DOMOWE LUCERNARIUM ADWENTOWE
I NIEDZIELA ADWENTU
Prowadzący:
Boża Mądrości, co ogarniasz wszystko
i wszystkim rządzisz z mocą i słodyczą,
ludu Twojego Wodzu i Pasterzu.
Przyjdź do nas, Panie!
Wszyscy:Przyjdź do nas, Panie!
Prowadzący:
Boże, Światłości świata i Nadziejo wszystkich ludzi,
Ty przebaczyłeś prarodzicom ich nieposłuszeństwo
i przywróciłeś do komunii z Tobą.
Prosimy, obdarz wszystkich Twoich wiernych
nadzieją życia wiecznego, abyśmy oczekiwali
powtórnego przyjścia Twojego Syna, naszego Pana,
Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje
we wspólnocie Ducha Świętego,
Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Teraz zapala się pierwszą świecę na wieńcu adwentowym.
Można zaśpiewać pieśń adwentową.
Wszyscy:
Oto Pan Bóg przyjdzie,
z rzeszą świętych nam przybędzie.
Wielka światłość w dzień ów będzie.
Alleluja, alleluja.
Można teraz pomodlić się w intencjach rodziny, bliskich, przyjaciół i wspólnoty.
Zapalenie świec kończy się modlitwą Ojcze nasz.

II NIEDZIELA ADWENTU
Prowadzący:
Szczepie Jessego, Znaku dla narodów,
któremu władcy milcząc cześć oddają,
Kluczu Dawida, Berło Izraela.
Przyjdź do nas, Panie!
Wszyscy:

Przyjdź do nas, Panie!

Prowadzący:
Boże Miłości i Pokoju, Ty w swojej mądrości
wybrałeś naród żydowski, który przez patriarchów
wzywałeś do wierności Tobie.
Ty wyprowadziłeś Twój lud wybrany z Egiptu
i dałeś im Ziemię Obiecaną.
Prosimy, aby wszędzie zapanował prawdziwy pokój
i aby umilkł hałas wojen i konfiktów,
krzyk zabijanych ludzi i płacz dzieci.
Niech przyjdzie Twoje Królestwo!
Przez Twojego Syna, naszego Pana,
Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje
we wspólnocie Ducha Świętego,
Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Teraz zapala się pierwszą i drugą świece na wieńcu adwentowym.
Można zaśpiewać pieśń adwentową.
Wszyscy:
Oto Pan Bóg przyjdzie,
z rzeszą świętych nam przybędzie.
Wielka światłość w dzień ów będzie.
Alleluja, alleluja.
Można teraz pomodlić się w intencjach rodziny, bliskich, przyjació i wspólnoty.
Zapalenie świec kończy się modlitwą Ojcze nasz.

III NIEDZIELA ADWENTU
Prowadzący:
Wschodzie bez kresu, Blasku nieśmiertelny,
Sprawiedliwości Słońce najjaśniejsze,
Więzi łącząca ziemię i niebiosa.
Przyjdź do nas, Panie!
Wszyscy: Przyjdź do nas, Panie!
Prowadzący:
Boże Radości i Chwały, król Dawid tańczył
Przed Arką Przymierza z radości, bo byłeś blisko.
Daj nam, prosimy, prawdziwą radość
wypływającą z przymierza, jakie z nami zawarłeś
przez wcielenie i paschę Twojego Syna,
Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje
we wspólnocie Ducha Świętego,
Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Teraz zapala się pierwszą, drugą i trzecią świece na wieńcu adwentowym.
Można zaśpiewać pieśń adwentową.
Wszyscy:
Oto Pan Bóg przyjdzie,
z rzeszą świętych nam przybędzie.
Wielka światłość w dzień ów będzie.
Alleluja, alleluja.
Można teraz pomodlić się w intencjach rodziny, bliskich, przyjaciół i wspólnoty.
Zapalenie świec kończy się modlitwą Ojcze nasz.

IV NIEDZIELA ADWENTU
Prowadzący:
Królu wszechświata i nasz Prawodawco,
Węgielny Głazie, który spajasz ludzkość,
Zbawco człowieka i Emmanuelu.
Przyjdź do nas, Panie!
Wszyscy: Przyjdź do nas, Panie!
Prowadzący:
Boże Dobry i Miłosierny, prorocy pierwszego
przymierza zapowiadali przyjście Mesjasza,
który miał wybawić naród wybrany.
Ty w swoim Synu, Mesjaszu Jezusie,
ukazałeśnam wielką i cudowną łaskę,
którą obdarzasz wszystkich ludzi i wszystkie narody.
Prosimy, zbuduj pośród nas więzy miłości,
solidarności i pokoju.
Niech przyjdzie Twoje Królestwo!
Przez Twojego Syna, naszego Pana,
Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje
we wspólnocie Ducha Świętego,
Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Teraz zapala się wszystkie świece na wieńcu adwentowym.
Można zaśpiewać pieśń adwentową.
Wszyscy:
Oto Pan Bóg przyjdzie,
z rzeszą świętych nam przybędzie.
Wielka światłość w dzień ów będzie.
Alleluja, alleluja.
Można teraz pomodlić się w intencjach rodziny, bliskich, przyjaciół i wspólnoty.
Zapalenie świec kończy się modlitwą Ojcze nasz.

