. Który żyjesz i królujesz na wieki
wieków. Amen.
CHWAŁA OJCU…

Przez wstawiennictwo Matki Bożej prośmy, aby nasza
rodzina mogła przeżywać zbliżające się święta
Narodzenia Pańskiego w zgodzie i pokoju.
ZDROWAŚ MARYJO …

Boże, niech Twoje błogosławieństwo napełni serca
członków naszej rodziny i pozostanie z nami!
W imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego. Amen.
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