Kochani Moi. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkie Pary Małżeńskie,
Rodziców oraz nasze Pociechy te całkiem małe, trochę większe, naszych
kochanych nastolatków i już dorosłe.
Miesiąc kwiecień, który się rozpoczyna jest poświęcony naszym Rodzinom i
Ochronie Poczętego każdego życia ludzkiego. Kochani, piszę do was bo wiem ile
troski wkładacie w swoją codzienność, w relacje małżeńskie oraz relacje
rodzicielskie. Chcę zapewnić, iż codziennie modlmy się w Waszej intencji i
waszych intencjach.
Jutro, tj. 3 kwietnia wyrusza kilka osób z DK do Springfield aby zaproptestować
i dać tym samym swiadectwo wiary w świętość każdego życia. Aborcja jest
zabójstwem.
A o taką ustawę zabijania od poczęcia praktycznie do ostatnich dni przed
narodzeniem chcą urzędnicy naszego Stanu legalizacji w naszym stanowym
prawodawstwie. Jaką "karę Bożą" ściagamy na siebie. Kto kiedykolwiek odpłaci
Bożemu Miłosierdziu za takie nowożytnie ludobójstwo na najbardziej
bezbronnych ??? Czego możemy spodziewać się od Bożej Sprawiedliwości?
Nikczemny to Naród, który w majestacie prawa zabija swoje dzieci!!!!!
Dzisiaj stajemy w szeregu wszystkich obrońców życia ludzkiego i prosimy
Miłosiernego Pana aby "dotknął serca i je przemienił" by pałaly za życiem.
Módlmy się za wszystkich od których ta decyzja i zapis tej ustawy będzie zależał.
Módlmy się z Wiarą!!!
Ponadto proszę was wszystkich dołączmy do tej modlitwy kościola lokalnego
środowy POST w tej intencji. Proszę o modliwę i post!
Niech taka forma dla nas, pozostających na miejscu, będzie wyrazem solidarności,
wielkiej troski i "walki" o szacunek dla kazdego życia ludzkiego.
Pozbierałem kilka modliwt, ostatnia z nich jest w tej intencji. Pozdrawiam i łączę
sie z Wami wszystkimi modlitwą i postem.
ks. Stanisław, CR

Modlitwa małżonków za siebie
Ojcze nasz, który zjednoczyłeś nas w jedności
małżeńskiej, napełnij nas swoją radością, błogosław
nam i naszym dzieciom.
Jednorodzony Synu Boży, który w Kanie Galilejskiej zatroszczyłeś się o radość
młodego małżeństwa, wspomagaj nas w dniach pomyślności i w chwilach
doświadczeń.
Duchu Święty, którego wzywaliśmy z Kościołem przy zawieraniu naszego
związku małżeńskiego, udzielaj zawsze naszym sercom swojej miłości. Amen
Modlitwa za żonę
O jak piękna jesteś przyjaciółko moja, jakże piękna” (Pnp 4,1).
Bądź uwielbiony Panie w mojej żonie.
Dziękuję Ci Jezu, że dzięki Twojej łasce,
tworzę z nią „jedno ciało”.
Zawierzam Ci ją całą, jej teraźniejszość i przyszłość,
jej myśli, zachowania i słowa.
Pragnę szczęścia dla niej, radości na jej twarzy,
nadziei i miłości w sercu, ale nade wszystko pragnę,
aby, żyjąc wiernie Ewangelią,
była Twoją umiłowaną na wieki.
Amen
Modlitwa za męża
„Miły mój śnieżnobiały i rumiany, znakomity pośród tysięcy” (Pnp 5,10)
Bądź uwielbiony Panie w moim mężu.
Dziękuję Ci Jezu, że dzięki Twojej łasce,
tworzę z nim „jedno ciało”.
Zawierzam Ci go całego, jego teraźniejszość i przyszłość,
jego myśli, zachowania i słowa.
Pragnę szczęścia dla niego, radości na jego twarzy,
nadziei i miłości w sercu, ale nade wszystko pragnę,
aby, żyjąc wiernie Ewangelią,
był Twoim umiłowanym na wieki. Amen

Modlitwa męża za żonę i żony za męża

Dobry Boże, dziękuję Ci za moją żonę. Dziękuję za jej miłość, kobiecość, piękno,
wrażliwość, widzenie spraw inaczej niż ja. Dziękuję za to, że skrzyżowały się nasze drogi,
wybraliśmy siebie nawzajem, a Ty w Sakramencie Małżeństwa pobłogosławiłeś naszą
miłość.
Panie, daj jej cierpliwość, wyrozumiałość, pokój. Oddaję Ci wszystkie trudne sprawy, które
są między nami: spory, nieporozumienia, zwątpienia. Spraw, żebyśmy byli nawzajem dla
siebie pomocą, umieli sobie przebaczać i wciąż lepiej siebie rozumieć. Otocz, proszę, moją
żonę opieką, strzeż ją od złego i dodawaj jej sił.
Chcę być jej wsparciem i obrońcą. Chcę być mężem i ojcem odpowiedzialnym za
wychowanie naszych dzieci. Chcę, żeby była ze mną szczęśliwa. Kocham ją.
* * *
Dziękuję Ci, Panie, za mojego męża. Za jego miłość, za dobro, które mi daje. Za to, że
dzięki Sakramentowi Małżeństwa możemy tworzyć jedno Ciało. Zawierzam Ci, Boże,
wszystkie jego myśli, gesty, słowa, decyzje, relacje z innymi ludźmi. Oddaję także to, co w
nim trudno mi pokochać, co mnie irytuje lub boli.
Uświęcaj Boże, naszą miłość. Proszę o wierność dla niego i dla mnie. Proszę o bliskość,
która wyrażą i umacnia miłość. Pomóż nam, byśmy się zawsze dobrze rozumieli, potrafili
pokonywać trudności, gasić konflikty i przebaczać sobie.
Chroń go, Panie, od zła, daj mu silną wiarę i świętość. Błogosław jego pracy. Spraw, aby
dzięki mnie mógł stawać się lepszym mężem i ojcem. Chcę jego szczęścia. Kocham Go.

AKT ZAWIERZENIA RODZINY MIŁOSIERDZIU BOŻEMU
O najmiłosierniejszy Boże, Twoja dobroć jest nieskończona, a
skarby łask nieprzebrane.Ufamy bezgranicznie Twojemu
Miłosierdziu, ktòre jest ponad wszystkie dzieła Twoje.Pragniemy,
aby cała nasza rodzina żyła zawsze w promieniach Twojego
Miłosierdziu, ktòre wywyższamy i błogosławimy.Niech ono dociera do naszych
serc i przenika nasze wnętrza, abyśmy mogli lepiej Ciebie poznać i pokochać.
Oddajemy się Twemu Miłosierdziu, Boże, całkowicie i bez
zastrzeżeń.Pragniemy szerzyć Twoje Miłosierdzie przez spełnianie dzieł
miłosierdzia tak względem duszy, jak i ciała, zwłaszcza starając się o nawròcenie
grzesznikòw, niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym i
strapionym.Strzeż naszej rodziny, o łaskawy Boże, jako własności i chwały
Twojej.Niech wszyscy ludzie doświadczą nieskończoności Twojego
Miłosierdzia,zaufają mu i wysławiają je na wieki. Amen.

PROŚBA O OCHRONĘ ANIOŁÒW
Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za Twoich
aniołòw, ktòrych posłałeś na ziemię dla dobra człowieka.Wzywam je władzą
Jezusa Chrystusa i wyprawiam na wojnę za mnie i mòj dom.Niechaj mnie i
moich bliskich strzegą we wszystkich okolicznościach codziennego życia.Niech
walczą za nas z zakusami złego.Niech chronią nas przed niebezpieczeństwem
duszy i ciała.
Święci aniołowie, potężni mocą Bożą! Bądźcie naszymi przewodnikami i naszą
mocą w walce o dobro. Bądźcie naszymi przyjaciółmi w życiu ziemskim i
prowadźcie nas do wiecznego zbawienia.Amen.

Jak modlić się za swojego męża.
Chciałabyś pomodlić się za swojego męża,
ale nie znajdujesz odpowiednich słów?
Oto kilka podpowiedzi, zainspirowanych słowami z listów św. Pawła.
Modlitwa za dzieci… To łatwe – powiedzą zgodnie wszystkie mamy. Ale modlitwa
za męża? Która z nas robi to naprawdę regularnie?
W naszym zabieganym życiu często o mężu zapominamy, a on czasem czuje się jak
piąte koło u wozu. Znajdujemy czas, by pomodlić się za nasze dzieci, spotkać się na
nabożeństwie z innymi matkami, ale rzadko przychodzi nam do głowy, by jeszcze
powierzyć w myślach Bogu najbliższego człowieka.
Oto kilka inspiracji z listów św. Pawła, krótkich i skutecznych modlitw, które warto
odmówić już dziś, nie czekając na Dzień Ojca.
1. Aby mój mąż poznał Bożą miłość
Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście w miłości wkorzenieni i
ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość,
Długość, Wysokość i Głębokość, i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę,
abyście zostali napełnieni całą Pełnią Bożą. (List do Efezjan 3, 17-19)
Modlitwa: Panie Jezu, powierzam serce mojego męża Twojemu Najświętszemu Sercu. Pomóż mu
zaufać Ci w pełni. Aby Twoja miłość była głęboko w nim zakorzeniona i by promieniowała na całe
nasze wspólne życie. Aby mój mąż mógł poznać Twoje nieskończone miłosierdzie i zrozumiał, że
Twoja miłość jest bardziej realna niż jakiekolwiek ziemskie doświadczenia.
2. Aby wypełnił swoje powołanie w roli męża
Mężowie miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go
uświęcić, (…). Tak też mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciała. Kto miłuje żonę
swoją, samego siebie miłuje. (List do Efezjan 5, 25-28).
Modlitwa: Panie, zgodnie z Twoją wolą mój mąż zbliżył się do świętości dzięki sakramentowi
małżeństwa. Wypełnij jego serce miłością i pomóż mu sprostać powołaniu i iść wyznaczoną przez
Ciebie drogą.

3. Aby mój mąż uczył nasze dzieci Twojej miłości
A [wy], ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je stosując karcenie
i napominanie Pańskie! (List do Efezjan 6, 4)
Modlitwa: Duchu Święty, wypełnij serce mojego męża pokojem i miłością do dzieci. Daj mu
cierpliwość i mądrość potrzebne, by wychować je w czystości i wierze. Pomóż mu prowadzić je
prostą drogą i dodawać im odwagi, by pozostawały blisko Ciebie.
4. Dla dobra naszej rodziny
A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą
potrzebę. (List do Filipian 4, 19)
Modlitwa: Panie, wiesz czego potrzebujemy. Proszę Cię, byś dał mojemu mężowi łaskę mądrego
korzystania z tego, co posiadamy, byśmy byli „ubodzy w duchu” (Mt 5, 3) i potrafili dzielić się z
potrzebującymi. Amen.
5. Oby był człowiekiem, którego wezwałeś
Czuwajcie, trwajcie mocno w wierze, bądźcie mężni i umacniajcie się! Wszystkie wasze sprawy
niech się dokonują w miłości! (Pierwszy List do Koryntian 16, 13-14)
Modlitwa: Panie, powierzam Ci wszystkie decyzje, projekty, troski i wszystkie sprawy mojego
męża. Oby był silny Twoją miłością i zakorzeniony w wierze. Oby był człowiekiem, jakim chciałbyś
by był: odważnym, szczęśliwym i szlachetnym. Aby wzrastał w wierze, nadziei i miłosierdziu.
6. Oby potrafił działać mądrze i dyskretnie
Nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. (Proszę w nich), aby
Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w
głębszym poznaniu Jego samego. (Niech da) wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym
jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i
czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących – na podstawie działania Jego
potęgi i siły. (List do Efezjan 1, 16-19)
Jeśli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i
nie wymawiając; a na pewno ją otrzyma. (List św. Jakuba Apostoła 1,5)
Modlitwa: Panie Jezu, który czyniłeś dobro w tylu miejscach, daj mojemu mężowi łaskę pójścia za
Tobą. Oby miał siłę iść do przodu mądrze i ze świadomością, że jego wybory mają wpływ na naszą
rodzinę. Oby jego serce jaśniało światłem Ducha Świętego tak, by mógł iść przed siebie pewnie i
śmiało, niezależnie od napotkanych przeszkód. Amen.
Panno Mario, Matko Boga, otocz go opieką, by otrzymał niezbędne łaski i potrafił chronić naszą
rodzinę, jak czynił to św. Józef. Daj mu matczyne wsparcie, Maryjo, napełnij go poczuciem
bezpieczeństwa, tak by nigdy nie czuł się opuszczony. Amen.

Modlitwa za nasze dzieci. Do codziennego odmawiania

Panie, tyle zła jest na tym świecie! Ty wiesz, jak słabi jesteśmy i jak bardzo zło potrafi nas zafascynować.
Ale Ty jesteś z nami, a ja oddaję pod Twoją opiekę moje dzieci!

Modlitwa za dzieci
Boże mój, ofiaruję Ci moje dzieci.
Ty mi je dałeś, niech one do Ciebie należą na zawsze.
Ja je dla Ciebie wychowam i proszę Cię,
abyś je zachował dla Twojej chwały.
Panie, niech egoizm, ambicja i złość
nie zwiodą ich z dobrej drogi.
Daj im siłę, aby sprzeciwiały się złu.
I oby dobro było zawsze
jedynym motorem ich działania.
Panie, tyle zła jest na tym świecie!
Ty wiesz, jak słabi jesteśmy
i jak bardzo zło potrafi nas zafascynować.
Ale Ty jesteś z nami,
a ja oddaję pod Twoją opiekę moje dzieci!
Panie, bądź dla nich światłem,
siłą i radością na tym świecie,
aby dla Ciebie żyły na tej ziemi
i abyśmy wszyscy razem mogli się cieszyć
Twoją obecnością w Niebie na wieki!
AMEN

Modlitwa do Matki Bożej za nienarodzonych i ofiary aborcji
Modlitwa do Matki Bożej za nienarodzonych i ofiary aborcji
Święta Matko Boga i Kościoła, nasza Pani z Guadalupe,
Zostałaś wybrana przez Ojca dla Syna w Duchu Świętym.
Jesteś Niewiastą obleczoną w słońce, która troszczy się o
narodziny Chrystusa
Podczas gdy szatan, czerwony smok, czeka by pożreć Twe Dziecko.
Podobnie czynił Herod szukający aby zniszczyć Twego Syna,
Naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa,
dokonując podczas tego rzezi wielu niewinnych dzieci.
Tak dzisiaj czyni się przez aborcję, zabijając wiele niewinnych, nienarodzonych
dzieci, przy udziale wielu matek atakujących ludzkie życie i Kościół, Ciało Chrystusa.
Matko Niewiniątek, chwalimy Boga w Tobie za Jego dary dane Tobie
przez Twe Niepokalane Poczęcie, Twoją wolność od grzechu;
Twoją pełnię łaski, Twoje Macierzyństwo Boga i Kościoła,
Twoje Wieczne Dziewictwo i Twoje Wniebowzięcie z ciałem i duszą do nieba.
O, Wybawienie chrześcijan, błagamy Ciebie o ochronę
dla wszystkich matek nienarodzonych i dzieci w ich łonach.
Wstawiamy się do Ciebie o Twą pomoc w zatrzymaniu holokaustu
aborcji.
Nakłoń serca aby szanowano życie!
Święta Matko, modlimy się do Twego Bolesnego i Niepokalanego Serca
za wszystkie matki i wszystkie nienarodzone dzieci,
aby mogły żyć tu na ziemi i, dzięki Najdrogocenniejszej Krwi przelanej przez Twego
Syna, mogły dostąpić życia wiecznego z Nim w niebie.
Modlimy się również do Twego Bolesnego i Niepokalanego Serca
za wszystkich dokonujących aborcji i wszystkich stronników aborcji,
aby nawrócili się i opowiedzieli się za Twoim Synem, Jezusem Chrystusem,
jako za ich Panem i Zbawicielem. Broń wszystkie swoje dzieci w walce
przeciw szatanowi i wszystkim złym duchom w tej teraźniejszej ciemności.
Pragniemy aby niewinne nienarodzone dzieci, które umierają bez Chrztu,
były ochrzczone i zachowane.
Prosimy abyś uzyskała tę łaskę dla nich i żal,
pojednanie i wybaczenie od Boga dla ich rodziców i zabójców.
Niech jeszcze raz w historii świata odsłoni się nieskończona moc litościwej miłości.
Niech ona położy kres złu. Niech przemieni sumienia.
Niech Twoje Bolesne i Niepokalane Serce odsłoni dla wszystkich światło nadziei.
Niech Chrystus Król króluje nami, naszymi rodzinami, miastami, narodami i całą
ludzkością.
O, łagodna, O kochająca, O słodka Dziewico Maryjo,
usłysz nasze prośby i przyjmij ten płacz naszych serc!
O, Matko Boża z Guadalupe, Obrończyni Nienarodzonych, Módl się za
nami!

