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Ciche życie Józefa, Maryi i Jezusa w Nazarecie wskazuje, jak rodzice 
i dzieci mogą jednoczyć się z Bogiem na najbardziej codziennych drogach, jak 
codzienność staje się szkolą Ewangelii i wprowadza na drogę uświęcenia. 
Od Świętej Rodziny czerpiemy lekcję życia rodzinnego, jego ewangelicznej 
prostoty i świętości. Lekcja ta jest przekazywana do dziś w chrześcijańskich 
obyczajach: pomocy rodzinnej i sąsiedzkiej, wspólnego posiłku, modlitwy 
i świętowania, błogosławienia potomstwa, uczenia dzieci znaku krzyża i in-
nych modłitw, szacunku dla chleba, wieszania w domu krzyża i obrazów 
religijnych, opieki nad chrześniakami, zapraszania do stołu ubogich. Od 
Rodziny z Nazaretu bierzemy też przykład gorliwej pracy zawodowej i do-
mowej. Wreszcie uczymy się od niej pięknych i niezastąpionych postaw 
ducha: pokory, milczenia, wytrwałości i wdzięczności. 

W tym duchu błogosławię rodzinom włączającym się w peregrynację 
Ikony Świętej Rodziny. 



Święta Rodzina 
jako wzór dla współczesnej rodziny 

Kiedy pochylamy się nad współczesną rodziną, dostrzegamy jej różno-
rakie trudności i problemy. Jednocześnie poszukujemy dla niej możliwych 
dróg wyjścia, a także różnorakich wzorców do naśladowania. W tych po-
szukiwaniach na pierwszym miejscu musi się pojawić Święta Rodzina, 
która jest przykładem dla każdej rodziny chrześcijańskiej, a w niej postać 
Świętego Józefa, będącego wzorem dla każdego współczesnego męża 
i ojca, a także osoba Najświętszej Maryi Panny wzoru dla współczesnej 
małżonki i matki. 

Każda chrześcijańska rodzina - Domowy Kościół wzmocniona obec-
nością Chrystusa tak jak Święta Rodzina wzmocniona obecnością Dzie-
ciątka Jezus pielgrzymuje, idąc na spotkanie Boga Ojca. Na tej drodze 
współczesne rodziny kroczą śladami wędrówki odbytej już kiedyś przez 
Świętą Rodzinę, która szła jako pierwsza w tej pielgrzymce wiary, którą 
jest życie. 

Teologia Ikony 

Ikona, wprowadzi nas w świat ducha -- jest oknem do rzeczywistości 
Bożej. Ikony bowiem się nie maluje, tylko... pisze. To rodzaj opowieści 
o Bogu. Pisanie Ikony jest więc modlitwą. Wszystko tutaj jest ważne -
układ postaci, ich szaty, kolorystyka, figury geometryczne. Teologia Ikony 
Świętej Rodziny czerpie swoje treści wprost z Biblii. 

I tak: przypatrzmy się dłoniom Jezusa, Maryi i Józefa. Są jak gdyby 
złączone. W rodzinie ważna jest jedność małżonków skierowana ku Je-
zusowi Chrystusowi. Małżeństwo jest cementowane nie przez uczucia, 
dobrą wolę czy zabezpieczenie materialne, ale przez obecność Boga 
w życiu małżonków. Widzimy, że im bliżej Boga, tym bliżej siebie i im 
bliżej siebie, tym bliżej Boga. 

Wszystkie postaci na Ikonie są otoczone łukiem, który w Piśmie 
Świętym wyraża przymierze Boga z człowiekiem (jest o nim mowa po Po-
topie, gdy Bóg zawiera przymierze z Noem). Przymierze małżeńskie, które 
rozpoczyna się w momencie ceremonii ślubnej, trwa przez całe życie 
małżonków. Geometrycznie wyznaczony środek okręgu, którego frag-
mentem jest łuk przymierza znajduje się w miejscu w którym Maryja 
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przytula się do Józefa. Ten pełen czułości gest wyraża prawdę, że tylko 
miłość pochodząca od Boga jest źródłem miłości małżeńskiej. Człowiek 
chce kochać i być kochanym bezgranicznie, ale cały czas doświadcza ogra-
niczoności miłości innych i swojej. Ta granica tworzy krąg wokół każdej 
z osób - krąg egoizmu, w którym są często zamknięci także małżonkowie. 
Między ludźmi pojawia się Jezus ukrzyżowany, gdyż tylko taka miłość 
przełamuje krąg egoizmu - tylko taka miłość (gotowa poświęcić siebie) 
daje pełnię szczęścia w relacji między ludźmi. Tak powinni kochać się 
małżonkowie, tak powinno kochać się rodzeństwo, tak rodzice powinni 
kochać dzieci, dzieci rodziców itd. 

Twarze na Ikonie wyrażają tajemnicę. Źródłem nieustannej fascynacji 
drugą osobą w małżeństwie jest szacunek i pragnienie odkrywania tej ta-
jemnicy, którą ona nosi w sobie. 

Zauważmy, że fezus opiera się na rękach Józefa i Maryi, ale jedno-
cześnie wyciąga dłoń, by błogosławić światu. Chodzi tu o ukazanie rela-
cji dziecka i rodziców. 

Dłonie Maryi i Józefa zbliżają się do siebie nie dotykając się. Miłość 
w małżeństwie może ciągle wzrastać - nigdy nie dochodzi się do takiego 
momentu, że bardziej kochać nie można. Miłość to jakby wartość trój-
wymiarowa. Wymiar fizyczny jest związany z ciałem, które w miłości 
pełni bardzo ważną rolę. Jeśli kogoś kocham to się do niego uśmiecham, 
przytulam, całuję (widać to szczególnie w miłości matki do dziecka). 

Dochodzimy wreszcie do tego, że Jezus potrzebuje miłości Maryi i Jó-
zefa. On jest na nich oparty jak na tronie. Dziecko bardzo potrzebuje 
miłości rodziców i cieszy się, gdy widzi jak rodzice okazują sobie miłość. 
Miłość rodziców jest dla dziecka obrazem miłości Boga. Gdy małe dziecko 
słyszy że Bóg jest ojcem, to automatycznie myśli o swojej relacji z tatą. 
Dziecko nie potrafi myśleć abstrakcyjnie w oderwaniu od konkretów. Gdy 
relacja z ojcem jest dobra, gdy ojciec potrafi dziecko przytulić, poświęcić 
mu czas, gdy potrafi skarcić, wytłumaczyć, pokazać, gdy dla dziecka oj-
ciec jest „mistrzem świata", tym który może wszystko - wtedy relacja 
z Bogiem jest dobra. Taki człowiek w dorosłym życiu nie boi się Boga, ale 
ufa Mu bezgranicznie. Podobnie jest z miłością matczyną, gdyż w Bogu 
jest czułość matki i autorytet ojca. 

Maryja - rola kobiety i matki 

Na naszej Ikonie Maryja ma szaty koloru czerwonego - jest to kolor 
królewski. Wpatrywanie się w Maryję uświadamia nam wielkość 
powołania kobiety i jej obdarowania przez Boga. 
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Święta Rodzina zamknięta jest w kształcie serca. Ten zarys sugeruje zanurze-
nie w nieogarnionej Bożej Miłości. Wszyscy jesteśmy Bogu potrzebni. To się nazywa 
miłosierdzie Boże, że jesteśmy zanurzeni w jego sercu. Ikona nie jest kryptogra-
mem, czyli ukrytym zapisem tajnych treści. Na nią patrzy się poprzez 
serce. Jeśli spojrzymy przez serce spojrzymy tak, jak patrzy się na kochane 
osoby, tak jak patrzy na nas Bóg. Takie patrzenie na Boga i ludzi jest świa-
dectwem głębokiego życia duchowego, które to jest celem naszego trwa-
nia przy Bogu. 

Komentarz wstępny I 

„W dniu dzisiejszym staje przed nami Rodzina z Nazaretu. W zwy-
kłym domu, jakich było wiele, w skromnych warunkach rozwijało się naj-
szczęśliwsze życie rodzinne we wzajemnej miłości, radości i pokoju, oparte 
na prawie Bożym. Święta Rodzina staje przed nami po to, by nasze, 
współczesne rodziny w Betlejem i Nazarecie znajdowały doskonały wzór 
życia oraz natchnienie do codziennego heroizmu. 

Ona jest pierwowzorem i przykładem wszystkich rodzin chrześci-
jańskich. Rodzina jedyna na świecie, ta, która wiodła nieznane i ciche 
życie w małym miasteczku palestyńskim; która doświadczyła ubóstwa, 
prześladowań, wygnania; która wielbiła Boga w sposób nieporównywalnie 
wzniosły i czysty, nie omieszka wspomagać wszystkie rodziny chrześci-
jańskie, co więcej wszystkie rodziny świata w wierności codziennym obo-
wiązkom, w przezwyciężaniu niepokojów i udręczeń życiowych, w wiel-
kodusznym otwarciu się na potrzeby innych, w radosnym wypełnianiu 
planu Bożego. 

Niech święty Józef, „Mąż Sprawiedliwy", niestrudzony pracownik, 
nieskazitelny opiekun skarbów Mu powierzonych, strzeże je, opiekuje się 
nimi i zawsze je oświeca. 

Niechaj Maryja Panna, tak jak jest Matką Kościoła, będzie również 
Matką Kościoła domowego, ażeby dzięki Jej macierzyńskiej pomocy każda 
rodzina chrześcijańska mogła rzeczywiście stać się małym Kościołem, 
w którym będzie odzwierciedlać się i żyć tajemnica Kościoła Chrystuso-
wego. Niech Ona, Służebnica Pańska, będzie przykładem pokornego 
i wielkodusznego przyjęcia woli Bożej; niech Ona, Bolesna Matka u stóp 
krzyża, łagodzi cierpienia i osusza łzy tych, którzy cierpią z powodu trud-
ności rodzinnych. 

A Chrystus Pan, Król wszechświata, Król rodzin, niech będzie obecny 
jak w Kanie, w każdym ognisku chrześcijańskim, aby dać mu światło, ra-
dość, pogodę i męstwo. Błagamy Go, aby każda rodzina umiała wielko-
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dusznie dawać swój własny wkład w przyjście na świat Jego Królestwa, 
„Królestwa prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i po-
koju", do którego zdążają dzieje". 

(Familiaris Consortio 86) 

Komentarz wstępny II 

Najświętsza Rodzino, z wielką ufnością przychodzimy do Ciebie, aby 
prosić Cię o pomoc. Sami słabi jesteśmy i biedni. Nie liczymy też na nasze 
zasługi i dobre uczynki, ale wyłącznie na Twoją łaskawość i dobroć. Wie-
rzymy, że ze szczególną miłością spojrzysz na nasze rodziny i otoczysz je 
przemożną opieką. Niech każda rodzina katolicka, odnowiona według 
wzoru Rodziny Nazaretańskiej, stanie się świątynią Bożą, w której każdy 
znajdzie pokój w udrękach, schronienie w zawodach, podporę w upad-
kach i nadzieję w zwątpieniach. 

Modlitwa w rodzinie 

Do modlitwy przygotowujemy odpowiednie miejsce w domu: stół nakryty ob-
rusem na którym ustawimy Ikonę Świętej Rodziny, a obok niej krzyż, świecę, żywe 
kwiaty. Kiedy cała rodzina będzie w komplecie: 

Propozycja wspólnej modlitwy; 

Przywitanie: wspólny radosny śpiew: O Maryjo, witam Cię, o Maryjo, 
błagam Cię, o Maryjo, pobłogosław wszystkie dzieci swe; 
Wspólna modlitwa poprowadzona przez ojca rodziny (może być Wierzę 
w Boga Ojca, Ojcze Nasz i Zdrowaś, Maryjo lub Pod Twoją obronę); 
Ucałowanie Ikony - komentarz (ojciec lub inny z domowników): 
Teraz na znak naszej czci i szacunku wobec Świętej Rodziny oraz 
przyjęcia Jej do naszego domu i do naszych serc, ucałujemy Ikonę 
(ojciec lub inny z domowników bierze Ikonę Świętej Rodziny, całuje ją i podaje do 
ucałowania pozostałym członkom rodziny, wszystko dokonuje się w ciszy). 
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L I T A N I A D O N A J Ś W I Ę T S Z E J R O D Z I N Y 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. 
Chryste, usłysz nas ! Chryste, wysłuchaj nas ! 
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami. 
Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami. 
D u c h u Święty, Boże - zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami. 
Jezu, Synu Boga żywego, który stając się człowiekiem 

z miłości ku nam, uświęciłeś więzy rodzinne 
- zmiłuj się nad nami. 

Najśw. Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi 
- wspomagaj nas. 

Najśw. Rodzino, doskonały wzorze wszelkich cnót, 
Najśw. Rodzino, wzgardzona w Betlejem, od ludzi, 

ale uczczona śpiewem aniołów, 
Najśw. Rodzino, odbierająca h o ł d pasterzy i mędrców, 
Najśw. Rodzino, wysławiona przez starca Symeona, 
Najśw. Rodzino, prześ ladowana i wygnana do obcej ziemi, 
Najśw. Rodzino, żyjąca w ukryciu i n ieznana, 
Najśw. Rodzino, wierna przepisom prawa Pańskiego, 
Najśw. Rodzino, której Opiekun jest wzorem miłości ojcowskiej, 
Najśw. Rodzino, której M a t k a jest wzorem miłości macierzyńskiej, 
Najśw. Rodzino, której Dziecię jest wzorem posłuszeństwa 

i miłości synowskiej, 
Najśw. Rodzino, pa t ronko i opiekunko wszystkich rodzin, 
Najśw. Rodzino, ucieczko nasza w życiu i nadziejo 

w godzinę śmierci. 
Od wszystkiego, co by m o g ł o zakłócać spokój i jedność serc, 

- zachowaj nas Najświętsza Rodzino. 
Od rozproszenia umysłu i serca, 
Od oziębłości w służbie Bożej, 
Od szukania przyjemności i wygód światowych, 
Od przywiązania do d ó b r ziemskich, 
Od pragnienia próżnej chwały, 
Od złej śmierci, 
Przez najdoskonalsze złączenie serc Waszych, 

- wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino. 
Przez Wasze ubóstwo i pokorę, 
Przez Wasze doskonałe posłuszeństwo, 
Przez smutki i bolesne przejścia Wasze, 
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Przez prace i trudy Wasze, 
Przez modlitwy i milczenie Wasze, 
Przez doskonałość czynów Waszych, 

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 poznać skutki Twej zbawiennej opieki. 

Módlmy się: Boże, Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia, spraw, 
abyśmy złączeni wzajemną miłością naśladowali w naszych rodzinach Jej 
cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Przez Chrystusa Pana 
naszego. Amen. 

KORONKA do Najświętszej R o d z i n y 
(do odmawiania na różańcu) 

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. 
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. 
Chwała Ojcu i Synowi... 
Pokłońmy się Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu, który był 
posłuszny Maryi i Józefowi świętemu. 
K. Jezu, Maryjo, Józefie 
W. Oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. (10 razy) 
K. Chwalą Ojcu i Synowi... Pokłońmy się Jezusowi Chrystusowi... 

M O D L I T W A O B Ł O G O S Ł A W I E Ń S T W O 
W ŻYCIU R O D Z I N N Y M 

Boże dobry i miłosierny, polecamy Twojej opiece nasz dom, rodzinę 
i wszystko, co posiadamy. Błogosław nam, strzeż od złego, chroń w nie-
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bezpieczeństwie, zachowaj od nieszczęścia i umacniaj naszą wiarę. 
W smutku i cierpieniu daj ufną nadzieję. Spraw, abyśmy zawsze byli 
złączeni z Tobą przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

MODLITWA MAŁŻONKÓW 

Boże, w majestacie nieskończony, który stworzyłeś nas na swoje wy-
obrażenie, pomóż nam dostrzegać w sobie wzajemne podobieństwo Twoje 
i szanować siebie. Miłości niepojęta, który w Synu swoim umiłowałeś nas 
do końca, odnawiaj w nas miłość ślubowaną przed Twoim ołtarzem, aby 
w nas nie gasła i nie słabła, abyśmy miłując się wzajemnie, szukali Two-
jej woli na każdy dzień. Boże, który wierny jesteś w obietnicach swoich, 
Boże wieczny i niezmienny, wzmacniaj naszą wierność małżeńską, aby 
słabość nie zwyciężyła nas, aby niebezpieczeństwa nas nie pokonały, ale 
by jaśniała wierność w naszym związku ku Twojej chwale. Amen. 

MODLITWA O WYTRWANIE W MIŁOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ 

Wszechmogący Boże, Ojcze wszystkich ludzi, za pośrednictwem 
Świętej Rodziny z Nazaretu spraw, by nasza miłość odnawiała się i umac-
niała wciąż łaską sakramentu małżeństwa, by była mocniejsza od wszel-
kich słabości i kryzysów. Strzeż naszej wspólnoty rodzinnej i zachowaj 
w niej miłość, wierność, radość i pokój. Rodzinę naszą uczyń ogniskiem 
wiary, ofiarnej miłości, głębokiej modlitwy. Odwróć od nas grożące nie-
bezpieczeństwa. 

Dziękujemy Ci za szczęście, które przepełnia nasze serca i za wszel-
kie dobro, którego doświadczamy każdego dnia. Zachowaj nas na zawsze 
w Twojej miłości. Amen. 

MODLITWA RODZICÓW ZA DZIECI 

Ojcze Niebieski, Tyś nam zaufał, powierzając nam nasze dzieci. Cie-
szymy się, że są w naszej rodzinie. Cieszą nas wszelkie zdolności, które w 
nich odkrywamy. Radujemy się, gdy są zdrowe i dobrze się rozwijają. Cie-
szymy się, gdy możemy przeżywać ich wzrost w życiu duchowym. Panie, 
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dziękujemy Ci za nasze dzieci. Chcemy im pomóc, aby stały się takimi, 
jakimi Ty pragniesz je widzieć. Bardzo chcielibyśmy zachować cierpliwość, 
zwłaszcza, kiedy nasze dzieci sprawiają nam zmartwienia. Prosimy Cię 
Boże, pobłogosław nasze dzieci. Naucz je, aby z dnia na dzień coraz bar-
dziej zdecydowanie brały w ręce ster swego życia i zmierzały do celu, 
który Ty im wskazujesz. Daj im łaskę silnej wiary, która by przenikała 
wszystkie ich myśli i czyny. Pozwól im kiedyś w życiu wykonać takie za-
dania, które napełniłyby ich serca radością. Jeżeliby zbłądziły, przywiedź 
je z powrotem na właściwą drogę. Panie, pozostań w naszej rodzinie. My 
wszyscy Ciebie potrzebujemy. Amen. 

MODLITWA RODZICÓW 
O DOBRE WYCHOWANIE DZIECI 

Panie, Ty powiedziałeś: „Kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje 
Mnie przyjmuje". Umocnij nas, abyśmy nasze dzieci co dzień na nowo 
przyjmowali. Daj nam zrozumieć, że czas, który im poświęcamy, nie jest 
czasem zmarnowanym. Pomóż nam, abyśmy umieli z miłości do naszych 
dzieci z niejednego zrezygnować. Daj nam poczucie wielkiej odpowiedzial-
ności za wychowanie dzieci. Daj nam, rodzicom, pełną zgodność poglądów 
odnośnie do zasad wychowania, byśmy zwłaszcza w tej sprawie stanowili 
jedno serce i jedną duszę. Wzajemna miłość, którą nas połączyłeś, niechaj 
stanowi właściwą atmosferę, w której dzieci nasze żyją. Niechaj w tej miłości 
widzą odblask Twojej dobroci. Amen. 

ZAWIERZENIE DZIECI BOGU 

Boże, w Trójcy Jedyny, z woli i łaski swojej powierzyłeś nam dzieci, 
które do Ciebie należą. Prosimy za nimi, abyś miał je w swojej opiece. 

Boże Ojcze, strzeż życia naszych dzieci, zachowaj je w zdrowiu, broń 
od złych przygód, aby bezpiecznie mogły róść na Twoją chwałę i naszą ra-
dość. 

Synu Boży, Jezu Chryste, strzeż wiary naszych dzieci, daj łaskę, aby 
były wierne Tobie i nie dozwól, aby w życiu zbłądziły. 

Duchu Święty, Boże, udziel dzieciom naszym światła w obowiązkach 
i pokaż, jak mają służyć Bogu i bliźnim. Daj im moc, aby pokonywały 
pokusy i trudności. 
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Boże, wspieraj nas, rodziców, abyśmy słowem trafiali do serc dzieci, 
a słowo swoje popierali przykładem życia. Pomóż nam czuwać nad 
dziećmi i szukać ich dobra. Wzbudzaj i podtrzymuj w nas ducha wiary 
i spraw, niech razem z dziećmi naszymi oglądamy kiedyś Ciebie, Boga 
Trójjedynego. Amen. 

MODLITWA RODZICÓW 
O ŁASKĘ CZYSTOŚCI DLA DZIECI 

O Boże Najświętszy, miłośniku niewinności, udziel dzieciom naszym 
daru świętej czystości. Przez nią niech będzie ich serce jakby świątynią, 
nie dotkniętą żadną nieczystą myślą. Przez nią niech będą czyste ich 
oczy, uszy i usta! Niech czyste pozostaną na ciele i na duszy, aby za-
wsze czyste ręce do Ciebie wznosiły i aby ciało ich zawsze pozostało 
najpiękniejszą świątynią Ducha Świętego. 

Najświętsza Maryjo Panno, Matko najczystsza, Wzorze i Orędow-
niczko czystych dusz, święty Józefie, najczystszy Oblubieńcze 
Najświętszej Panny i wszyscy Święci, przybądźcie nam na pomoc, aby 
Pan dzieciom naszym dał łaskę niewinności i czystości. Amen. 

MODLITWA NARZECZONYCH 

Dzięki Ci, Panie. Ty sprawiłeś, że spotkaliśmy się i ożywiałeś każdego 
dnia naszą miłość poprzez radość i próby. Poprowadź nas teraz do ślubu. 
Obdarz nasze umysły mądrością, siłą naszą wolę, zdrowiem nasze ciała, 
jasnością nasze serca, a przede wszystkim daj nam wiarę, abyśmy zawsze, 
w każdych okolicznościach ufali Tobie. Daj nam nadzieję, abyśmy po-
zostawali w radości i łaskę, abyśmy dziękowali Ci naszym życiem. Amen. 

MODLITWA RODZICÓW 
ZA DZIECKO PRZYGOTOWUJĄCE SIĘ 

DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA 

Matko Niepokalana, Twojej opiece polecamy nasze dziecko w ważnym 
czasie przygotowania do małżeństwa. Panno roztropna, módl się za na-
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szego syna (naszą córkę) do swego Syna, aby okres ten roztropnie przeżył 
(ła) rozważając obowiązki, które w stanie małżeńskim weźmie na siebie. 
Strzeż nasze dziecko od niebezpieczeństwa; niech nie stroni od Boga, ale 
w sakramentach świętych niech znajdzie siłę do wytrwania w dobrym. 
Matko Niepokalana, Tobie powierzamy wszystkich młodych ludzi w prze-
dedniu małżeństwa, a dla siebie prosimy o rozwagę i czujność, aby nasza 
opieka i nasze rady były im pomocne. Amen. 

POŚWIĘCENIE SIĘ ŚWIĘTEJ RODZINIE 

Święta Rodzino Nazaretańska, wzorze rodzin chrześcijańskich, 
z głębokim nabożeństwem poświęcamy się Tobie. Oddajemy się w Twoją 
opiekę prosząc, by rodzice i dzieci, starzy i młodzi kochali się wzajemnie. 
Przedstawiamy Ci pragnienia i potrzeby wszystkich rodzin. 

Prosimy Cię za małżonków oczekujących z niepokojem i nadzieją na 
mające urodzić się im dziecko. Za rozwijające się dzieci, które napełniają 
domy radością, za młodzież, w której budzi się miłość i za narzeczonych, 
którzy z godnością przygotowują się do małżeństwa. 

Za ludzi starych, którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu Ojca. Za 
chorych i cierpiących, za wdowy i sieroty, by nie pozostawali w samo-
tności, lecz zawsze doznawali życzliwej opieki. Prosimy za rodziny rozbite 
i te, które dążą do rozwodu. Niech w ich krytycznym położeniu odnowi 
się prawdziwa miłość, a wygaśnie niechęć i egoizm. Święta Rodzino z Na-
zaretu, która rozszerzasz blaski miłości, broń nasze rodziny i prowadź je 
drogą ewangelicznych błogosławieństw. Amen. 

MODLITWA O ŁASKĘ WIERNOŚCI 

Panie, prosimy Cię o łaskę, abyśmy wiernie dochowali słowa danego 
w dniu naszego ślubu. Prosimy Cię o łaskę, abyśmy Ci wspólnie dzięko-
wali w dniach szczęśliwych, w dniach smutku zaś razem dźwigali nasz 
krzyż. Niech Twoja wierność ku nam będzie dla nas umocnieniem, a za-
razem nauką wzajemnej wierności naszej. Spraw, byśmy przez nierozer-
walną więź, która jednoczy nasze serca, dawali świadectwo Twojej miłości, 
która nie zna granic. A po wspólnie przebytej drodze naszego życia, racz 
nas przyozdobić koroną życia wiecznego, którą przyobiecałeś tym, którzy 
są wierni aż do śmierci. Amen. 
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MODLITWA MATKI PRACUJĄCEJ W DOMU 

Panie, Ty znasz doskonale mój dzień, wypełniony tysiącami czyn-
ności, często monotonnych i niejednokrotnie ciężkich. Wiesz dosko-
nale, że one nie są w najwyższej cenie; znikają każdego wieczoru prawie 
w nicość, bez uznania. Utwierdź mnie w przekonaniu, że one wcale nie 
są mniej cenne niż wielkie inicjatywy gospodarcze czy społeczne, 
zauważane i doceniane przez społeczeństwo. Spraw, bym zrozumiała, 
że Twoje widzenie jest całkowicie odmienne. Twoja Matka pracowała 
całe życie jako gospodyni domowa i Twój plan zbawienia opiera się na 
czynach pokornych i nieznanych. Pomóż mi, Panie, zrozumieć taką per-
spektywę, aby uniknąć znudzenia i bezsensu. Przekonaj mnie, że moje 
działanie bez chwały cieszy się również przywilejem wielkości i niepo-
równywalnej wartości. Czasami nie mam sił i zamykam się w sobie, 
uniemożliwiając objawienie się bogactwa życia, które na swój sposób 
stale ukazują młodzi. Jestem tak bardzo przygnieciona świadomością 
opuszczenia i starzenia się. W takich chwilach, Panie, potrzebuję Cie-
bie. Przywróć mi pewność, że nie tracę czasu; daj mojemu działaniu sku-
teczność i spontaniczność, aby mój dom stał się ostoją radości 
i podnoszenia na duchu. Odnów moją dyspozycyjność. Ty potrafisz 
przywracać każdemu swoje światło i słońce. 

MODLITWA MAŁŻONKÓW 
O ŁASKĘ RODZICIELSTWA 

Boże od którego pochodzi wszelkie ojcostwo. Oddajemy się Tobie na 
rodzicielską służbę. Spraw, aby nasza miłość była miłością płodną. 
Pobłogosław naszej jedności i uczyń ją owocującą. Daj nam zdrowe, udane 
dzieci. Daj przenieść na nie wszystko, co jest w nas dobre. Spraw, abyśmy 
je dobrze wyposażyli do życia ludzkiego i chrześcijańskiego oraz do 
pełnego rozwoju. Błogosław im. Niech będą Twoje od pierwszej chwili 
poczęcia. Czuwaj nad nimi. Przygotuj nas do wypełniania rodzicielskich 
zadań. Rozszerz nasze serca! Daj nam ofiarność, cierpliwość i wyrozu-
miałość. Naucz nas umiejętności wychowawczych. Spraw, aby dzieci nasze 
rosły ku Twojej chwale i wypełniały Twoją wolę. Matko Najświętsza! 
Uczyń nas w przyszłości dobrymi rodzicami. Amen. 
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MODLITWA RODZICÓW 
W INTENCJI POCZĘTEGO DZIECKA 

Maryjo, Matko Dobrej Rady, Ciebie prosimy o pomoc, aby dziecko 
nasze, dopiero co poczęte, stało się radością naszego domu, narodu 
i Kościoła. Naucz nas radosnego i pełnego miłości przeżywania tajemnicy 
nowego życia, aby stało się ono dla nas darem Dawcy Życia i abyśmy god-
nie dar ten przyjęli i pielęgnowali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

MODLITWA MATKI OCZEKUJĄCEJ POTOMSTWA 

Matko Jezusa, Tyś Matką Tego, który jest życiem. Tyś Matką żyjących. 
Bóg we wszechmocy swojej sprawił, że i ja życie w sobie noszę i mam je 
wydać na świat. Proszę Cię, Matko, abym coraz lepiej rozumiała swoje 
macierzyńskie powołanie, jego godność i odpowiedzialność i abym za to 
była wdzięczna Bogu. Serdecznie błagam, pamiętaj o mnie, wspomnij na 
wszystkie matki, które wyczekują narodzin dziecka i zlej na nas obfitą 
pomoc z nieba. Amen. 

MODLITWA W KRYZYSIE MAŁŻEŃSKIM 

Ojcze nasz, zwracam się z pokorną i żarliwą prośbą do Ciebie. Tyś nas 
połączył nierozerwalnie w sakramencie małżeństwa i chcesz, abyśmy temu 
związkowi zostali wierni aż do śmierci. Boże, pospiesz na pomoc sercu 
memu, uczyń je przez to właśnie cierpienie mniej samolubnym. Poznaję 
coraz lepiej, jak trudny jest stan małżeński i jak niedoskonały(a) jeszcze jes-
tem. Uczyń mnie wielkodusznym(ą), bym umiał(a) przebaczać. Daj mi 
cierpliwość podobną do tej, którą Ty mi okazujesz. Spraw, by w codzien-
nych trudnościach i doświadczeniach moja miłość wzmacniała się i doj-
rzewała, aż minie zły czas. Panie, chcę zostać wiernym(ą) do końca. Amen. 

MODLITWA DZIECI ZA RODZICÓW 

Ojcze niebieski, dziękuję Ci z całego serca, że obdarzyłeś mnie do-
brymi rodzicami. Proszę Cię, zachowaj mi ich na długie lata. Pobłogosław 
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wszystkim ich staraniom i troskom o mnie i wynagródź im obficie w tym 
i w przyszłym życiu wszystko dobre, co dla mnie uczynili. Dopomóż mi 
też, o najłaskawszy Boże, abym zawsze według Twego przykazania sza-
nował i kochał ojca i matkę swoją. Pozwól mi postępować według ich rad 
i napomnień, aby mi się dobrze na świecie powodziło i abym mógł z nimi 
doczekać się wiecznej szczęśliwości. Amen. 

MODLITWA ZA CHOREGO W RODZINIE 

Panie Jezu, podczas Twego ziemskiego życia okazywałeś miłość cier-
piącym, wzruszałeś się widokiem bólu i wiele razy przywracałeś zdrowie 
chorym, a radość i nadzieję ich rodzinom. Nasz kochany... jest chory. 
Opiekujemy się nim i czynimy wszystko to, co tylko ludzie mogą uczynić, 
ale czujemy się bezsilni, bo życie jego nie jest w naszych rękach. Ofiaru-
jemy Ci nasze i jego cierpienia dołączając je do Twojej Męki. Spraw, by ta 
choroba pomogła nam lepiej zrozumieć sens życia i ześlij na naszego ko-
chanego... dar zdrowia, byśmy mogli dziękować Ci i wielbić Ciebie. Niech 
będzie Twoja wola. 

MODLITWA O WYZWOLENIE Z UZALEŻNIEŃ 

Panie Jezu Chryste, dziękuję Ci przede wszystkim za wiarę, ponieważ 
bez niej już nie wiedziałbym, jak żyć, jak wytrzymać pod krzyżem naszej 
rodziny Razem z ojcem chorego chłopca z Ewangelii wołam: „Wierzę, 
Panie, zaradź memu niedowiarstwu!" Nieraz zadaję sobie pytanie: jak 
długo musimy jeszcze wytrzymać pod tym krzyżem? Wtedy zapominam 
o tym, że nasz krzyż to przecież również Twój krzyż. Dlatego chcę już nie 
tylko patrzeć na nasze cierpienie, co raczej rozważać Krew Twoich ran 
przelaną dla zbawienia całego świata. Jezu, nasz Zbawicielu, tak bardzo 
pragniemy zdrowia i wyleczenia dla naszego... (naszej...) Chcemy 
wszystko uczynić, aby znaleźć pomoc u specjalistów. Chcemy z cierpli-
wością stworzyć warunki, które pozwolą nam na przyjęcie leczenia ciała 
i duszy. Chcemy z miłości wymagać tego, co potrzebne oraz unikać litości, 
która bardziej niszczy niż buduje. Niech moc Twojej Krwi wspiera nas 
w walce z własną słabością i daje nam mądrość, abyśmy wiedzieli, kiedy 
mamy stawiać warunki, a kiedy darować i przebaczać. Daj nam szacunek 
wobec tych, którzy są chorzy, ochroń nas od wszelkich wyrazów osądza-
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nia i potępiania. Błagając o leczenie i nowe zdrowie dla naszego... (na-
szej...) pragniemy żyć w jedności i pokoju rodziny chrześcijańskiej. Jeżeli 
jednak krzyż naszej rodziny służy bardziej Twoim celom zbawienia, daj 
nam wiarę i wytrwałość do końca, aby nasza krew razem z Twoją przy-
czyniła się do ratowania wielu ludzi. Amen. 

MODLITWA OJCA ŚWIĘTEGO 
Jana Pawła II za rodzinę 

Boże, od którego pochodzi wszelkie 
ojcostwo w niebie i na ziemi. 
Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, 
spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi 
przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, 
„narodzonego z Niewiasty" i przez Ducha Świętego 
stawała się prawdziwym przybytkiem życia 
i miłości dla coraz to nowych pokoleń. 
Spraw, aby Twoja laska kierowała myśli 
i uczynki małżonków ku dobru ich własnych 
rodzin i wszystkich rodzin na świecie. 
Spraw, aby młode pokolenie znajdowało 
w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa 
i jego rozwoju w prawdzie i miłości. 
Spraw, aby miłość umacniana łaską 
Sakramentu Małżeństwa okazywała się 
mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, 
przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny. 
Spraw wreszcie, błagamy Cię o to za 
pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu 
ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi 
mógł owocnie spełniać swe posłannictwo 
w rodzinach i poprzez rodziny 
Przez Chrystusa Pana naszego, 
który jest Drogą, Prawdą i Życiem 
na wieki wieków. Amen. 

Peregrynację Ikony Świętej Rodziny można zakończyć 
postanowieniem wspólnej modlitwy o oznaczonej godzinie 
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