
Porządek spotkania
„Brewiarzowej Grupy Ojców”

P = Prowadzący W = Wszyscy = Postawa stojąca

Przed spotkaniem prowadzący wybiera „czytanie do dzielenia się” (punkt 6).

1. Zapalenie świecy [P]
P: Światło Chrystusa.
W: Bogu niech będą dzięki.

2. Znak Krzyża [W]

3. Krótka modlitwa wzywająca Ducha Świętego [P]

4. Modlitwa do świętego Józefa [W] (verte)

5. Nieszpory (obok)

6. Czytanie do dzielenia się:
- odczytanie fragmentu [P]
- podzielenie się przemyśleniami na temat czytania [W]

7. Dziesiątka Różańca:
- rozważana tajemnica [P] (verte)
- intencje [W]
- różaniec [W kolejno]
- „O mój Jezu...” [W]

8. Znak Krzyża [W]

9. „Mini-Agapa” (małe co nie co  )

Nieszpory
P: † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. (W: Znak Krzyża)
W: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu
jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków.
Amen.  (Alleluja.)

Hymn [W]

P  salmodia   [P: antyfony] (dwiema grupami naprzemian,
każdy psalm lub pieśń kończąc słowami:
Chwała Ojcu i Synowi...)

C  zytanie   [P] (po czytaniu chwila rozważania w ciszy)

R  esponsorium krótkie   [P: wersety oznaczone „K.”]

P  ieśń Maryi   [P: antyfona]

P  rośby   [P: rozpoczęcie, później W kolejno] (+ prośby własne)

„Ojcze nasz...” [W]

M  odlitwa   [P] (kończąc słowami: ... Przez naszego Pana
Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.)

P: Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła
i doprowadzi do życia wiecznego.
W: Amen.



Modlitwa „Brewiarzowej Grupy Ojców” do świętego Józefa
(na podstawie nowenny do św. Józefa — Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu)

Święty  Józefie, wzorze  i  patronie  wszystkich  ojców  rodzin, 
naucz nas chrześcijańskiego traktowania naszych obowiązków, 
napełnij  prawdziwą  radością  serca  nas  ojców,
którzy przekazujemy życie swym dzieciom.

Chcemy tak opiekować się swymi rodzinami, jak Ty opiekowałeś 
się  Świętą  Rodziną  w  Nazarecie.  Niech  w  naszym  życiu 
rodzinnym nigdy nie zabraknie obecności Jezusa.

Spraw,  by  żadne  trudności  nie  zdołały  nas  oddalić  od  Boga
i oziębić miłości do Niego, jak również do naszych żon i dzieci.

Poleć  święty  Józefie  Bogu  nas  ojców  zatroskanych  o  swe 
rodziny,  a szczególnie tych, którym trudno jest podołać swym 
obowiązkom.

Amen.

Tajemnice Różańca

Tajemnice radosne

1. Zwiastowanie Maryi

2. Nawiedzenie św. Elżbiety

3. Narodzenie Pana Jezusa

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

Tajemnice światła

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

2. Objawienie siebie na weselu w Kanie

3. Głoszenie Królestwa Bożego
i wzywanie do nawrócenia

4. Przemienienie na górze Tabor

5. Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice bolesne

1. Modlitwa w Ogrójcu

2. Biczowanie

3. Ukoronowanie cierniem

4. Dźwiganie krzyża

5. Śmierć na krzyżu

Tajemnice chwalebne

1. Zmartwychwstanie

2. Wniebowstąpienie

3. Zesłanie Ducha Świętego

4. Wniebowzięcie Maryi

5. Ukoronowanie Maryi
na Królową Nieba i Ziemi


