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1. Podany tu obrzęd może być sprawowany przez osobę świecką  

z zastosowaniem czynności i modlitw dla niej przewidzianych. 

OBRZĘDY WSTĘPNE 

2. Po zgromadzeniu się rodziny jej reprezentant mówi: 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

Wszyscy czynią znak krzyża i odpowiadają: 

Amen. 

3. Reprezentant rodziny pozdrawia obecnych mówiąc: 

Łaska naszego Pana, Jezusa Chrystusa, niech będzie z nami 

wszystkimi. 

Wszyscy odpowiadają: 

Amen. 

4. Reprezentant rodziny przygotowuje obecnych do przyjęcia błogosławieństwa, 

zwracając się do nich tymi słowami: 

Drodzy, podczas tego obrzędu prosić będziemy Pana o 

błogosławieństwo, dzięki któremu członkowie rodziny ustawicznie 

stają się dla siebie nawzajem współpracownikami łaski i głosicielami 

wiary w różnych okolicznościach życia. Wsparci Bożą pomocą, 

wypełnijcie swoje posłannictwo, żyjąc według Ewangelii i ukazując się 

światu jako świadkowie Chrystusa. 

CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO 

5. Ktoś z obecnych albo sam reprezentant rodziny odczytuje tekst Pisma świętego 

zamieszczony poniżej. 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów św. Pawła Apostoła do Koryntian. 

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków,  

a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało,  
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tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu 

zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, 

czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym 

Duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. 

6. Zależnie od okoliczności można odmówić lub odśpiewać psalm responsoryjny 

albo odpowiednią kolędę. 

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 128,1-2.3.4-5) 

Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana. 

Szczęśliwy człowiek, który się boi Pana * 

i chodzi Jego drogami. 

Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, * 

szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie. 

Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana. 

Małżonka twoja jak płodny szczep winny * 

w zaciszu twojego domu. 

Synowie twoi jak oliwne gałązki * 

dokoła twego stołu. 

Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana. 

Tak będzie błogosławiony człowiek, + 

który się boi Pana. * 

Niech cię z Syjonu Pan pobłogosławi 

i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem * 

przez wszystkie dni twego życia. 

Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana. 
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PROŚBY 

7. Następuje modlitwa wspólna. Do proponowanych niżej wezwań reprezentant 

rodziny może dodać inne [za chorych, o pracę...], uwzględniające szczególne 

okoliczności albo sytuację rodziny. 

Chrystus, odwieczne Słowo Ojca, przebywając wśród ludzi,  

żył w rodzinie i obdarzał ją niebieskim błogosławieństwem.  

Prośmy Go o opiekę nad naszą rodziną i wołajmy do Niego: 

Panie, obdarz naszą rodzinę swoim pokojem. 

Ty, poddany Maryi i Józefowi, uświęciłeś życie rodzinne, 

- uświęć tę rodzinę swoją obecnością. 

Ty ukazałeś swoją świętą Rodzinę jako godny podziwu wzór 

modlitwy, miłości i spełnienia woli Ojca, 

- uświęć tę rodzinę swoją łaską i napełnij ją swymi darami. 

Ty kochałeś swoich bliskich i przez nich byłeś kochany, 

- zachowaj wszystkie rodziny w pokoju i wzajemnej miłości. 

Ty przemieniając wodę w wino w Kanie Galilejskiej, pierwszym 

znakiem uradowałeś nowo założoną rodzinę, 

- przynieś tej rodzinie ulgę w cierpieniach i niepokojach i obdarz ją 

radością. 

Ty w trosce o jedność rodziny powiedziałeś: „Co Bóg złączył, człowiek 

niech nie rozdziela”’ 

- połącz ścisłym węzłem swojej miłości małżonków tej rodziny  

i zachowaj ich w jedności. 

8. Po wezwaniach reprezentant rodziny zwraca się do wszystkich obecnych tymi 

lub podobnymi słowami: 

Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom ośmielamy się 

mówić: 
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Wszyscy: 

Ojcze nasz... 

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA 

9. Reprezentant rodziny składa ręce iwypowiada modlitwę błogosławieństwa: 

Błogosławiony jesteś Boże, Ty zechciałeś, aby Twój Syn, który stał się 

człowiekiem, był członkiem ludzkiej rodziny i wzrastał w jej 

wspólnocie, dzieląc jej troski i radości. 

Ciebie więc, Boże, pokornie błagamy za tę rodzinę, otaczaj ją opieką  

i umacniaj swoją łaską, aby cieszyła się pomyślnością i zgodą,  

a jako Kościół domowy głosiła w świecie Twoją chwałę.  

Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Wszyscy: 

Amen. 

10. Reprezentant rodziny w milczeniu kropi zebraną rodzinę wodą święconą. 

ZAKOŃCZENIE OBRZĘDU 

11. Reprezentant rodziny kończy obrzęd mówiąc: 

Pan Jezus, który przebywał ze swoją rodziną w Nazarecie, niech 

zawsze pozostaje w tej rodzinie, niech ją zachowa od zła wszelkiego  

i sprawi, abyśmy byli jednym sercem i jedną duszą. Który żyje i króluje 

na wieki wieków. 

Wszyscy: 

Amen. 

12. Obrzęd można zakończyć śpiewem Apelu Jasnogórskiego. 

 


