
O północy zapalamy w domach poświęcone świece mówiąc:

"Światło Chrystusa"

"Bogu niech będą dzięki"

Rozpoczynamy modlitwę. 

Proponowany przebieg modlitwy:

1. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen.

2. Przez Jezusa, Syna Boga w Trójcy Jedynego, zwracamy się do Ojca:

O, mój Ojcze Niebieski, jak jest słodko i miło wiedzieć, że Ty jesteś moim Ojcem, a ja
– Twoim dzieckiem! 

Przede wszystkim wtedy, gdy niebo mojej duszy jest czarne, a mój krzyż zbyt ciężki, 
odczuwam potrzebę, aby Ci powiedzieć: 

Ojcze, wierzę w Twoją miłość do mnie! 

Tak, wierzę, że Ty jesteś moim Ojcem, a ja – Twoim dzieckiem! 

Wierzę, że czuwasz w dzień i w nocy nade mną i że nawet jeden włos nie spadnie z 
mojej głowy bez Twojego pozwolenia! 

Wierzę, że jako nieskończenie Mądry wiesz lepiej niż ja, co jest dla mnie korzystne! 

Wierzę, że jako nieskończenie Mocny wyprowadzasz dobro ze zła! 

Wierzę, że jako nieskończenie Dobry, sprawiasz, iż wszystko służy dobru tych, którzy
Cię kochają i pomimo rąk, które mnie ranią, całuję Twoją dłoń, która leczy! 

Wierzę, lecz pomnóż moją wiarę, a zwłaszcza moją nadzieję i moją miłość!
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Naucz mnie dobrze widzieć Twoją miłość, która kieruje wszystkimi wydarzeniami 
mojego życia. 

Naucz mnie zdawać się na Twoje prowadzenie jak dziecko w ramionach swej matki. 

Udziel mi światła, siły i łaski Twojego Ducha! Umocnij mnie w tymże Duchu tak, 
żebym nigdy go nie straciła, nie zasmuciła ani nie osłabiła we mnie. Mój Ojcze, 
proszę Cię o to w imię Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. A Ty, o Jezu, otwórz Swoje
Serce i włóż w nie moje serce, a potem razem z Sercem Maryi ofiaruj je naszemu 
Boskiemu Ojcu! W zamian za to wyproś mi łaskę, której tak potrzebuję! 

Mój Boski Ojcze, spraw, by Cię poznali wszyscy ludzie. Niech cały świat ogłasza 
Twoją dobroć i Twoje miłosierdzie! 

Bądź moim czułym Ojcem i chroń mnie wszędzie jak źrenicy Twoich oczu. Niech na 
zawsze zachowam godność Twojego dziecka. Zmiłuj się nade mną! 

Boski Ojcze, słodka Nadziejo naszych dusz, bądź znany, czczony i kochany przez 
ludzi!

Boski Ojcze, nieskończona Dobroci objawiająca się wobec wszystkich narodów, bądź
znany, czczony i kochany przez ludzi! Boski Ojcze, dobroczynna Roso dla ludzkości, 
bądź znany, czczony i kochany przez ludzi! 

Amen.

3. Odmawiamy modlitwę zawierzenia Bogu Ojcu:

Boże Ojcze staję przed Tobą i chcę zawierzyć Ci całe moje życie. Wszystko czym 
jestem i co posiadam składam u Twoich stóp. Daj mi wiarę w to, że prowadzisz mnie 
Ojcze i jesteś ze mną w każdej sytuacji mojego życia. Błogosław mi Ojcze, chroń 
mnie i osłaniaj. Wtulam się w Twoje Ojcowskie ramiona pełne miłości i łaski. Ojcze, 
pragnę Cię kochać i służyć wiernie całym sercem, umysłem i wolą, ożywiony, 
prowadzony przez Ducha Świętego w Synu Twoim Jezusie Chrystusie.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i 
na wieki wieków.

Amen.

4. Święcimy dom i zawierzamy go Bogu. Modlitwa poświęcenia domu:

Niech nas błogosławi i strzeże wszechmogący i miłosierny + Bóg Ojciec, Syn Boży i 
Duch Święty.

Panie Jezu Chryste, wszechmogący Królu nieba i ziemi, Synu Dawida, Jezu 
Nazareński dla nas ukrzyżowany, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad tym domem, 
strzeż jego mieszkańców. Niech twoje Boskie błogosławieństwo towarzyszy im 
wszędzie, niech Duch Święty oświeca ich myśli i serca i niech moc Jego działa przez 
nich na każdym miejscu. Wszystko co się w tym domu znajduje, tych którzy do niego 
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wchodzą i z niego wychodzą niech błogosławi i od złego osłania błogosławieństwo 
Trójcy Przenajświętszej, aby do niego żadne nieszczęście się nie zbliżyło.

Niech święte imię Jezusa z dziewięcioma chórami Aniołów będzie obecne w tym 
domu, darząc go swoim pokojem.

Niech go okrywa swoim macierzyńskim płaszczem Najświętsza Maryja Panna.

Niech go strzegą święci Archaniołowie.

Niech święci Apostołowie będą szafarzami jego dostatków.

Niech utwierdzają i umacniają go święci Ewangeliści.

Niech Krzyż Chrystusa będzie dachem tego domu.

Niech trzy gwoździe Chrystusa będą jego zaporą.

Niech korona Chrystusa będzie jego tarczą.

Niech Najświętsza Rana Jego Boskiego Serca będzie schronieniem dla wszystkich 
jego mieszkańców.

Jezu, Maryjo, Józefie święty i wszyscy nasi Patronowie, święci Aniołowie Stróżowie, 
wybłagajcie u Boga w Trójcy Świętej Jedynego, aby raczył zachować ten dom od 
piorunów, ognia, gradu, głodu, powodzi, napadów złych ludzi, zgorszenia, 
niedowiarstwa, herezji, długów i wszelakiego nieszczęścia, grożącego duszy lub ciału
jego mieszkańców.

Niech nam w tym dopomoże Trójca Przenajświętsza: Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg 
Duch Święty. 

Amen.

5. Zachęcamy, by odmówić Litanię do św. Józefa, prosząc o prowadzenie w 
roku 2021.

6. Na koniec mówimy:

"Światło Chrystusa niech pozostanie wśród nas i my bądźmy tym światłem."

Amen.

7. Gdy kładziemy się spać, modlimy się do Boga Ojca w sposób, jaki 
podpowiada nam serce. Ważne, żeby były to słowa szczere i prawdziwe.

Wierzymy głęboko, że tej nocy Bóg Ojciec pozwoli nam doświadczyć Jego Miłości.
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