MODLITWA ZA RODZINY
I NIEDZIELA MIESIĄCA PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU

WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMETNU
PIEŚŃ PODCZAS WYSTAWIENIA: Jezusa ukrytego…
Bądź pozdrowiony, Panie Jezu Chryste, ukryty w Najświętszym Sakramencie. W miesiącu
Różańca Świętego pozdrawiamy Cię wraz z Maryją, Twoją Matką, która pomaga nam
rozważać tajemnice Twego życia i codziennie adorować Cię w Najświętszej Hostii.
Gromadzimy się na modlitwie w dniu rozpoczęcia Synodu Biskupów poświęconego
Rodzinie i łączymy się duchowo z Ojcem Świętym Franciszkiem, z Księżmi Biskupami oraz
innymi uczestnikami, duchownymi i świeckimi, zgromadzonymi w Watykanie. Modlitwą
naszą pragniemy wspierać tych wszystkich, którzy zostali wybrani na to ważne
Zgromadzenie, aby w czasie tych obrad otwierali się na światło Ducha Świętego i
podejmowali decyzje zgodne z duchem Ewangelii, a służące dobru każdej rodziny.
Trwamy na modlitwie z Maryją i zawierzamy Ci, Panie, Archidiecezjalną Pielgrzymkę
Rodzin, która odbędzie się w najbliższą sobotę do tronu Matki Bożej Królowej Rodzin w
jarosławskiej Kolegiacie. Daj, Panie, aby rodziny naszej Archidiecezji i parafii u Maryi
szukały pomocy i ratunku, aby się umacniały i stawały Bogiem silne dzięki wspólnej
modlitwie różańcowej.
Te wszystkie intencje, tu wymienione i te, które nosimy w sercu, składamy przed Tobą
Panie, przyzywając wstawiennictwa Maryi, Królowej Różańca Świętego.
PIEŚŃ: Zawitaj Królowo Różańca Świętego….
W dzisiejszej Ewangelii przychodzą do Ciebie faryzeusze, aby zapytać o naukę dotyczącą
nierozerwalności małżeństwa. Prawo Mojżeszowe dopuszczało list rozwodowy. Wyczuwało
się klimat wyczekiwania na Twoją, Panie, odpowiedź: czy potwierdzisz dotychczasowy
zwyczaj czy też wprowadzisz nowe zasady interpretacji Bożego Prawa?
Twoja odpowiedź jest jasna. Potwierdziłeś to, co od początku było zamysłem Stwórcy, a
mianowicie, że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę i uzdolnił ich serca do nierozerwalnego
związku, do wzajemnej miłości, w dobrej i złej doli, aż do końca życia. Z ewangelicznego
przesłania wynika więc, że słowa: „Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela” są
nadal aktualne.
Dziękujemy Ci, Panie, za to, że te słowa wybrzmiały właśnie dziś, w dniu rozpoczęcia
Synodu Biskupów. Będą one umocnieniem dla Pasterzy Kościoła. Widzimy, jak bardzo są
Oni wystawieni na próbę. Ludzie, uważający się za postępowych, próbują wpływać na nich,
aby dokonać zmian, jakie interesują tych, którym ciąży jednoznaczność Bożego Prawa. Panie,
oświecaj Ojców Synodalnych Twoim światłem i daj im odwagę do obrony porządku, jaki
obowiązuje od momentu stworzenia.
PIEŚŃ: Niechaj z nami będzie Pan….
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Panie Jezu, w dzisiejszej Ewangelii pojawiają się także dzieci. Rodzice, wyczuwając
Twoją moc, przynosili do Ciebie dzieci, abyś je pobłogosławił. Uczniowie, widząc Twoje
zmęczenie i tłum, który próbował zbliżyć się do Ciebie, zabraniali im. Twoja reakcja była
stanowcza: „Nie przeszkadzajcie im, pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie”.
Jezu, Synu Maryi, w tej adoracyjnej modlitwie chcemy przedstawić Ci wszystkie nasze
rodziny. Te, które często przychodzą do Ciebie, które przynoszą swoje dzieci i proszą
o błogosławieństwo. Udzielaj im hojnie swoich łask, aby umacniały wzajemną miłość i we
wspólnocie rodzinnej wzrastały w mądrości i w łasce u Boga i u ludzi. Naszą modlitwą
wstawienniczą przyprowadzamy przed Twe oblicze rodziny dotknięte rozdarciem,
obojętnością, różnymi nałogami, aby w Tobie odnajdywały pierwszą miłość i wierność
w sakramencie małżeństwa. W szczególny sposób polecamy wszystkie dzieci, którym brakuje
troski o rozwój wiary i miłości. W Tobie, Panie, w każdym czasie mogą być uleczone
wszystkie rany i uzdrowione wszystkie rozłamy.
PIEŚŃ: Pod Twą obronę…
Na koniec chcemy modlić się za nasze rodziny i za Synod Biskupów słowami, które
przekazał nam Ojciec Święty Franciszek:
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, źródło życia i miłości wszystkich ludzi!
Dziękujemy za to, że stworzyłeś nas mężczyznami i kobietami, abyśmy się nawzajem
uzupełniali i byli dla siebie wzajemną pomocą.
Dziękujemy, że przez Jezusa Chrystusa uświęciłeś małżeństwo, ustanawiając je
sakramentem. Spraw, aby każda rodzina stała się sanktuarium życia i miłości.
Pomóż wszystkim małżonkom trwać w wierności i jedności.
Wspieraj małżeństwa i rodziny zagrożone oraz dotknięte rozmaitymi kryzysami.
Oddajemy Ci, Boże, wszystkie dzieci od momentu poczęcia. Niech cieszą się miłością
matki i ojca.
Spraw, by dzieci i młodzież znalazły w rodzinach silne wsparcie dla wzrostu w prawdzie i
miłości.
Umacniaj dziadków i babcie, aby umieli dzielić się mądrością i wiarą z młodymi.
Prosimy, by stanowiący prawa i sprawujący władzę służyli poczętemu życiu, małżeństwu i
rodzinie.
Święta Rodzino z Nazaretu, wspomagaj, aby przyszły Synod Biskupów umocnił
świadomość świętego i nierozerwalnego charakteru małżeństwa i rodziny.
Święta Maryjo, Matko Boża, Królowo rodzin, módl się za nami!
Święty Józefie, głowo świętej Rodziny, módl się za nami!
Święty Janie Pawle II, papieżu rodziny, módl się za nami!
PIEŚŃ: Przed tak wielkim sakramentem…
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO EUCHARYSTYCZNE
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