LITURGIA DOMOWA – KROK PO KROKU – ŚCIĄGAWKA

Poniżej przedstawione zostały przydatne informacje na temat przebiegu Liturgii Domowej, która
może się stać dla nas bardzo ciekawą i bogatą w treści, formą modlitwy w rodzinie. Przebieg jej jest
wzorowany na Mszy Świętej. Pamiętajmy jednak by jej nam nie zastępowała, a jedynie by
wzbogacała naszą modlitwę, wzmacniając relację z Bogiem i otwierając nasze serca na Jego głos
zawarty w Piśmie Świętym.

Do dzieła…

CZĘŚĆ 1 – PRZYGOTOWANIE

Kiedy i jak często spotykamy się przy Liturgii Domowej? Proponowany dzień to sobota. Starajmy się
regularnie, co tydzień przygotowywać takie spotkanie rodzinne.
Kto przygotowuje? Mąż/Ojciec = głowa rodziny
Kto NIE przeszkadza i nie doradza w przygotowaniach? Żona, Dzieci 
Jak i gdzie przygotowujemy miejsce? Najlepiej stół, niczym ołtarz, przykrywamy obrusem, zapalamy
świecę, ustawiamy np. krzyż czy figurę Matki Bożej, otwieramy Pismo Święte.
Na jakim fragmencie otwieramy Pismo Święte? Jeśli Liturgię przygotowujemy w sobotę to
otwieramy Pismo Święte na fragmencie Ewangelii, która ma być czytana następnego dnia na
niedzielnej Mszy Św.

Po przygotowaniach głowa rodziny zaprasza całą rodzinę do stołu.

DZIECI: Jak wiadomo nie zawsze łatwo zgodzą się na nasze zaproszenie . Pamiętajmy jednak by ich
do tego nie zmuszać. Już sam fakt, że my rodzice skupimy uwagę na Bogu będzie znakiem dla nich, że
jest Ktoś ważniejszy od nich i Najważniejszy dla rodziców. A z czasem, same zainteresują się i chętnie
dołączą. To oczywiście zależy od wieku, temperamentu czy charakteru dzieci. Wyrozumiałość i
cierpliwość będzie tutaj najlepszym drogowskazem.

CZEŚĆ 2 – LITURGIA KROK PO KROKU

KROK 1 – MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO (trzymając się za ręce). Wzywajmy by Duch Św.
otworzył nasze serca na słowo które usłyszymy czytając Ewangelie. Modlimy się także o to, by to
słowo tworzyło nową rzeczywistość i działało w naszej rodzinie. Kolejno wzywajmy Ducha Świętego
w modlitwie spontanicznej.
KROK 2 – SŁOWO. Głowa rodziny czyta na głos otwarty wcześniej fragment. (Pomocnym jest by żona
miała także otwarte swoje Pismo i śledziła czytane słowa. Także dzieci mogą mieć otwarte swoje
Pismo Święte dla Dzieci jeśli takie posiadają i ten fragment się w nim znajduje).
KROK 3 – Krótkie wezwanie w stylu „Panie Jezu, co chcesz nam powiedzieć przez te słowa?”
KROK 4 – Chwila ciszy i wsłuchania się. Można także jeszcze patrząc na Pismo Św. wczytać się w ciszy
w słowa z Ewangelii.
KROK 5 – DZIELENIE SIĘ SŁOWEM. Zaczynając od głowy rodziny dzielimy się tym co usłyszeliśmy
w czytanym fragmencie. Co Jezus chce nam przekazać. W kolejności: mąż, żona, dzieci, jeśli będą
miały na to ochotę (pamiętajmy by ich do tego zachęcić, ale nie zmuszać). Dobrym rozwiązaniem jest
też dyskusja/dialog. Poruszajmy tematy związane z naszą rodziną, które mają odzwierciedlenie w
czytanym fragmencie.
KROK 6 – MODLITWA WIERNYCH. Tutaj musimy pamiętać, że modlimy się za swoją rodzinę. Kierujmy
więc do Boga konkretne prośby związane z nami, ze współmałżonkiem czy dziećmi. Nie módlmy się
o pokój na świecie, a starajmy się sprecyzować prośby związane z obecną sytuacją w domu
np. prosząc o prowadzenie przez Ducha Św. podczas rozmowy kwalifikacyjnej, o zdrowie dla dzieci,
czy o większy samochód gdy nasza rodzina się powiększa . W tej spontanicznej modlitwie wspaniale
odnajdują się dzieci. Pozwólmy im wykazać się niebanalnymi pomysłami na prośby do Boga.
KROK 7 – MODLITWA PAŃSKA. Trzymając się za ręce wspólnie odmawiamy „Ojcze Nasz …”
KROK 8 – ZNAK POKOJU/ PRZEBACZENIE. Jeśli w naszej rodzinie w ostatnim czasie były lub są jakieś
nieprzebaczone sytuacje, coś co nas od siebie oddala, co jest gdzieś nie do końca przeproszone, to
jest to najlepszy moment by właśnie przebaczyć i przeprosić, przekazując sobie także znak Bożego
Pokoju 
KROK 9 – BŁOGOSŁAWIEŃSTWO. Stając w autorytecie Boga Ojca, na mocy sakramentu małżeństwa,
wcielając się w rolę kapłana rodziny, mąż/ojciec, kolejno (poprzez nałożenie rąk na głowę), wzywa
Bożych łask i błogosławi znakiem krzyża żonę i dzieci. Ten mocny gest buduję w rodzinie autorytet
męża i ojca, a zarazem w sposób szczególny tworzy Bożą ochronę nad rodziną. W dalszej kolejności
żona błogosławi (już bez nałożenia rąk na głowę) znakiem krzyża na czole – męża i dzieci. Na koniec
dzieci błogosławią rodziców. 
Tym krokiem kończymy liturgię.
Powodzenia!

