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Adwentowe nabożeństwo w intencji rodziny 
 

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

 

Wstęp 
Adwent jest okazją do przygotowania się na Święta Bożego 

Narodzenia. Czas, który zyskuje swój wymiar jeśli dzielony jest  

i przeżywany w gronie rodziny. Wśród ludzi bliskich sobie na 

nowo odkrywamy tajemnicę Bożego objawiania się w świecie w 

tym co proste i powszechne, tym co codzienne. 

Dlatego 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. Amen. 
 

Czytania 
 

I czytanie         Kol 3, 12-21 
 

Z Księgi Wyjścia 
 

Bracia 

Jako więc wybrańcy Boży - święci i umiłowani - obleczcie 

się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, 

cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, 

jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył 

wam, tak i wy!  

Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią 

doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój 

Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym 

Ciele. I bądźcie wdzięczni!  
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Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym 

bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie 

samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod 

wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, 

cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie  

w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. 

Żony bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. 

Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi! Dzieci, 

bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe  

w Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie 

traciły ducha. 

Amen. 
 

II czytanie     Nazaret 

 dnia 5 stycznia 1964r. 
 

Z przemówienia papieża Pawła VI,  
 

Nazaret jest szkołą, w której zaczyna się pojmować życie 

Jezusa: jest to szkoła Ewangelii. 

Tutaj przede wszystkim uczymy się patrzeć, słuchać, 

rozważać i przenikać głębokie i tajemne znaczenie tego bardzo 

prostego, pokornego i jakże pięknego objawienia się Syna 

Bożego. Może też i całkiem nieświadomie uczymy się Go 

naśladować. 

Tutaj jest nam dane zrozumieć w pełni, kim jest Chrystus. 

Tu pojmujemy konieczność rozważenia tego, co stanowiło ramy 

Jego pobytu wśród nas: miejsca, czasu, zwyczajów, języka, 

praktyk religijnych, słowem, tego wszystkiego, czym się posłużył 

Jezus, żeby objawić się światu. Wszystko tutaj przemawia, 

wszystko nabiera znaczenia. Tu, w tej szkole, widzimy potrzebę 

duchowego wyrobienia, jeśli chcemy iść za nauką Ewangelii  

i być uczniami Chrystusa. 
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O, jak bardzo pragnęlibyśmy powrócić na nowo do lat 

dziecinnych i poddać się tej pokornej, a wzniosłej szkole 

nazaretańskiej! Jakbyśmy chcieli pod okiem Maryi uczyć się na 

nowo prawdziwej wiedzy o życiu i najwyższej mądrości praw 

Bożych! 

Ale tylko przechodzimy tędy. Musimy się wyrzec tego 

pragnienia, aby tu się uczyć rozumienia Ewangelii, tej nauki, 

której właściwie nigdy nie ma końca. Zanim jednak stąd 

odejdziemy, musimy pośpiesznie i jak gdyby ukradkiem 

przyswoić sobie kilka krótkich pouczeń Nazaretu. 

Najpierw lekcja milczenia. Niech się odrodzi w nas 

szacunek dla milczenia, tej pięknej i niezastąpionej postawy 

ducha. Jakże jest nam ona konieczna w naszym współczesnym 

życiu, pełnym niepokoju i napięcia, wśród jego zamętu, zgiełku  

i wrzawy. O milczenie Nazaretu, naucz nas skupienia i wejścia  

w siebie, otwarcia się na Boże natchnienia i słowa nauczycieli 

prawdy; naucz nas potrzeby i wartości przygotowania, studium, 

rozważania, osobistego życia wewnętrznego i modlitwy, której 

Bóg wysłuchuje w skrytości. 

Jest jeszcze i lekcja życia rodzinnego. Niech Nazaret nauczy 

nas, czym jest rodzina, jej wspólnota miłości, jej surowe i proste 

piękno, jej święty i nierozerwalny charakter. Uczmy się od 

Nazaretu, że wychowanie rodzinne jest drogie i niezastąpione  

i że w sferze społecznej ma ono pierwszorzędne i niezrównane 

znaczenie. 

Wreszcie przykład pracy. O Nazaret, "domu Syna cieśli", tu 

właśnie chcielibyśmy zrozumieć i umocnić surowe,  

a przynoszące zbawienie prawo ludzkiej pracy, przywrócić 

świadomość jej wartości, przypomnieć, że praca nie może być 

sama w sobie celem, ale że jej wartość i wolność, którą daje, 

płyną bardziej z wartości celu, jakiemu ona służy, niż z korzyści 

ekonomicznych, jakie przynosi. Jakżebyśmy chcieli pozdrowić 

stąd wszystkich pracujących całego świata i ukazać im wielki 
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wzór ich Boskiego Brata, proroka wszystkich słusznych ich praw 

- Chrystusa, naszego Pana! 

Amen 
 

Śpiew          Psalm 51 
 

Módlmy się psalmem 66: 
 

Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie, † 
opiewajcie chwałę Jego imienia, * 
cześć Mu wspaniałą oddajcie. 

Powiedzcie Bogu: "Jak zadziwiające są Twe dzieła! † 
Muszą Ci schlebiać Twoi wrogowie * 
ze względu na wielką moc Twoją. 

Niechaj Cię wielbi cała ziemia † 
i niechaj śpiewa Tobie, * 
niech Twoje imię opiewa". 

Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga, * 
zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi. 

Morze na suchy ląd zamienił, † 
pieszo przeszli przez rzekę, * 
Nim się przeto radujmy. 

Jego potęga włada na wieki, † 
oczy Jego śledzą narody: * 
niech buntownicy nie podnoszą się przeciw Niemu! 

Błogosławcie, ludy, naszemu Bogu * 
i rozgłaszajcie Jego chwałę, 

Bo On życiem obdarzył naszą duszę * 
i nie dał się potknąć naszej nodze. 

Albowiem Tyś nas doświadczył, Boże, * 
poddałeś próbie ognia, jak się bada srebro. 

Wprowadziłeś nas w pułapkę, * 
włożyłeś na grzbiet nasz ciężkie brzemię. 

Kazałeś ludziom deptać nasze głowy, † 
przeszliśmy przez ogień i wodę, * 
ale wyprowadziłeś nas na wolność. 

Wejdę w Twój dom z całopaleniem * 
i wypełnię, co ślubowałem Tobie, 

Co wymówiły moje wargi, * 
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co usta moje przyrzekły w ucisku. 
Tłuste owce złożę Ci w całopalnej ofierze † 
i dym ofiarny z baranów, * 
ofiaruję Ci krowy i kozły. 

Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, † 
którzy czcicie Boga, * 
opowiem, co uczynił mej duszy. 

Do Niego wołałem moimi ustami, * 
chwaliłem Go moim językiem. 

Gdybym w swym sercu zamierzał nieprawość, * 
Pan by mnie nie wysłuchał. 

Ale Bóg mnie wysłuchał, * 
przyjął głos mojej modlitwy. 

Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej prośby * 
i nie oddalił ode mnie swej łaski. 

Chwała Ojcu i Synowi, * 
i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, * 
i na wieki wieków. Amen. 

 

Módlmy się 
Boże, Ty ustanowiłeś rodzinę podstawą ludzkiej wspólnoty, † 

przyjmij łaskawie nasze prośby i spraw, abyśmy złączeni 

wzajemny miłością naśladowali w naszych rodzinach cnoty 

Świętej Rodziny * i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
 

Ewangelia         Mt 2, 13-23 
 

Z Ewangelii świętego Mateusza 
 

Gdy oni odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we 

śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do 

Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał 

Dziecięcia, aby Je zgładzić». On wstał, wziął w nocy Dziecię  

i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci 

Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez 

Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna mego. 
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Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł  

w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy  

i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, 

stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców. 

Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: 

Krzyk usłyszano w Rama, 

płacz i jęk wielki. 

Rachel opłakuje swe dzieci 

i nie chce utulić się w żalu, 

bo ich już nie ma. 

A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł 

Pański we śnie, i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź 

do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie 

Dziecięcia». On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił 

do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje 

Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. 

Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w strony Galilei. 

Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się 

spełnić słowo Proroków: Nazwany będzie Nazarejczykiem. 

Amen. 
 

Prośby do Matki Bożej 
Do Ciebie, Maryjo, Strażniczko domowego ogniska Świętej 

Rodziny, zanosimy pokorne prośby wszystkich ludzkich matek: 
 

- umiejętność budowania naszego Kościoła domowego  

w atmosferze zgody i miłości;  

 Uproś nam, Matko Chrystusa!  
 

- dar męstwa dla pokonywania trudności i przeciwności życia 

codziennego; 

 Uproś nam, Matko Chrystusa!  
 

- Światło Ducha Świętego, konieczne do dobrego wychowania 

młodego pokolenia; 
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 Uproś nam, Matko Chrystusa!  
 

-. Umiejętność przyjmowania każdego poczętego życia; 

 Uproś nam, Matko Chrystusa!  
 

- umiłowanie życia w łasce Bożek; 

 Uproś nam, Matko Chrystusa!  
 

Matko z Groty betlejemskiej, Ty ukazałaś drogę każdej kobiecie. 

Drogą tą jest pełnienie woli Bożej i służenie Bogu w każdym 

człowieku. Pomóż naszym matkom, żonom i córkom spełniać 

swoje macierzyńskie powołania. 

Amen. 
 

Prośby do świętego Józefa 
Do Ciebie, święty Józefie, Opiekunie Świętej Rodziny, 

zanoszą swe prośby ojcowie w imieniu wszystkich rodzin 

ludzkich: 
 

- naucz nas bezwzględnego zaufania Bożemu słowu;  

 Prosimy Cię, święty Józefie.  
 

- daj nam odwagę w podejmowaniu trudnych  

i odpowiedzialnych zadań życiowych;  

 Prosimy Cię, święty Józefie.  
 

- budź w nas poczucie odpowiedzialności za wartości duchowe  

w naszych rodzinach;  

 Prosimy Cię, święty Józefie.  
 

- ucz nas uczciwości w pracy, poświęcenia i wielkoduszności 

wobec bliźnich;  

 Prosimy Cię, święty Józefie.  
 

- daj męstwo aby brać odpowiedzialność za rodzinę, każde 

poczęte życie;  

 Prosimy Cię, święty Józefie.  



Rekolekcje adwentowe 2020 

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej 

9 
 

 

Święty Jozefie, cichy robotniku, pełen życzliwości dla ludzi proś 

Chrystusa, aby nam przebaczył wszystkie winy i pomógł być 

zawsze dobrymi ojcami, mężami i użytecznymi robotnikami  

w Winnicy Pańskiej. Święty Józefie, w godzinie śmierci przybądź 

nam ku pomocy. 

Amen. 
 

Zwróćmy się do naszego Boga i Pana, jak nas nauczył nasz 
Zbawiciel: 

Ojcze nasz...  
 

Módlmy się.  

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na 

ziemi, Ojcze, który jesteś miłości i życiem: spraw, aby każda 

rodzina ludzka na ziemi stała się poprzez Twojego Syna Jezusa 

Chrystusa “narodzonego z Niewiasty” i poprzez Ducha Świętego 

– źródło Bożego miłosierdzia – prawdziwym sanktuarium życia 

i miłości dla generacji, które się wciąż odnawiają. 

 Spraw, aby Twoja łaska prowadziła myśli i dzieła 

małżonków dla dobra ich rodzin i wszystkich rodzin na świecie. 

Spraw, aby młode generacje znalazły w rodzinie silne 

wsparcie dla ich wzrostu w prawdzie i miłości. 

Spraw, aby miłość, wzmocniona łaską sakramentu 

małżeństwa, była silniejsza od wszelkiej słabości i każdego 

kryzysu, przez które czasami przechodzą nasze rodziny. 

Spraw w końcu, o to Cię prosimy przez wstawiennictwo 

świętej Rodziny z Nazaretu, aby Kościół wśród wszystkich 

narodów na ziemi mógł owocnie wypełniać swoją misję  

w rodzinie i poprzez rodzinę. Przez Chrystusa, naszego Pana, 

który jest Drogą, Prawdą i Życiem na wieki wieków. Amen. 
 

Niech nas błogosławi i strzeże Bóg wszechmogący  
i miłosierny: Ojciec i Syn,  i Duch Święty, a pokój 
Pański niech zawsze będzie z nami.  
Amen 


