MODLITWA ZA RODZINĘ
Mój Drogi Jezu, pokornie błagam Cię, abyś udzielił
szczególnych łask naszej rodzinie. Niech nasz dom będzie
świątynią pokoju, czystości, miłości, pracowitości i wiary.
Proszę cię silnie, drogi Jezu, abyś chronił i błogosławił
wszystkich nas, obecnych i nieobecnych, żyjących i
zmarłych.
O Maryjo, kochająca Matko Jezusa i Matko nasza, módl
się do Jezusa za naszą rodzinę i za wszystkie rodziny na
świecie,
aby
strzegł
kołysek noworodków, szkół młodych i ich powołania.
Błogosławiony św. Józefie, czcigodny opiekunie Jezusa
i Maryi, wspieraj nas swoimi modlitwami we wszystkich
potrzebach życia. Uproś u Jezusa tę szczególną łaskę,
której On Tobie udzielił: opieki nad naszymi domami
przy łożu chorych i umierających, abym z Maryją i z Tobą
mógł odnaleźć w niebie naszą rodzinę nienaruszoną w
Najświętszym Sercu Jezusa. Amen.

Dobra żona osładza życie, zła - uczy cierpliwości;
każda więc ma swą zaletę.
(Alojzy F. Żółkowski)

Aby małżeństwo chrześcijańskie mogło sprzyjać
pełnemu dobru i rozwojowi pary małżeńskiej,
musi inspirować się Ewangelią. (św. Jan Paweł II)

Błogosławiony ten, kto uchronił od rozpaczy serce dziecka.
(Georges Bernanos)
https://www.youtube.com/watch?v=brcxpawwXos

Dusza dziecka jest święta, dlatego wszystko,
co pojawia się przed jego oczyma, winno być czyste i niewinne.
(Johann G. Herder)

PSALM 81
Exultate Deo, adiutori nostro
Radujcie się Bogu nawysszemu,
Dobrodziejowi naszemu;
Bijcie w bębny, w instrumenty grajcie
A psalmów nie zaniechajcie!
Trąbcie w trąby, trąbcie, a to słowie
Na pięknym miesiąca nowie;
Dzień to święty, zwyczaj to umowny
I porządek Pański słowny,
Który podał narodowi swemu,
Potomstwu izraelskiemu,
Na pamiątkę wieczną wyzwolenia
Z Egiptckiego udręczenia.
Tam głos Pański przedtym niesłychany
Ojcom naszym jest podany:
"Jam to sprawił, że wolny grzbiet macie
Ani w glinie rąk trzymacie.

Dziecko, które nie jest owocem miłości –
w trakcie dojrzewania kwaśnieje.
(Teofil Janicki)
https://www.youtube.com/watch?v=q6BoNdPPgAo

Wzywaliście mię w swej doległości,
A jam was zbawił ciężkości.
Strzegłem was w grom, doświadczałem statku
W przykrym wody niedostatku.
Słucha j że mię, cnego Izraela
Potomku, wybrany z wiela!
Tę umowę teraz między tobą
Stanowię a między sobą:
Będziesz li strzegł moich słów statecznie
Ani się dasz uwieść wiecznie,
Byś miał z bogi obcymi przestawać
A bałwanom chwałę dawać;
Lecz mnie tylko Bogiem wyznasz swoim,
Któryć w uciśnieniu twoim
Do wolności pomógł; wyrzecz słowo,
A wszytko masz mieć gotowo.
Nie słuchali, a me słowa próżne
Rozniósł wiatr na morza różne;
Przetom je też puścił na swą wolą,
Niechaj idą, kędy wolą.
A by byli słów moich słuchali
I nauki przestrzegali,
Wrychle bych był ich wszytki okrócił
Przeciwniki i obrócił
Rękę swoje na sprośne pogany,
Żeby musieli za pany
Wyznać byli wierne sługi moje,
W chęć ubrawszy twarze swoje.

Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie,
nie przeszkadzajcie im;
do takich bowiem należy królestwo Boże.
(Mk 10, 14)

A żadnej by wiecznie już odmiany
Nie znał był mój lud wybrany;
Łój by byli na zbożu zbierali,
Miód z opoki twardej zsali."
Jan Kochanowski

Ciemną przeszłość rodziców trzeba zakrywać
przed oczyma dzieci, żeby ich nie gorszyć.
(ks. Stanisław Jarzyna)
https://www.youtube.com/watch?v=ql8Ygl9Uwek

...każde kolejne dziecko jest wielkim darem dla rodziny
i dla społeczeństwa, które się wzmacnia życiem.
(abp Józef Michalik)

Litania do św. Rodziny
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże –
Duchu Święty, Boże –
Święta Trójco, Jedyny Boże –
Jezu, Synu Boga żywego, który z miłości ku nam stając się
człowiekiem, uszlachetniłeś i uświęciłeś więzy rodzinne –
Jezu, Maryjo, Józefie Święty, których świat cały czci
imieniem Najświętszej Rodziny - wspierajcie nas.
Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi
– wspieraj nas.
Najświętsza Rodzino, najdoskonalszy wzorze cnót wszystkich –
Najświętsza Rodzino, wzgardzona w Betlejem od ludzi,
ale uczczona śpiewem Aniołów –
Najświętsza Rodzino, odbierająca hołdy pasterzy i dary królewskie –
Najświętsza Rodzino, wysławiona przez świętego starca Symeona –
Najświętsza Rodzino, prześladowana i wygnana do ziemi pogańskiej –
Najświętsza Rodzino, żyjąca w ukryciu i nieznana –
Najświętsza Rodzino, wzorze dla rodzin odrodzonych
duchem chrześcijańskim –
Najświętsza Rodzino, której Głowa jest wzorem miłości ojcowskiej –
Najświętsza Rodzino, której Matka jest wzorem
miłości macierzyńskiej –
Najświętsza Rodzino, której dziecko jest wzorem
posłuszeństwa i miłości synowskiej –
Najświętsza Rodzino, Patronko i opiekunko wszystkich
rodzin chrześcijańskich –
Najświętsza Rodzino, ucieczko nasza w życiu i nadziejo
w godzinę śmierci –

Rodzice, nauczcie się kochać!
Tylko w ten sposób życie waszego dziecka
będzie owocne i pogodne.
(Jean Paul)
https://www.youtube.com/watch?v=9QNS5WXiJKE

Od wszystkiego, co by mogło zakłócać spokój i jedność serc
– zachowaj nas Najświętsza Rodzino.
Od zamiłowania uciech światowych –
Od rozproszenia serca i umysłu –
Od oziębłości w służbie Bożej –
Od szukania przyjemności i wygód –
Od przywiązania do dóbr ziemskich –
Od pragnienia próżnej chwały –
Od złej śmierci –
Przez najdoskonalsze złączenie serc Waszych
– wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.
Przez wasze ubóstwo i waszą pokorę –
Przez doskonałe wasze –
Przez smutki i bolesne przejścia Wasze –
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 odczuć skutki Twej zbawiennej opieki.
Módlmy się. Panie, Jezu Chryste, który będąc poddany Maryi i
Józefowi, uświęciłeś życie rodzinne niewysłowionymi cnotami, spraw,
abyśmy z pomocą ich obojga naśladowali przykłady Twojej Świętej
Rodziny i obcowali z nią w wieczności. Który żyjesz i królujesz z
Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki
wieków.
Amen.

Daj dziecku Boga,
daj mu Jezusa w Komunii świętej,
a możesz o jego przyszłość być spokojna.
(św. Urszula Ledóchowska)

)

Moje dzieci są moimi najpiękniejszymi klejnotami!
(św. Paula z Rzymu)
https://www.youtube.com/watch?v=S8wjPm8wv-w

Jak częsty deszcz i nadmiar wilgoci szkodzi kwiatom,
tak częste łzy szkodzą dzieciom.
(Jean P. Richter)

Modlitwa rodziców o dobre wychowanie dzieci

Dzieci bardziej od dorosłych
potrzebują pewności,
że są kochane przez tych,
którzy mówią, że je kochają.
(Michel Quoist)

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 odpowiedzialności
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

https://www.youtube.com/watch?v=N68_SARhXEw

Małżeństwo, z samej swej natury,
jest zwiastunem Dobrej Nowiny.
(kard. Henri Schwery)

Godne uwagi zdanie Salomona:
Lepsza jest dobra, niźli piękna żona.
(Julian U. Niemcewicz)
https://www.youtube.com/watch?v=6LtvcqKvAW8

Kto swą córkę zmusza do małżeństwa z człowiekiem, którego ona nie cierpi,
ten za grzechy przez nią popełnione odpowie przed Bogiem.
(Moliere)

PSALM 83
Deus, quis similis erit Tibi? Ne taceas
Nie milcz ani odkładaj, nie cierp', Boże wieczny:
Oto przeciwko Tobie powstał lud wszeteczny.
Nieprzyjaciele Twoi hardzi wznoszą rogi
A dziwnych rad szukają na Twój lud ubogi.
"Pódźmy - prawi - zgładźmy ten naród nienadany,
Niech Izrael nie będzie wiecznie mianowany!"
I spiknęli się z sobą możni Idumczycy,
Ismaelscy, Moabscy i Agareńczycy;
Z nimi Gabel i Amon, i Mamaluchowie,
I mieszkaniec Sydoński, i Filistynowie;
I Assur ku potrzebie tejże był gotowym,
Przyciągnął ku pomocy potomkom Lotowym.
Ale Ty, o nasz Panie, tak poczynaj z nimi,
Jakoś począł z Sizarą, i z madyjańskimi
Zastępy, i z Jabinem, kiedy zbite głowy
Niósł po wodzie szarłatny strumień Cisonowy,
Kiedy trupy na pował po rolach leżały
A pola gnojów inszych nie potrzebowały.
Gdzie Zeb i Oreb poległ, gdzie zacni hetmani
Zebea i Salmana są zamordowani.
Tak i tych odpraw', Panie: niechaj zmierzą sobą
Kraj żydowski, którego dostać chcą pod Tobą.
Jako koło, z myślami niech się kręcą swemi;
Jako źdźbło, któremu wiatr nie da paść na ziemi,
Jako straszliwy ogień, jako pożar, który
Gęsty las pustoszy i odziane góry.
Tak i Ty przepuść na nie swoje łyskawice,
Swoje ogromne gromy i swe trzaskawice.
Włóż hańbę na ich twarzy, niechaj się pytają
Twego imienia, Panie, niechaj się wstydają,
Niech sobą wiecznie trwożą i tak utrapieni,
Niechaj będą do końca z ziemie wygładzeni!
Tam dopiero poznają, że Pan imię Tobie,
A jako świat jest wielki, nie masz równia sobie.

Perła jest nieoceniona,
w nieszczęściu cnotliwa żona.
(Ignacy Piotr Legatowicz)
https://www.youtube.com/watch?v=OnLxoLQqK3w

Jan Kochanowski

Małżeństwo i miłość małżeńska z natury są skierowane ku rodzeniu
i wychowywaniu potomstwa. Dzieci są też najcenniejszym darem małżeństwa.
(św. Paweł VI)

Małżeństwo to diament szlifowany całe życie.
(Antoni Regulski TChr)
https://www.youtube.com/watch?v=UdHHFbVrMxI

Dobra żona to skarb dany od Boga temu, kto Mu się dobrze
zasłużył, albo daje nadzieję, że się zasłuży w przyszłości.
(abp Jan Paweł Woronicz)

Małżonkowie są także powołani do stworzenia atmosfery rodzinnej,
w której dzieci mogłyby być szczęśliwe, oraz do prowadzenia pełnego
i wartościowego życia ludzkiego i chrześcijańskiego.
(św. Jan Paweł II)
https://www.youtube.com/watch?v=b_pL_j4D9kc

Słuchać rady niewiasty mężom nie zawadzi,
Gdy go z krzywej na prostą drogę naprowadzi.
(Elżbieta Drużbacka)

Miej oczy szeroko otwarte przed małżeństwem,
ale przymknij je po ślubie.
(Benjamin Franklin)
https://www.youtube.com/watch?v=R6_zfe_PvpE

Modlitwa o błogosławieństwo w życiu rodzinnym
Boże dobry i miłosierny,
polecamy Twojej opiece nasz dom,
rodzinę i wszystko, co posiadamy.
Błogosław nam, strzeż od złego,
chroń w niebezpieczeństwie,
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

Małżeństwo to ten sakrament, który daje małżonkom łaskę życia razem
w pokoju i miłości, oraz wychowania po chrześcijańsku ich potomstwa.
(św. Jan Bosko)

Już na ziemi można zakosztować nieba - w szczęśliwym małżeństwie.
(ks. Stanisław Jarzyna)

https://www.youtube.com/watch?v=tsGrnB8LyLg

Modlitwa o wytrwanie w miłości małżeńskiej
Wszechmogący Boże,
Ojcze wszystkich ludzi,
za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu
spraw, by nasza miłość odnawiała się
i umacniała wciąż łaską sakramentu małżeństwa,
by była mocniejsza
od wszelkich 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 niebezpieczeństwa.
Dziękujemy Ci za szczęście,
które przepełnia nasze serca i za wszelkie dobro,
którego doświadczamy każdego dnia.
Zachowaj nas na zawsze w Twojej miłości.
Amen

Również małżeństwo jest powołaniem.
(św. Elżbieta Catez)
rzeźba Gustawa Vigelanda

Małżeństwo jest darem.
(Orygenes)
Modlitwa Jana Pawła II za rodziny
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 łaska kierowała myśli
i uczynki małżonków ku dobru ich
własnych rodzin i wszystkich ludzi 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 wszelkiej 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
przez rodziny.
Przez Chrystusa Pana naszego, który jest
Drogą, Prawdą i Życiem na wieki wieków.
Amen.

https://www.youtube.com/watch?v=uDBM5Rnrx2c

dobór cytatu: tsw

Jakże pięknym związkiem jest para wierzących,
którzy mają jedną nadzieję, jeden cel swoich pragnień,
jednakowy sposób życia i takiż sam zwyczaj posługi.
(św. Ambroży)
https://www.youtube.com/watch?v=SyKrPR7oneo

Niemałym jest darem od Boga: danie dzieci,
krzewicieli rodu i dziedziców majątku.
( św. Ambroży)

PSALM 84
Quam dilecta tabernacula Tua, Domine
Boże nasz, u którego w ręku wszytki boje,
Jako są wdzięczne pałace Twoje!
Tych pragnie, do tych wzdycha dusza utrapiona,
Tam serce i myśl wszytka skłoniona.
Wróble mają swe domy, jaskółki swe mają
Gniazda, gdzie dziatki wychowywają.
Boże niezwyciężony, dom i gniazdo moje
Są wszech naświętsze ołtarze Twoje.
Szczęśliwi, którzy w Twoim kościele mieszkają
I Tobie chwałę winną oddają;
I ci nie mniej, co w Tobie swą moc położyli
I Twój nawiedzić dom umyślili.
Suchym padołem idąc będę mieć zdrojowej
Dostatek wody i wody dżdżowej.
Ze wczasu na wczas pójdą, aż się wszyscy stawią
I swe przed Panem obchody sprawią.

Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje.
(św. Paweł, Ef 5, 28)

https://www.youtube.com/watch?v=NUX9XrWlehA

O Panie, u którego w ręku wszytki boje,
Przyjmi łaskawie dziś prośby moje;
Wejźrzy na pomazańca swego miłosiernym
Okiem, o wszytkim ucieczko wiernym!
Dzień jeden u mnie w Twoim pałacu strawiony
Lepszy niż indziej wiek niezliczony;
Wolę wrót domu Twego strzec, niźli ze złymi
Pod dachy mieszkać pozłocistymi.
Tyś jest słońce. Tyś jest tarcz; Ty sławą szafujesz"
Ty dobrym dóbr ich nie odejmujesz.
O Boże władogromy, szczęśliwy w swej radzie,
Ktokolwiek w Tobie nadzieję kładzie!
Jan Kochanowski

Rozpocznijcie troskę o nasze dzieci od wyboru imienia.
Niech żyją one według wzoru świętego, którego noszą imię.
(św. Jan Chryzostom)

PSALM 85
Benedixisti, Domine, terram Tuam
Owa czas, Panie, przyszedł pożądany;
Pocieszyłeś kraj swój upodobany:
Pomogłeś z oków potomkowi cnemu
Jakubowemu.
Odpuściłeś nam nasze wszeteczności,
Pokryłeś swoim miłosierdziem złości;
Puściłeś gniew i zapalczywość one
Swoje na stronę.
Obróćże serca nasze już ku sobie,
A gniew Twój dawny niechaj zgaśnie w Tobie,.
Gniew, któregoś Ty nie zwykł nieść do wieku
Przeciw człowieku.

Płodzenie dzieci
jest chlubą związku małżeńskiego,
a nie karą za grzechy.
(św. Augustyn)

Ty nas ożywić masz nędzą zmorzone,
Ty uweselić w smutku położone;
Okaż swą litość, niechaj łaskę znamy,
Której czekamy!
Słucham ja, czym mię mój Pan odprawuje;
Pokój nad ludem swoim obiecuje,
A ci przestaną głupich (trzymam o ich
Statku) spraw swoich.
Wątpić nie trzeba, tylko na ustawy
Pańskie pomnimy: będzie On łaskawy
I wskrzesi znowu one Jakubową
Sławę domową.
Oto wziąwszy się za ręce społecznie
Prawda i miłość po polach bezpiecznie
Chodzą; wrócił się wstyd, wróciły cnoty
I pokój złoty.
Pan ziemi raczy błogosławić, a ta
Przyniesie żyzne i obfite lata;
A sprawiedliwość, gdzie On stąpi, wszędzie
Przy boku będzie.
Jan Kochanowski

Powinnością męża jest kochać, a żony - być uległą.
(św. Jan Chryzostom)
https://www.youtube.com/watch?v=JfKBYfjG7mA&list=RDJfKBYfjG7mA&start_radio=1&t=0

Modlitwa małżonków
Boże, w majestacie nieskończony,
który stworzyłeś nas na swoje wyobrażenie,
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 Twojej woli na każdy dzień.

Czcij twego ojca i twoją matkę,
abyś długo żył na ziemi,
którą Pan, Bóg twój, ci daje.
(Wj 20, 12)

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

https://www.youtube.com/watch?v=dBdSCaFPlsI

W pogoni za karierą nie można dzieci ranić i ronić!
(Teofil Janicki)

O, rodzice! żyjcie święcie, bo to dzieci wniebowzięcie.
(ks. Stanisław Jarzyna, 1930 r.)
https://www.youtube.com/watch?v=weKTJc9IK5M

zob. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Gustav_Vigeland

Nie ma słodszych i silniejszych węzłów,
nad węzły miłości rodzinnej.
(Józef I. Kraszewski)

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 radość.
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.
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

Nie pozwól, synu, aby głód ubogich
twoim rodzicom dostarczał pożywienia.
(św. Ambroży)

https://www.youtube.com/watch?v=hbGodnU2sNE

Czym korzeń dla drzewa, czym źródło
dla rzeki, tym rodzina dla Kościoła.
(Sł. Boży Anzelm Gądek OCD)

Życie rodziców jest księgą,
którą czytają dzieci.
(św. Augustyn)

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 zawsze czyste ręce do Ciebie wznosiły
i aby ciało ich zawsze pozostało
najpiękniejszą świątynią Ducha Świętego.
Najświętsza Maryjo Panno, Matko najczystsza,
Wzorze i Orędowniczko 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

Najpiękniejszym obrazem i wzorem matek chrześcijańskich
jest Matka Boska z Dzieciątkiem Jezus na ręku.
(Johann Holl)
https://www.youtube.com/watch?v=ZFZlToVXyGQ

Kobieta zaludnia Wszechświat,
gdy mężczyzna świata za nią nie widzi.
(Teofil Janicki)

Przywilejem kobiety jest to, że posiada współczujące serce. Bóg ją umieścił
na ziemi, aby osuszała łzy, słodziła smutki oraz żeby stała pod krzyżem.
(św. Elżbieta Catez z Dijon)

Modlitwa o łaskę wierności

https://www.youtube.com/watch?v=7PDf2szBagk

Panie, prosimy Cię o łaskę,
abyśmy wiernie dochowali
słowa danego w dniu naszego ślubu.
Prosimy Cię o łaskę,
abyśmy Ci wspólnie dziękowali
w dniach szczęśliwych,
w dniach smutku zaś razem dźwigali nasz krzyż.
Niech Twoja wierność ku nam
będzie dla nas umocnieniem,
a zarazem nauką wzajemnej wierności naszej.
Spraw, byśmy przez nierozerwalną 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

Dwie istoty szczęśliwe nawet na tym świecie,
Bo zawsze bliskie Boga: niewiasta i dziecię.
(Adam Mickiewicz)

zdjęcie: Halina Kostecki

ADAM MICKIEWICZ
POWRÓT TATY
BALLADA

Brody ich długie, kręcone wąsiska,
Wzrok dziki, suknia plugawa;
Noże za pasem, miecz u boku błyska,
W ręku ogromna buława.

"Pójdźcie, o dziatki, pójdźcie wszystkie razem
Za miasto, pod słup na wzgórek,
Tam przed cudownym klęknijcie obrazem,
Pobożnie zmówcie paciórek.

Krzyknęły dziatki, do ojca przypadły,
Tulą się pod płaszcz na łonie;
Truchleją sługi, struchlał pan wybladły,
Drżące ku zbójcom wzniósł dłonie.

Tato nie wraca; ranki i wieczory
We łzach go czekam i trwodze;
Rozlały rzeki, pełne zwierza bory
I pełno zbójców na drodze".

"Ach, bierzcie wozy, ach, bierzcie dostatek,
Tylko puszczajcie nas zdrowo,
Nie róbcie małych sierotami dziatek
I młodej małżonki wdową".

Słysząc to dziatki biegną wszystkie razem,
Za miasto, pod słup na wzgórek,
Tam przed cudownym klękają obrazem
I zaczynają paciórek.

Nie słucha zgraja, ten już wóz wyprzęga,
Zabiera konie, a drugi
"Pieniędzy!" krzyczy i buławą sięga,
Ów z mieczem wpada na sługi.

Całują ziemię, potem: "W imię Ojca,
Syna i Ducha świętego,
Bądź pochwalona, przenajświętsza Trójca,
Teraz i czasu wszelkiego".

Wtem: "Stójcie, stójcie!" - krzyknie starszy zbójca
I spędza bandę precz z drogi,
A wypuściwszy i dzieci, i ojca,
"Idźcie, rzekł, dalej bez trwogi".

Potem: Ojcze nasz i Zdrowaś, i Wierzę,
Dziesięcioro i koronki,
A kiedy całe zmówili pacierze,
Wyjmą książeczkę z kieszonki:

Kupiec dziękuje, a zbójca odpowie:
"Nie dziękuj, wyznam ci szczerze,
Pierwszy bym pałkę strzaskał na twej głowie,
Gdyby nie dziatek pacierze.

I litaniją do Najświętszej Matki
Starszy brat śpiewa, a z bratem
"Najświętsza Matko - przyśpiewują dziatki,
Zmiłuj się, zmiłuj nad tatem!"

Dziatki sprawiły, że uchodzisz cało,
Darzą cię życiem i zdrowiem;
Im więc podziękuj za to, co się stało,
A jak się stało, opowiem.

Wtem słychać tarkot, wozy jadą drogą
I wóz znajomy na przedzie;
Skoczyły dzieci i krzyczą jak mogą:
"Tato, ach, tato nasz jedzie!"

Z dawna już słysząc o przejeździe kupca,
I ja, i moje kamraty,
Tutaj za miastem, przy wzgórku u słupca
Zasiadaliśmy na czaty.

Obaczył kupiec, łzy radośne leje,
Z wozu na ziemię wylata;
"Ha, jak się macie, co się u was dzieje?
Czyście tęskniły do tata?

Dzisiaj nadchodzę, patrzę między chrusty,
Modlą się dziatki do Boga,
Słucham, z początku porwał mię śmiech pusty,
A potem litość i trwoga.

Mama czy zdrowa? ciotunia? domowi?
A ot rozynki w koszyku".
Ten sobie mówi, a ten sobie mówi,
Pełno radości i krzyku.

Słucham, ojczyste przyszły na myśl strony,
Buława upadła z ręki;
Ach! ja mam żonę, i u mojej żony
Jest synek taki maleńki.

"Ruszajcie - kupiec na sługi zawoła Ja z dziećmi pójdę ku miastu".
Idzie... aż zbójcy obskoczą dokoła,
A zbójców było dwunastu.

Kupcze! jedź w miasto, ja do lasu muszę;
Wy, dziatki, na ten pagórek
Biegajcie sobie, i za moję duszę
Zmówcie też czasem paciórek".

... w małżeństwie są trudy, i to często spore.
Zauważcie: każda z dwóch osób ma swoje
niedoskonałości, swe wady; charaktery są
odmienne, temperamenty często niezgodne.
(św. Jan Maria Vianney)

Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie,
nie przeszkadzajcie im;
do takich bowiem należy królestwo Boże.
(Mk 10, 14)

zdj.
Dagmara
Joy

https://www.youtube.com/watch?v=coqm7ZVXszQ

zdj.
Dagmara
Joy

Dobry ojciec nie tylko pokazuje dzieciom
w górach owce, ale i bierze je "na barana".
(Teofil Janicki)

Maryja reprezentuje w świetle naszych oczu
i w biciu naszego serca to,
co najdelikatniejsze i najdroższe
w naszych rodzinach. (św. Jan XXIII)

zdjęcia:
Dagmara
Joy

Kiedy śmieje się dziecko,
śmieje się cały świat.
(Janusz Korczak)

Kto wiele przebywa z dziećmi, odkryje, że żaden
nasz czyn nie pozostaje u nich bez oddźwięku.
(Johann W. Goethe)

https://www.youtube.com/watch?v=U_2hq49gty4

zdjęcia:
Dagmara
Joy

Siejecie w sercach dzieci cnoty
i cieszcie się tą nadzieją,
że one tam dojrzeją
i przyniosą wam plon złoty.
(Stanisław Jachowicz)

Małżeństwo jest jak czysty deszcz,
który spada z nieskalanego nieba, aby użyźnić
i obdarzyć błogosławieństwem pola Bożej natury.
(Khalil Gibran)
)

zdjęcie: Dagmara Joy

Chcecie mieć dobre dzieci, to bądźcie sami
dobrymi dziećmi dla rodziców waszych.
(Johann Holl)
https://www.youtube.com/watch?v=e1Mjyc5SxTQ

Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu
waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe.
(Ef 6, 1)

zdjęcia:
Dagmara
Joy

Im wasze dzieci stają się starsze,
tym bardziej musicie podwajać
modlitwy i troskę.
(św. Jan M. Vianney)

zdjęcie: Dagmara Joy

Dziecko jest księgą, którą powinniśmy czytać
i w której powinniśmy pisać.
(Peter Rosegger)
https://www.youtube.com/watch?v=vw7ubOpZjJA

W dobrym małżeństwie głową jest mężczyzna,
a sercem kobieta.
(Friedrich Rückert)

https://www.youtube.com/watch?v=EwBblQssj54
https://www.youtube.com/watch?v=dnljrrWu8bY
https://www.youtube.com/watch?v=ZA0RIhXdOPg
https://www.youtube.com/watch?v=VutvTiS__XE
https://www.youtube.com/watch?v=SOsZJXVp9G4
https://www.youtube.com/watch?v=mtJhefuFG4s
https://www.youtube.com/watch?v=nNql601K6MM
https://www.youtube.com/watch?v=ZqmzvaC4MUM
https://youtu.be/jpOfoAe-Tno

https://youtu.be/6Bd-RFkVVuY

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to zdjęcia i dobór cytatów: Jan Nitecki
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