Litania do Świętej Rodziny [2]
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże
- zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże
Święta Trójco Jedyny Boże
Jezu, Zbawicielu świata
Jezu, Synu Maryi i nasz Bracie umiłowany
Jezu, skarbie Świętej Rodziny
Święta Maryjo, Królowo nieba
- módl się za nami.
Święta Maryjo, Matko Jezusa i nasza ukochana Matko
Święta Maryjo, ozdobo i radości Świętej Rodziny
Święty Józefie, Ojcze i żywicielu Jezusa
Święty Józefie, czysty mężu Maryi
Święty Józefie, przewodniku i podporo Świętej Rodziny
Święta Rodzino, pod której opiekę poświęciliśmy się
- bądź zawsze z nami.
Święta Rodzino, nasz wzorze przewyborny
Święta Rodzino, umiłowanie Ojca Niebieskiego
Święta Rodzino, kierowana przez Ducha Świętego
Święta Rodzino, uświęcona obecnością Jezusa
Święta Rodzino, radująca oczy Boże
Święta Rodzino, ostojo cnót wszelkich
Święta Rodzino, świątynio Boga
Święta Rodzino, mieszkanie Boga żywego
Święta Rodzino, ukryta i nieznana na ziemi
Święta Rodzino, uboga i pracowita
Święta Rodzino, ożywiona duchem pokory i pokuty
Święta Rodzino, wzorze cierpliwości i wyrzeczenia
Święta Rodzino, uczczona przez pasterzy i mędrców
Święta Rodzino, prześladowana przez Heroda
Święta Rodzino, uciekająca do Egiptu
Święta Rodzino, wzorze dążących do Boga
Święta Rodzino, przykładzie wszystkich cnót
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.
P. Jezu, Maryjo, Józefie Święty,
W. Oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
Módlmy się. Panie, Jezu Chryste, który będąc poddany Maryi i Józefowi, uświęciłeś życie rodzinne niewysłowionymi cnotami, spraw, abyśmy z pomocą ich obojga naśladowali przykłady Twojej Świętej Rodziny i obcowali z Nią w wieczności. Który żyjesz i królujesz z Bogiem
Ojcem i Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
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Akt Zawierzenia Rodzin
Świętej Rodzinie z Nazaretu
Rozpoczęła się peregrynacja Ikony Świętej Rodziny w
Archidiecezji Krakowskiej: do naszej parafialnej świątyni dotrze 30 kwietnia 2022 r. Przygotowując się do
tego duchowego wydarzenia, w ramach tradycyjnej kolędy przeżywać będziemy Duszpasterskie Spotkanie i Błogosławieństwo Rodzin, które odbywać
się będzie od 3 – 14 stycznia 2022 r. Zapraszając wszystkie rodziny na uroczystą Mszę św., pragniemy wspólnie modlić się za Rodziny naszej parafii,
aby były „silne Bogiem, stając się w ten sposób siłą człowieka i całego narodu”
(św. Jan Paweł II). Zachęcamy do gorącej modlitwy w tej intencji, zarówno
podczas liturgii jak i w swoich domach, przed obrazem Świętej Rodziny.
Oto kilka tekstów do wykorzystania podczas takiej modlitwy małżeńskiej i
rodzinnej, a także program spotkań kolędowych w kościele.

Codzienna modlitwa małżonków
przed obrazem Świętej Rodziny
O najukochańszy Jezu, który swoim niezrównanie cnotliwym i przykładnym życiem w zaciszu domowym uświęciłeś tu na ziemi Rodzinę przez Ciebie
wybraną, spojrzyj okiem łaskawym na naszą rodzinę, która u nóg Twoich
upada i żebrze Twojej pomocy. Wspomnij, że rodzina ta należy do Ciebie,
ponieważ osobnym nabożeństwem poświęciła się Tobie i poleciła. Spojrzyj
łaskawie na nią, zachowaj ją od niebezpieczeństw, wspomagaj w potrzebach,
udziel nam wszystkim siły, abyśmy w naśladowaniu Twej Nazaretańskiej Rodziny, w służbie i miłości ku Tobie przez całe życie nasze wiernie wytrwali, i
Ciebie kiedyś w niebie wiecznie chwalić mogli.
O Maryjo, Matko Najświętsza, błagamy Cię o przemożną Twoją opiekę,
pełni ufności, że Boski Syn Twój jednorodzony próśb Twoich wysłucha.
Ty także, najchwalebniejszy Patriarcho, św. Józefie, wspomagaj nas swoją
potężną opieką, przedstaw prośby nasze Maryi, aby je Jezusowi Chrystusowi
ofiarować raczyła.
Jezu, Maryjo, Józefie Święty, Wam oddaję serce, ciało i duszę moją!
Jezu, Maryjo, Józefie Święty, bądźcie ze mną przy skonaniu moim!
Jezu, Maryjo, Józefie Święty, niech oddam ducha mojego przy Was w pokoju.
Amen.

Wezwania
w czasie Aktu Zawierzenia
Celebrans:

O dobry Jezu, który przez Swoje niewypowiedziane cnoty i przykład Swojego rodzinnego życia, Rodzinę przez Siebie na ziemi wybraną czciłeś…
Rodziny:

Spojrzyj łaskawie na nasze rodziny, które do Twych stóp się korzą i
w modlitwie o łaski proszą.
Celebrans:

Pomnij, że te rodziny do Ciebie całkowicie należą, gdyż się Tobie na
szczególną służbę poświęciły i oddały…
Rodziny:

Chroń je łaskawie, ratuj w niebezpieczeństwach, wspomagaj w utrapieniach i udzielaj im pomocy, aby mogły wytrwać w naśladowaniu
Twojej Świętej Rodziny i zasłużyć sobie na wieczne szczęście w niebie.
Celebrans:

O Maryjo, Matko nasza Najmilsza…
Rodziny:

Prosimy Cię o Twoje wstawiennictwo ufając, że Twój Jednorodzony
Syn Boży próśb Twych wysłucha.
Celebrans:

Także i Ty, chwalebny Patriarcho, Święty Józefie…
Rodziny:

Przybądź nam na pomoc swą przemożną przyczyną i złóż nasze oddanie w ręce Maryi, aby je Ona Jezusowi Chrystusowi przedstawiła.
Celebrans:

Módlmy się: Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie nasze
rodziny. Zachowaj je złączone nierozerwalnym węzłem miłości, wierne
otrzymanym łaskom i obowiązkom swego powołania. Spraw, aby żyły
według prawa i przykazań Bożych, by ich życie było odbiciem Twego
życia na ziemi i pozwoliło im kiedyś cieszyć się Twoim szczęściem w
niebie. Amen.

Litania do Świętej Rodziny [1]
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Jezu, Synu Boga żywego, który z miłości ku nam stając się człowiekiem, uszlachetniłeś i uświęciłeś więzy rodzinne - zmiłuj się nad nami.
Jezu, Maryjo, Józefie Święty, których świat cały czci imieniem
Najświętszej Rodziny - wspierajcie nas.
Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi
- wspieraj nas.
Najświętsza Rodzino, najdoskonalszy wzorze cnót wszystkich…
Najświętsza Rodzino, wzgardzona w Betlejem od ludzi,
ale uczczona śpiewem Aniołów
Najświętsza Rodzino, odbierająca hołdy pasterzy i dary królewskie
Najświętsza Rodzino, wysławiona przez świętego starca Symeona
Najświętsza Rodzino, prześladowana i wygnana do ziemi pogańskiej
Najświętsza Rodzino, żyjąca w ukryciu i nieznana
Najświętsza Rodzino, wzorze dla rodzin odrodzonych
duchem chrześcijańskim
Najświętsza Rodzino, której Głowa jest wzorem miłości ojcowskiej
Najświętsza Rodzino, której Matka jest wzorem miłości macierzyńskiej
Najświętsza Rodzino, której dziecko jest wzorem
posłuszeństwa i miłości synowskiej
Najświętsza Rodzino, Patronko i opiekunko wszystkich
rodzin chrześcijańskich
Najświętsza Rodzino, ucieczko nasza w życiu i nadziejo w godzinę śmierci
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.
K.: Rodzino Święta i Czcigodna, uciekamy się do Ciebie
z miłością i nadzieją.
W.: Daj nam odczuć skutki Twej zbawiennej opieki.
Módlmy się. Panie, Jezu Chryste, który będąc poddany Maryi i Józefowi, uświęciłeś życie rodzinne niewysłowionymi cnotami, spraw, abyśmy z pomocą ich obojga naśladowali przykłady Twojej Świętej Rodziny i obcowali z nią w wieczności. Który żyjesz i królujesz z Bogiem
Ojcem i Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

