
Kolędowe błogosławieństwo domu.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

* Wspomożenie nasze w imieniu Pana
* który stworzył niebo i ziemię.

Umieszczamy na drzwiach mieszkania/domu znak kolędowy – piszemy kredą C+M+B+2022

* Niech Chrystus błogosławi temu domowi i wszystkim w nim mieszkającym/przebywającym
* teraz i zawsze. Amen.

Można zaśpiewać kolędę, np.: Bóg się rodzi, moc truchleje …

* Boże Ojcze, Ty posłałeś swego Syna Jezusa Chrystusa na ziemię. Syn Boży narodził się w
Betlejem, stał się Światłem wśród ciemności i Dawcą życia wiecznego.

Powtarzamy: Chwała Tobie, Ojcze.

* Boże Ojcze nasz, dziś posyłasz Jezusa do naszego domu/mieszkania ufając, że przyjmiemy Go z
miłością i ufnością. 

Chwała Tobie, Ojcze.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie …

* Jezu z Betlejemskiego żłóbka, przyjmujemy Cię dziś z wiarą, ufnością, miłością i radością jak
przyjęli Cię pasterze i Mędrcy.

* Jezu, z ufnością przyjmujemy Twoje zapewnienie: „Nie bójcie się, Ja jestem” i prosimy, wejdź do
naszego życia, i tak jak poskromiłeś burzę na jeziorze, tak zapewnij nam bezpieczeństwo w naszym

życiu codziennym.
Prosimy Cię, Jezu.

* Jezu, dziękujemy Ci za Twoją zbawienną dla nas Mękę na Krzyżu. Wejdź w nasze cierpienie, ból
i niepewność. Całujemy Twój Krzyż i pragniemy złączyć z Nim nasze krzyże codzienności.

Można ucałować Krzyż.

* Jezu, Zwycięzco śmierci, piekła i szatana, dziś pod Twoją władzę
oddajemy wszystkie nasze lęki i niepewności. Prosimy o Twoje

błogosławieństwo dla naszej rodziny, sąsiadów, znajomych. Prosimy o
błogosławieństwo dla całego Kościoła powszechnego i dla naszej

Ojczyzny – Polski.

Można wymienić własne intencje.



Z ufnością wołamy: Panie Jezu, Ty się tym zajmij.

Powtarzamy 3x Jezu, Ufam Tobie!

* Duchu Święty, bez Twojej pomocy nikt nie może powiedzieć: „Panem jest
Jezus!” (1Kor 12,3).

Dlatego prosimy: Przyjdź, zstąp, napełnij nasz dom/mieszkanie Twoją mocą. Niech nasze
mieszkanie będzie przez cały rok jak Wieczernik pełen modlitwy, pełen ognia miłości, przebaczenia

i wzajemnej komunii. Niech nasza rodzina będzie prawdziwie Domowym Kościołem, miejscem
wiary, świadectwa i Bożego życia rozlewającego się w naszym otoczeniu, wszędzie tam gdzie

jesteśmy posłani aby głosić Ewangelię. Amen.

Pokropienie wodą święconą całego mieszkania.

* Powierzamy się także Twojej opiece o Święta Boża Rodzicielko. Czuwaj ze swoją
macierzyńską opieką i oręduj za naszą rodziną u Twego Syna Jezusa.

Modlitwa: np. Zdrowaś Maryjo… lub Pod Twoją obronę…

* Powierzamy Tobie Boże i Twojemu niezgłębionemu miłosierdziu naszych zmarłych
(szczególnie tych, którzy odeszli od nas w tym roku), (można wymienić zmarłych). Ty sam

powiedziałeś: „Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi,
precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego,

który Mnie posłał. Jest wolą Tego, który Mię posłał, abym ze wszystkiego, co Mi dał, niczego nie
stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto
widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6, 37-

40).

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki.


