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również w każdej rodzinie, która jednoczy się na wspólnej
modlitwie, na rozważaniu Bożego Słowa, na wspólnym
przeżywaniu wolnego czasu, stanie się głównym tematem spotkań
w ramach proponowanej „Liturgii domowej”. 

W niniejszym zeszycie znajdziemy propozycję czterech
spotkań na kolejne niedziele i uroczystości Okresu Bożego
Narodzenia; przy czym każde spotkanie składa się z trzech części:  

• słuchanie Słowa Bożego; 
• rozmowa na wybrany temat nawiązujący do liturgii dnia; 
• modlitwa w gronie rodzinnym. 

Wszystkim sięgającym po tę pomoc duszpasterską życzymy
radości i pokoju od nowonarodzonego Jezusa Chrystusa. 

Przygotowanie: 

ks. Krystian Piechaczek
Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Gliwicach 
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Wprowadzenie do „Liturgii Domowej” 
na Okres Bożego Narodzenia 2022/23 r.

Drodzy Diecezjanie! Drogie Rodziny! 

„Liturgia Domowa”, którą kolejny raz oddajemy do Waszych
rąk, należy do szerokiej oferty rozmaitych propozycji
udostępnianych w ramach diecezjalnego programu
duszpasterskiego. Jego hasłem na Okres Bożego Narodzenia są
słowa: „Przybytek Boga z ludźmi”, które nawiązują do duchowego
wymiaru wspólnoty Kościoła. Zależy nam bardzo na tym, aby
wierni w nadchodzącym okresie liturgicznym mogli pogłębić
swoją relację z Kościołem oraz umocnić swoje doświadczenie
stałej obecności w nim Jezusa Chrystusa. 

W realizacji aktualnego PD specjalne zadanie do wykonania
przypada rodzinom. Tym razem będzie ono polegało na odkryciu
„Przybytku Boga z ludźmi” we wspólnocie Domowego Kościoła.
Radosny czas Bożego Narodzenia wydobywa z serc domowników
nowe pokłady dobra, miłości, przebaczenia i pojednania, których
źródłem jest Bóg, zamieszkujący w ludzkich sercach. Odkrycie
prawdy o tym, że Bóg zamieszkał pośród nas, że jest obecny
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Jednak dobry Bóg czuwał nad Świętą Rodziną. Tuż po narodzinach
Pana Jezusa w odwiedziny przyszli pasterze, którzy dowiedzieli się 
o wszystkim od anioła. Tuż obok żłóbka rozgrywa się niecodzienna
scena: najpierw aniołowie, a następnie zachęceni przez nich pasterze
oddają Bogu cześć i uwielbienie. Również my jesteśmy na swój
sposób świadkami tego wydarzenia. Przez udział w świątecznej 
Mszy św. jak również przez to rodzinne spotkanie potwierdzamy naszą
gotowość do przyjęcia Pana Jezusa do naszych serc. 

Pytania, które stanowią pomoc w rozmowie domowników:

– Dlaczego Maryja z Józefem wybrali się w daleką drogę do
Betlejem? Co ich skłoniło do takiego wysiłku? 

– Jak doszło do tego, że dla Maryi i Józefa zabrakło miejsca na
zwykły nocleg? 

– Jak przeżyli przyjście Jezusa na świat Maryja i Józef? Jak
zareagowali na to pasterze? 

– Czego dowiedzieliśmy się z orędzia, które wygłosił anioł? 
– Jak zareagowali na to pasterze? Czym różni się ich postawa

od zachowania mieszkańców Betlejem? 
– Jak przeżywają święta ludzie w naszych czasach? Czy w ich

świętowaniu jest obecna radość z przyjścia na świat Pana Jezusa? 
– Pasterze postanowili opowiedzieć o tym, co zobaczyli, innym

ludziom. Jak moglibyśmy wypełnić to zadanie w naszych czasach? 

Modlitwa na zakończenie 

• Ojciec: Prośmy teraz Jezusa Chrystusa, który przyszedł na
świat jako dziecko, aby nas pobłogosławił i pomnożył naszą
świąteczną radość. 

• Wszyscy: Zdrowaś Maryjo ... 
• Ojciec: 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. 

• Śpiew kolędy: np.: Cicha noc, święta noc 
DN 391 (nowe wydanie)

Uroczystość Bożego Narodzenia 

Czytania mszalne: Iz 62,11-12; Tyt 3,4-7; Łk 2,1-20 

W najbardziej dogodnej porze (najlepiej po południu) rodzina
gromadzi się razem przy stole, na którym znajduje się
przygotowana wcześniej dekoracja bożonarodzeniowa (np.: stroik
i świeca) oraz Pismo Święte. Pierwsze spotkanie może przyjąć
następującą postać: 

Modlitwa i słuchanie Słowa Bożego 
• Ojciec: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
• Wszyscy: Amen. 
• Matka: odczytuje fragment: Łk 2,1-20; 
• Ojciec: odczytuje następującą modlitwę: 

Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że w tej najświętszej nocy
zajaśniał dla nas blask prawdziwej światłości. Daj, abyśmy 
w niebie mogli uczestniczyć w radości Twojego Syna, którego
tajemnicę wcielenia poznaliśmy na ziemi. Przez naszego Pana
Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje 
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

• Wszyscy: Amen. 

Rozmowa na temat odczytanej Ewangelii 
Opis narodzenia Pana Jezusa w Ewangelii św. Łukasza przynosi

wiele ciekawych informacji. Aby się zapisać podczas powszechnego
spisu ludności, Maryja z Józefem decydują się na długą wędrówkę 
z Nazaretu do Betlejem. Odległość pomiędzy tymi dwoma miastami
to ok. 170 km. Biorąc pod uwagę fakt, że w tamtych czasach trzeba
było liczyć przede wszystkim na własne nogi, to był to na pewno
spory wysiłek. W sposób szczególny dla Maryi, która wiedziała, że
już za bardzo krótki czas porodzi swoje dziecko. Na dodatek
pojawiły się jeszcze rozmaite trudności, które zmusiły Maryję 
i Józefa do szukania schronienia w zwykłej stajni. 
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Słowa stało się dla niej przewodnikiem w różnych trudnych
doświadczeniach, a ukryta w nim moc pozwoliła pokonać
niepewność, lęk oraz wszelkie niebezpieczeństwa. W końcu to
samo Słowo pozwoliło Świętej Rodzinie zakończyć czas życia na
obczyźnie, powrócić do ojczyzny i rozpocząć wszystko na nowo. 

Podobnie dzieje się w życiu tych rodzin, które rozważają Słowo
Boże, szukają w nim źródła mocy koniecznej do podejmowania
dalszej drogi, do odnowienia wzajemnej miłości, ciągłego
wybaczania i ubogacania wzajemnych relacji. 

Pytania, które stanowią pomoc w rozmowie domowników:
– W czym rodzina Pana Jezusa była podobna do naszej rodziny?

W jaki sposób Słowo Boże jest obecne w naszej rodzinie? 
– W jaki sposób rozmawiamy o Słowie Bożym i dzielimy się nim na

co dzień? W jaki sposób Słowo Boże wpływa na nasze decyzje? 
– Co robimy w sytuacji, gdy wymagania stawiane przez Słowo

Boże wydają się nam czymś zbyt trudnym? 
– Jaki wysiłek podejmujemy w naszej rodzinie, aby zwiększyć

zaufanie do Bożego Słowa? 
– Jak sobie radzimy w naszej rodzinie gdy pojawiają się trudności 

i kłopoty? Czy prosimy wtedy o pomoc i opiekę Świętą Rodzinę?
Czy mamy w domu obraz lub ikonę Świętej Rodziny? 

Modlitwa na zakończenie

• Ojciec: Prośmy teraz Jezusa Chrystusa, który uświęcił życie
rodzinne, aby nas pobłogosławił i zamieszkał w naszej
rodzinie. 

• Wszyscy: Zdrowaś Maryjo ... 
• Ojciec: 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. 
• Śpiew kolędy: np.: Bóg się rodzi, moc truchleje

DN 387 (nowe wydanie) 

Święto Świętej Rodziny 

Czyt. mszalne: Syr 3, 2-6. 12-14; Kol 3,12-21; Mt 2,13-15. 19-23; 

W najbardziej dogodnej porze (najlepiej po południu) rodzina
gromadzi się razem przy stole, na którym znajduje się przygotowana
wcześniej dekoracja bożonarodzeniowa (np.: stroik i świeca) oraz
Pismo Święte. Spotkanie może przyjąć następującą postać: 

Modlitwa i słuchanie Słowa Bożego 
• Ojciec: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
• Wszyscy: Amen. 
• Matka: odczytuje fragment: Mt 2,13-15. 19-23;
• Ojciec: odczytuje następującą modlitwę: 

Módlmy się: Boże, Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór
życia. Spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością, naśladowali 
w naszych rodzinach Jej cnoty i doszli do wiecznej radości 
w Twoim domu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków. 

• Wszyscy: Amen. 

Rozmowa na temat odczytanej Ewangelii 
Dzisiejsza Ewangelia przywołuje dwa wydarzenia z życia Świętej

Rodziny: ucieczkę do Egiptu oraz powrót do Nazaretu. Przodkowie
Świętej Rodziny mieszkali już jakiś czas temu w Egipcie; było to 
w czasach Mojżesza, na początku jako przesiedleńcy na czas głodu,
który nastał w Palestynie, a potem jako niewolnicy u Egipcjan. Tym
razem jednak Egipt okazał się skutecznym schronieniem dla Jezusa,
Maryi i Józefa, którzy po czasie zagrożenia powrócili do swojej
ojczyzny i osiedlili w się w Nazarecie. Z tego powodu Pana Jezusa
nazywano również Nazarejczykiem. 

Z wielkim podziwem przyglądamy się Świętej Rodzinie, która
okazała doskonałe posłuszeństwo Słowu Bożemu. Światło tego
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zlekceważyć. Czymś o wiele bliższym naszemu sercu jest
poruszanie się po drodze pewnej, prostej, równej, która pomaga
znosić trudy i nie wymaga od nas aż tak wielkiego wysiłku. 

Mędrcy ze Wschodu, mimo iż nie wiedzieli co ich czeka 
w drodze, wyruszyli w nieznane, gdyż zaufali znakom, które Bóg
im zesłał. Gdy przybyli do Betlejem, złożyli Jezusowi dary, które
na Wschodzie składano królowi: złoto – symbol władzy
królewskiej; kadzidło – symbol bóstwa; mirrę – symbol cierpienia.
Dary te były wyznaniem Jezusa jako Boga, Króla i Człowieka.

Pytania, które stanowią pomoc w rozmowie domowników:
– Jak doszło do tego, że trzej Mędrcy ze Wschodu zdecydowali

się na tak daleką podróż do Betlejem? 
– W jaki sposób udało im się odnaleźć drogę do tego miasta?

Czy ktoś im w tym pomagał?
– Jakie cechy charakteru odnajdujemy u Mędrców ze Wschodu,

które powinniśmy włączyć w nasze życie? 
– Jaka jest nasza reakcja na „znaki”, które otrzymujemy od

Boga? Czy jesteśmy na nie otwarci? 
– Jakich darów może od nas oczekiwać nowonarodzony Pan Jezus? 
– Czego nie mogę jeszcze oddać Bogu? Jaki dar zachowuję

ciągle wyłącznie dla siebie? 

Modlitwa na zakończenie 
• Ojciec: Prośmy teraz Jezusa Chrystusa, który objawił się

światu jako Zbawiciel, aby nam pomógł rozpoznać siebie 
w naszej codzienności oraz aby nas pobłogosławił. 

• Wszyscy: Zdrowaś Maryjo ... 
• Ojciec: 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. 
• Śpiew kolędy: np.: Dzisiaj w Betlejem 

DN 399 (nowe wydanie)

Uroczystość Objawienia Pańskiego 

Czytania mszalne: Iz 60,1-6; Ef 3, 2-3a. 5-6; Mt 2,1-12. 

W najbardziej dogodnej porze (najlepiej po południu) rodzina
gromadzi się razem przy stole, na którym znajduje się przygotowana
wcześniej dekoracja bożonarodzeniowa (np.: stroik i świeca) oraz
Pismo Święte. Spotkanie może mieć następujący przebieg: 

Modlitwa i słuchanie Słowa Bożego 
• Ojciec: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
• Wszyscy: Amen. 
• Matka: odczytuje fragment: Mt 2,1-12;
• Ojciec: odczytuje następującą modlitwę: 

Módlmy się: Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodem gwiazdy
objawiłeś Jednorodzonego Syna swojego poganom. Spraw łaskawie,
abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę, zostali doprowadzeni do
oglądania twarzą w twarz blasku Twojego majestatu. Przez naszego
Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje 
w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. 

• Wszyscy: Amen. 

Rozmowa na temat odczytanej Ewangelii 
W czasach starożytnych na Wschodzie pojawienie się nowej

gwiazdy na niebie było rozumiane jako symbol przychodzącego
bóstwa. Dlatego gdy trzej mędrcy zobaczyli nowy znak, nieznaną
gwiazdę, natychmiast wyruszyli w drogę. Mimo że z wielką wiarą
podążali za odkrytą gwiazdą, to jednak w ich sercach było również
wiele wątpliwości. Mędrcy musieli też zachować czujność 
i rozwagę, aby ich wyprawa nie zakończyła się przedwcześnie ze
względu na podstępy takich ludzi jak król Herod. 

Bardzo podobnie dzieje się również w naszym życiu. Znaki,
które Bóg stawia na naszej drodze, nie zawsze są czytelne,
przejrzyste. Często ulegamy pokusie, aby je pominąć lub
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symbolem jest zstąpienie Ducha Świętego na Chrystusa, który
namaszcza Go do dzieła zbawienia świata. Trzecim znakiem jest
głos Boga, który daje świadectwo o swoim umiłowaniu Syna.
Chrzest Jezusa staje się więc okazją do objawienia Trójcy Świętej 
i jednocześnie początkiem misji Syna Bożego, którą będzie
wypełniać w jedności z Ojcem i Duchem Świętym. 

Chrzest Jezusa stał się również okazją do tego, aby zebrani nad
Jordanem ludzie oraz wszyscy, którzy z wiarą przyjmą opis tego
wydarzenia, mogli zauważyć, że podczas chrztu sam Duch Święty
przychodzi, oczyszcza z grzechu i udziela życia łaski. 

Pytania, które stanowią pomoc w rozmowie domowników:
– Jaka mogła być reakcja ludzi, gdy zobaczyli Pana Jezusa

oczekującego w kolejce na chrzest w Jordanie? 
– Kim był Jan Chrzciciel? Kim byli ludzie, którzy szukali okazji

do spotkania z nim i do przyjęcia chrztu? 
– Dlaczego przyjmujemy sakrament chrztu świętego? Kto może

udzielić tego sakramentu? 
– Jakie zadania nakłada na nas przyjęcie chrztu? Jak wypełniamy

je w naszym życiu?
– Co to znaczy, że od dnia naszego chrztu nazywamy się

Dziećmi Bożymi? 

Modlitwa na zakończenie

• Ojciec: Prośmy teraz Jezusa Chrystusa, który przyjął chrzest
w Jordanie, aby prowadził nas na spotkanie z Ojcem oraz aby
nas pobłogosławił. 

• Wszyscy: Zdrowaś Maryjo ... 
• Ojciec: 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. 
• Śpiew kolędy: np.: Wesołą nowinę, bracia słuchajcie 

DN 436 (nowe wydanie)

Niedziela Chrztu Pańskiego 

Czyt. mszalne: Iz 42,1-4. 6-7; Dz 10, 34-38; Mt 3,13-17. 

W najbardziej dogodnej porze (najlepiej po południu) rodzina
gromadzi się razem przy stole, na którym znajduje się przygotowana
wcześniej dekoracja bożonarodzeniowa (np.: stroik i świeca) oraz
Pismo Święte. Spotkanie może przyjąć następującą postać: 

Modlitwa i słuchanie Słowa Bożego 
• Ojciec: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
• Wszyscy: Amen. 
• Matka: odczytuje fragment: Mt 3,13-17;
• Ojciec: odczytuje następującą modlitwę: 

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, po chrzcie 
w Jordanie uroczyście ogłosiłeś, że Chrystus, na którego zstąpił
Duch Święty, jest Twoim umiłowanym Synem. Spraw, aby Twoje
przybrane dzieci, odrodzone z wody i Ducha Świętego, zawsze żyły
w Twojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków. 

• Wszyscy: Amen. 

Rozmowa na temat odczytanej Ewangelii 
Być może pytaliśmy już wiele razy, dlaczego Pan Jezus przyjął

chrzest od św. Jana Chrzciciela, mimo iż sam nie potrzebował
oczyszczenia z grzechów? Warto zauważyć, że Pan Jezus,
przychodząc na świat, stał się człowiekiem. Dlatego chciał, aby inni
ludzie zauważyli w Nim najpierw kogoś zupełnie zwykłego, kogoś
kto podejmuje trud ułożenia swojego życia zgodnie z wolą Boga. 

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie pozwala nam również zauważyć
trzy szczególne znaki. Pierwszym z nich jest otwarcie się nieba, co
oznacza, że ludzie ponownie będą mieli do niego dostęp przez Syna
Bożego, który jest jedyną możliwą drogą do Ojca. Drugim


