Niedziela Palmowa – liturgia domowa
Z gałązek przygotować wspólnie palmę (dzieci mogą zrobić swoje, można je wykonać w sobotę).
Przygotowujemy miejsce do modlitwy (pod obrazem przy stole, itp.)
Ojciec, lub najstarsza osoba w rodzinie zaprasza wszystkich na wspólną modlitwę.
Rozpoczynamy wspólną modlitwę śpiewem: „Hosanna Synowi Dawidowemu”, „Króluj nam
Chryste” „Panie mój przychodzę dziś”, lub innym odpowiednim.
a) W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen
b) Krótkie wprowadzenie: Po 40 dniach przygotowania gromadzimy się, by z całym Kościołem
rozpocząć misterium paschalne. Dziś Chrystus wjechał do Jerozolimy, aby tam za nas umrzeć
i zmartwychwstać. Wspominając to wydarzenie z głęboką wiarą i pobożnością módlmy się
abyśmy uczestnicząc w tajemnicy Jego krzyża dostąpili udziału w zmartwychwstaniu i życiu.
c) Wybrana osoba odczytuje tekst z ewangelii wg św. Mateusza rozdział 21 wersety 1-11 (Mt
21,1-11)
d) Trwamy chwilę w ciszy rozważając usłyszane Słowo Boże.
e) Wspólne prośby i błagania:
- Módlmy się za wszystkich wierzących, by podejmując uczynki miłosierdzia, świadczyli
wobec świata o Bożej miłości do każdego człowieka. Ciebie prosimy – Wysłuchaj nas Panie.
- Módlmy się za wszystkich chorych, zwłaszcza chorych na COVID19, by Bóg pozwolił
wrócić im do zdrowia. Ciebie prosimy…
- Módlmy się za lekarzy pielęgniarki, ratowników, i wszystkich pracujących w służbie
zdrowia, by podejmując walkę z chorobą cieszyli się Bożą opieką. Ciebie prosimy…
- można dodać własną intencję
- Módlmy się za zmarłych w skutek epidemii, oraz za naszych bliskich zmarłych, by mogli ze
świętymi oglądać chwałę Bożą. Ciebie prosimy…
- Módlmy się za nas samych i naszych bliskich, by Bóg obdarzył nas pokojem serc i pozwolił
służyć sobie nawzajem. Ciebie prosimy…
f) Zjednoczeni z wszystkimi świętymi w niebie prośmy Ojca niebieskiego, by odpuścił nam
grzechy i zachował nas od złego:
g) Ojcze Nasz…
h) Módlmy się: Wszechmogący Boże, czcimy dziś zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i
śmiercią † pomnóż naszą wiarę i wysłuchaj nasze prośby ⁎ abyśmy zjednoczeni z Chrystusem
przynosili Tobie owoce dobrych uczynków. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
5. Kończymy modlitwę słowami:
- Błogosławmy Panu.
- Bogu niech będą dzięki.
6. Śpiewamy pieśń na zakończenie: „Chrystus Wodzem…” , „O Chryste Królu, Władco świata”
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