MATERIAŁY DO PROWADZENIA
ADORACJI
PRZYGOTOWUJĄCYCH DO X ŚWIATOWEGO SPOTKANIA RODZIN Z PAPIEŻEM
FRANCISZKIEM W DNIACH 22.06 - 26.06 2022 ROKU W RZYMIE

(STYCZEŃ - CZERWIEC 2022)

MIŁOŚĆ RODZINNA: POWOŁANIE I DROGA ŚWIĘTOŚCI.
Marta i Henryk Kuczajowie

OGÓLNY PLAN POSZCZEGÓLNYCH ADORACJI

I.

WPROWADZENIE

II.

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO W CISZY [3 MINUTY]

III.

ROZMYŚLANIE NAD PYTANIAMI DO FRAGMENTÓW Z AMORIS LAETITIA
[3X3 MINUTY]

IV.

CICHA ADORACJA Z WYŚWIETLONYM LUB ODCZYTANYM ZDANIEM Z AMORIS
LAETITIA [10 MINUT]

V.

MODLITWA DZIĘKCZYNNA, PROŚBY, PRZEPROSZENIA I UWIELBIENIA

VI.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA [1 DZIESIĄTEK]

VII.

MODLITWA ZA MAŁŻEŃSTWA I RODZINY (MODLITWA MAŁŻONKÓW)

VIII.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO INDYWIDUALNE NARZECZONYCH, MAŁŻONKÓW I CAŁYCH
RODZIN

Informacje praktyczne
PROWADZĄCY
(styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec)
-

Kapłan
Wierny świecki I (Mąż)
Wierny świecki II (Żona)
Rodzina – modlitwa różańcowa
(maj)

-

Kapłan
Wierny świecki I (Narzeczony)
Wierny świecki II (Narzeczona)
Rodzina – modlitwa różańcowa

WYSTRÓJ

-

Wyeksponowany w widocznym dla wszystkich miejscu oficjalny obraz X Światowego
Spotkania Rodzi w Rzymie autorstwa Marko Ivana Rupnika w wersji materialnej, przy
użyciu rzutnika lub wyświetlacza albo ikona Świętej Rodziny.

-

Ustawione (na czas adoracji) przed ołtarzem, obok klęcznika albo za klęcznikiem
kapłana, dwa klęczniki ozdobione jak w dniu ślubu jako symbol sakramentalnego
małżeństwa (do praktycznego wykorzystania podczas indywidualnego
błogosławieństwa).

DOTYCZY OPRAWY
-

adoracja powinna być odprawiana z należytą dbałością i mieć uroczysty charakter
z okadzeniem Najświętszego Sakramentu i Ewangeliarza, z którego będzie
odczytywane Słowo Boże.

STYCZEŃ 2022
I.
Pieśń: “O, zbawcza Hostio”
• Wystawienie Najświętszego Sakramentu

Wprowadzenie:
(Wierny świecki I)
Panie Jezu, przywołujemy na myśl Ogród Oliwny zwany Getsemani i wypowiedziane tam ze
smutkiem przez Ciebie słowa do Piotra: Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną?.
Dzisiaj, w ramach przygotowania do X Światowego Spotkania Rodzin, które odbędzie się w
czerwcu br. w Rzymie, pragniemy właśnie przez jedną godzinę być przy Tobie i adorować
Ciebie, ukrytego pod postacią chleba w Najświętszym Sakramencie.
Nasz Odkupicielu i Zbawicielu, w trakcie tej adoracji chcemy, jak podczas Ostatniej
Wieczerzy uczynił to Twój umiłowany uczeń św. Jan, oprzeć głowę na Twojej piersi i
przylgnąć do Twojego miłosiernego Serca. Wsłuchując się w słowa Ewangelii oraz fragmenty
adhortacji Amoris Laetitia Ojca Świętego Franciszka, a także modląc się i śpiewając
pragniemy podjąć z Tobą miłosny dialog o nas samych, naszych małżeństwach i rodzinach.
W chwilach ciszy, kontemplując prawdę o rodzinie, której fundamentem jest Sakrament
Małżeństwa, będziemy otwierać na oścież serce, umysł i wolę na to, abyś Ty, Eucharystyczny
Panie, mocą Ducha Świętego umocnił nasze małżeńskie i rodzinne więzi, abyśmy mogli
zrealizować w powołaniu do życia w rodzinie Twój zamysł względem nas.
Nasz Królu, klęcząc przed Tobą ufamy, że pomożesz nam przezwyciężyć trudności, które
napotykamy na drodze do świętości i uzdrowisz nas z naszych ran i niemocy.
Kochany Panie Jezu, oddając Ci cześć i chwałę podczas tej adoracyjnej godziny łaski z głębi
serca ośmielamy się też prosić o to, aby obecne tu małżeństwa i rodziny były wspólnotami
autentycznej radości miłości.

II.
Czytanie Słowa Bożego z Ewangeliarza i rozważanie w ciszy
(Wierny świecki II)
Wsłuchując się w słowa Ewangelii św. Mateusza rozważmy w ciszy własnego serca, na jakim
fundamencie zbudowany jest dom, którym jest nasze małżeństwo i rodzina.

(Kapłan)

Z Ewangelii św. Mateusza (Mt 7, 21. 24-27):
“Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten,
kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.
Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem
roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się
wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś,
kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym,
który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły
się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki”.

[Rozważenie Słowa Bożego w ciszy (3 minuty)]

III.
Odczytanie fragmentów z Amoris Laetitia i rozmyślanie nad postawionymi pytaniami
A.
(Wierny świecki II)
Z adhortacji AMORIS LAETITIA (Radość Miłości) (z cichym podkładem muzycznym w tle)
Para, która kocha i rodzi życie, jest prawdziwą żywą „figurą” (ale nie żadną z tych wykonanych
z kamienia lub złota, jakich zakazuje Dekalog), zdolną ukazać Boga Stwórcę i Zbawiciela.
...Trójjedyny Bóg jest komunią miłości, a rodzina jest jej żyjącym odzwierciedleniem. Światło
rzucają nam słowa św. Jana Pawła II: „Osoby naszego Boga w swej najbardziej wewnętrznej
tajemnicy nie pozostają w samotności, lecz tworzą rodzinę, ponieważ w tajemnicy tej zawiera
się ojcostwo, synostwo i sama istota rodziny, jaką jest miłość. Miłością w tej Bożej rodzinie jest
Duch Święty”. (AL 11)

(Wierny świecki I)
Czy nasze małżeństwo i rodzina jest żywym odzwierciedleniem komunii miłości Boga Ojca,
Syna i Ducha Świętego?

CISZA (3 minuty)

B.
(Wierny świecki II)
Z adhortacji AMORIS LAETITIA (Radość Miłości) (z podkładem muzycznym)

“Przestrzeń życiowa rodziny może być przekształcona w Kościół domowy, w miejsce
sprawowania Eucharystii, obecności Chrystusa siedzącego przy jednym stole. Niezapomniana
jest scena nakreślona w Apokalipsie: „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i
drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną” (3, 20). W ten sposób
naszkicowany jest dom, który niesie w swoim wnętrzu obecność Boga, wspólną modlitwę i
przez to błogosławieństwo Pana.” (AL 15).

(Wierny świecki I)
Czy we wnętrzu naszego domu każdy może odczuć i doświadczyć obecności żywego Boga?

CISZA (3 minuty)

C.
(Wierny świecki II)
Z adhortacji AMORIS LAETITIA (Radość Miłości) (z podkładem muzycznym)
“Siła rodziny „tkwi zasadniczo w tym, że rodzina jest zdolna kochać i uczyć miłości.
Niezależnie od tego, jak dana rodzina może być poraniona, zawsze może się ona rozwijać
wychodząc od miłości”.” (AL 53)

(Wierny świecki I)
Czy mierzenie się z trudnościami w naszym małżeństwie i rodzinie rozpoczynamy od
wyznania miłości?

CISZA (3 minuty)

Pieśń: “Będę śpiewał Tobie, mocy moja...”

IV.
Adoracja w ciszy (10 minut) z wyświetlonym lub odczytanym zdaniem z Amoris Laetitia
(Kapłan)
Teraz czas na dziesięciominutową adorację w ciszy
[Wyświetlenie lub odczytanie poniższego tekstu]

“W miłości milczenie jest często bardziej wymowne niż słowa.” (AL 12)

Pieśń: “Nic, nie musisz mówić nic...”
V.
MODLITWA DZIĘKCZYNNA, PROŚBY, PRZEPROSZENIA I UWIELBIENIA
(Wierny świecki I)
Będziemy powtarzać: Dziękujemy Ci, nasz Zbawicielu
(Wierni): Dziękujemy Ci, nasz Zbawicielu
-

za to, że zapragnąłeś objawić się światu w rodzinie
za każdą radość miłości doświadczoną w małżeństwie i rodzinie
za dar życia
za Twoją miłość
za chleb powszedni

(Kapłan)
Dziękuję Ci, mój Zbawicielu
-

za rodziny, które słuchają i wypełniają Słowo Boże

(Wierny świecki II)
Wszyscy będziemy powtarzać: Przepraszamy Cię, nasz Odkupicielu
(Wierni): Przepraszamy Cię, nasz Odkupicielu
-

za to, że często polegamy bardziej na sobie niż na Tobie
za brak okazywania miłości
za brak szacunku do członków rodziny
za zaniedbywanie modlitwy rodzinnej
za brak zaangażowania w sprawy rodzinne

(Kapłan)
Przepraszam Cię, mój Odkupicielu
-

za każdy brak czasu dla rodzin

(Wierny świecki I)
Wszyscy będziemy powtarzać: Prosimy Cię, kochany Panie
(Wierni): Prosimy Cię, kochany Panie

-

o błogosławieństwo dla naszych rodzin
o jedność w naszych rodzinach
o odwagę życia według zasad wiary
o twórcze i konsekwentne rozwijanie więzi miłości małżeńskiej i rodzinnej
o niezłomne trwanie przy Tobie w przeciwnościach

(Kapłan)
Proszę Cię, kochany Panie
-

o umiejętność towarzyszenia małżeństwom i rodzino

(Wierny świecki II)
Wszyscy będziemy powtarzać: Uwielbiamy Cię, nasz Królu
(Wierni): Uwielbiamy Cię, nasz Królu
-

w świętych sakramentach
w słowie Bożym
w świętych małżonkach i rodzicach
w kapłanach służących rodzinom
w darze płodności

(Kapłan)
Uwielbiam Cię, mój Królu
-

w świadectwie wiary moich rodziców

Pieśń: “Bóg jest miłością...”

VI.
MODLITWA RÓŻAŃCOWA
(w intencji małżeństw i rodzin, aby były Bogiem silne)
(Rodzina)
V Tajemnica Światła Różańca Świętego: Ustanowienie Eucharystii
Słowa, które Pan Jezus wypowiedział podczas ostatniej wieczerzy były zapowiedzią
udowodnienia autentycznej miłości Boga do człowieka. Ustanawiając Eucharystię, prosił On,
aby karmić się Jego darem miłości, który uczynił z Ciała i Krwi swojej na drzewie Krzyża.
Zawieranie sakramentu małżeństwa podczas Mszy Świętej nie jest przypadkowe. Jest to
konsekwencja doniosłości i relacyjności obu sakramentów. Nowożeńcy zapraszani są na
ucztę eucharystyczną przez samego Boga, w której on udziela siebie w sposób całkowity,

pragnąc jednocześnie, aby byli oni dla siebie darem na podobieństwo Jego ofiary z siebie. Od
dnia zaślubin każda kolejna Msza Święta powinna małżonkom przypominać o doniosłej
chwili, kiedy u stóp ołtarza przyrzekali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz to,
że będą razem, aż do śmierci. Zawierając związek sakramentalny: małżonkowie dobrowolnie
wpisują się w miłość Boga i tylko od nich zależeć będzie, czy zechcą spożywać Ciało i Krew
Chrystusa czyniąc Go ciągle na nowo fundamentem własnego małżeństwa, a tym samym
całej rodziny. Niewątpliwie miłość małżeńska i rodzinna budowana na Eucharystii jest
najpewniejszą drogą do zbawienia, która wiedzie przez radość miłości.

Znak krzyża
Ojcze nasz …
10 X Zdrowaś Maryjo ...
Chwała Ojcu ...
O, Maryjo bez grzechu poczęta ...

VII.
MODLITWA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA ZA RODZINY DO ŚWIĘTEJ RODZINY
[(Wszyscy) – tekst na wyświetlaczu]
Jezu, Maryjo i Józefie, w was kontemplujemy blask prawdziwej miłości, do was
zwracamy się z ufnością.
Święta Rodzino z Nazaretu, uczyń także nasze rodziny środowiskami komunii i
Wieczernikami modlitwy, autentycznymi szkołami Ewangelii i małymi Kościołami domowymi.
Święta Rodzino z Nazaretu niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie
doświadcza przemocy, zamknięcia i podziałów: ktokolwiek został zraniony albo zgorszony,
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.
Święta Rodzino z Nazaretu, przywrócić wszystkim świadomość sakralnego i
nienaruszalnego charakteru rodziny, jej piękna w Bożym zamyśle.
Jezu, Maryjo i Józefie, usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania! Amen.

VIII.
Indywidualne błogosławieństwo małżonków i całych rodzin uczestniczących w adoracji
(przy akompaniamencie muzycznym).
(Rodziny, małżonkowie, narzeczeni i osoby indywidualne podchodzą do stopni ołtarza i po
uklęknięciu przyjmują błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem)

Błogosławieństwo ogólne
Pieśń: “Chwała i dziękczynienie”
• Schowanie Najświętszego Sakramentu

LUTY 2022
I.
Pieśń: “Upadnij na kolana”


Wystawienie Najświętszego Sakramentu

Wprowadzenie:
(Wierny świecki I)
Panie Jezu, przywołujemy na myśl Ogród Oliwny zwany Getsemani i wypowiedziane tam ze
smutkiem przez Ciebie słowa do Piotra: Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną?.
Dzisiaj, w ramach przygotowania do X Światowego Spotkania Rodzin, które odbędzie się w
czerwcu br. w Rzymie, pragniemy właśnie przez jedną godzinę być przy Tobie i adorować
Ciebie, ukrytego pod postacią chleba w Najświętszym Sakramencie.

Nasz Odkupicielu i Zbawicielu w trakcie tej adoracji chcemy tak, jak podczas Ostatniej
Wieczerzy uczynił to Twój umiłowany uczeń św. Jan, oprzeć głowę na Twojej piersi i
przylgnąć do Twojego miłosiernego serca. Wsłuchując się w słowa św. Pawła z Listu do
Efezjan oraz fragmenty adhortacji Amoris Laetitia Ojca Świętego Franciszka a także modląc
się i śpiewając pragniemy podjąć z Tobą miłosny dialog o nas, naszych rodzinach a zwłaszcza
naszych małżeństwach.
W chwilach ciszy, pragniemy kontemplować tajemnicę małżeństwa, aby na nowo odkryć
wielkość, piękno, dar i świętość Sakramentu Małżeństwa.
Panie Jezu, klęcząc przed Tobą i wpatrując się w Twoją Eucharystyczną obecność pragniemy
uczyć się patrzeć na współmałżonka, dzieci, rodziców i dziadków Twoimi oczami.
Miłosierny Ojcze, trwając przy Twoim jednorodzonym Synu i oddając Jemu cześć i chwałę
prosimy Ducha Świętego, aby uzdolnił nas do miłości, która jest łaskawa, nie wyrządza złego,
wszystkiemu wierzy, wszystko znosi, wszystko przetrzyma i nigdy się nie kończy.
II.
Czytanie Słowa Bożego z Ewangeliarza i rozważanie w ciszy

(Wierny świecki II)
Wsłuchajmy się w słowa św. Pawła Apostoła z Listu do Efezjan i rozważmy w ciszy własnego
serca, na ile w naszych małżeństwach naśladujemy Chrystusa.

(Kapłan)
Z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan (Ef 5,25-27)
„Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby
go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby osobiście stawić
przed sobą Kościół jako chwalebny, niemający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego,
lecz aby był święty i nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało.
Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią
do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus – Kościół, bo jesteśmy
członkami Jego Ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i
będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do
Kościoła. W końcu więc niechaj także każdy z was tak miłuje swą żonę jak siebie samego!”

[Rozważenie Słowa Bożego w sercu (3 minuty)]

III.
Odczytanie fragmentów z Amoris Laetitia i rozmyślanie nad postawionymi pytaniami

A.
(Wierny świecki II)
Z adhortacji AMORIS LAETITIA (Radość Miłości) (z cichym podkładem muzycznym w tle)
Małżeństwo to cenny znak, bo „kiedy mężczyzna i kobieta zawierają sakrament małżeństwa,
Bóg niejako «odzwierciedla się» w nich, nadaje im własne rysy i niezatarty charakter swojej
miłości. Małżeństwo jest ikoną miłości Boga do nas. Również Bóg jest bowiem komunią: trzy
Osoby – Ojciec, Syn i Duch Święty – żyją od zawsze i na zawsze w doskonałej jedności. I to
jest właśnie tajemnica małżeństwa: Bóg tworzy z dwojga małżonków jedną egzystencję”.
(AL 121)
(Wierny świecki I)
Co jest znakiem jedności w naszym małżeństwie i rodzinie?

CISZA (3 minut)

B.

(Wierny świecki II)
Z adhortacji AMORIS LAETITIA (Radość Miłości) (z cichym podkładem muzycznym w tle)
Oprócz miłości, która jednoczy nas z Bogiem, miłość małżeńska jest „największą przyjaźnią”.
Jest to związek, który ma wszystkie cechy dobrej przyjaźni: dąży do dobra drugiej osoby,
wzajemności, intymności, czułości, stabilności i podobieństwa między przyjaciółmi, które
buduje się poprzez wspólne życie. Małżeństwo jednak dodaje do tego wszystkiego
nierozerwalną wyłączność, która wyraża się w stabilnym projekcie dzielenia i wspólnego
budowania całego życia. (AL 123)

(Wierny świecki I)
Jakie gesty czułości okazujemy sobie w małżeństwie i rodzinie?

CISZA (3 minuty)

C.
(Wierny świecki II)
Z adhortacji AMORIS LAETITIA (Radość Miłości) (z cichym podkładem muzycznym w tle)
Małżeństwo jest także przyjaźnią, która zawiera cechy właściwe namiętności, ale zawsze jest
nakierowana na jedność coraz mocniejszą i intensywniejszą. Bo „nie zostało ustanowione
jedynie w celu zrodzenia dzieci”, lecz aby „wzajemna miłość małżonków, okazywana we
właściwym porządku, rozwijała się i dojrzewała”. Ta szczególna przyjaźń między mężczyzną
a kobietą nabiera charakteru obejmującego całość, właściwego tylko jedności małżeńskiej.
Właśnie dlatego, ponieważ obejmuje całość człowieka, jedność ta jest również wyłączna,
wierna i otwarta na przyjęcie potomstwa. Wszystko jest wspólne, w tym seksualność, z
zachowaniem wzajemnego szacunku. Sobór Watykański II wyraził to mówiąc, że „miłość
taka, łącząca w sobie wartości ludzkie i Boskie, prowadzi małżonków ku wolnemu i
wzajemnemu darowi z samych siebie, potwierdzonemu zarówno delikatnością uczuć jak i
czynem, i przenika całe ich życie” (AL 125)

(Wierny świecki I)
Co konkretnego czynimy, aby małżeństwu i rodzinie, w której żyjemy towarzyszyła radość
miłości?

CISZA (3 minuty)

Pieśń: “Misericordias Domini”

IV.
Adoracja w ciszy (10 minut) z wyświetlonym lub odczytanym zdaniem z Amoris Laetitia
(Kapłan)
Teraz czas na dziesięciominutową adorację w ciszy.
[Wyświetlenie lub odczytanie poniższego tekstu]

„Miłość winno się zakładać więcej na czynach niż na słowach”. W ten sposób
może ona ukazać całą swoją płodność i pozwala nam doświadczyć radości z
dawania, szlachetności i wspaniałości dania siebie w darze obficie, bez miary,
bez żądania zapłaty, tylko dla przyjemności dawania i służenia. (AL 94)

Pieśń: “Jezus, Jezus, Jezus...”

V.
MODLITWA DZIĘKCZYNNA, PROŚBY, PRZEPROSZENIA I UWIELBIENIA
(Wierny świecki I)
Będziemy powtarzać: Dziękujemy Ci, nasz Zbawicielu
(Wierni): Dziękujemy Ci, nasz Zbawicielu
-

za Sakrament Małżeństwa
za powołanie nas do miłości
za każdą piękną chwilę życia
za dar współmałżonka
za przyjaciół

(Kapłan)
Dziękuję Ci, mój Zbawicielu
-

za małżonków wiernych świętemu przymierzu małżeńskiemu

(Wierny świecki II)
Wszyscy będziemy powtarzać: Przepraszamy Cię, nasz Odkupicielu
(Wierni): Przepraszamy Cię, nasz Odkupicielu
-

za wykroczenia przeciwko czystości małżeńskiej
za brak empatii w rodzinie
za niedocenianie łaski płynącej z Sakramentu Małżeństwa

-

za milczenie, kiedy trzeba było bronić prawdy o małżeństwie i rodzinie
za każdą interesowność w relacji małżeńskiej i rodzinnej

(Kapłan)
Przepraszam Cię, mój Odkupicielu
-

Za każde uchybienie w posłudze duszpasterskiej na rzecz małżeństw i rodzin.

(Wierny świecki I)
Wszyscy będziemy powtarzać: Prosimy Cię, kochany Panie
(Wierni): Prosimy Cię, kochany Panie
-

o mądrość w realizowaniu celów małżeństwa
o cierpliwość do słabości współmałżonka
o roztropność w podejmowaniu życiowych decyzji
o uwolnienie od zazdrości i podejrzliwości
o umiejętność kochania także wtedy, gdy sami nie jesteśmy kochani

(Kapłan)
Proszę Cię, kochany Panie
-

o zdolność i chęć pomagania małżonkom i rodzinom w budowaniu przez nie
domowych kościołów

(Wierny świecki II)
Wszyscy będziemy powtarzać: Uwielbiamy Cię, nasz Królu
(Wierni): Uwielbiamy Cię, nasz Królu
-

w świętym Sakramencie Małżeństwa
w świętych małżonkach
w nauce Kościoła o małżeństwie i rodzinie
w tych, którzy zgodnie z Twoim zamysłem służą małżeństwom i rodzinom
w istniejących w Kościele wspólnotach formacyjnych dla małżonków i rodzin

(Kapłan)
Uwielbiam Cię, mój Królu
-

w pięknie, prawdzie i świętości powołania do życia w małżeństwie i rodzinie

Pieśń: “Zostań tu i ze mną się módl, razem czuwajmy...”

VI.
MODLITWA RÓŻAŃCOWA
(w intencji osób zranionych w małżeństwie i rodzinie)
(Rodzina)
II Tajemnica Bolesna Różańca Świętego: Biczowanie Pana Jezusa
Tak jak w przypadku Pana Jezusa ubiczowanie poprzedziło drogę krzyżową i śmierć, tak i w
małżeństwie zadawanie ran duchowych, psychicznych i fizycznych poprzedza ukrzyżowanie
miłości wzajemnej i często prowadzi do rozpadu małżeństwa i rodziny. Pomnażanie męki
biczowania, jakiej doznał Chrystus, jest czymś nieludzkim i nigdy nie powinno mieć miejsca
w żadnej relacji, a tym bardziej w związku sakramentalnym.

Znak krzyża
Ojcze nasz …
10 X Zdrowaś Maryjo ...
Chwała Ojcu ...
O, Maryjo bez grzechu poczęta ...

VII.
MODLITWA MAŁŻONKÓW DO MIŁOSIERNEGO OJCA

Miłosierny Ojcze,
Święty Boże - Stwórco nieba i ziemi,
który Żywym Płomieniem Miłości zjednoczyłeś nas w jedno.

Dziękujemy
Przez Niepokalane Serce Twojej i naszej Matki, Maryi Dziewicy
za życie, miłość, miłosierdzie i dar Sakramentu Małżeństwa.

Przepraszamy
Za każde odstępstwo od Twojego planu miłości względem nas,
które zadało ranę Twojemu Najświętszemu Sercu.

Prosimy
Dopomóż nam zachować czystość serc,
abyśmy potrafili dokonać dzieła miłości jakim jest małżeństwo.

Przyrzekamy
trwać w wierności, aby nasza miłość nieustanni wzrastała
i coraz czytelniej objawiała tajemnicę Boskiej komunii,
w której żyjesz z Twoim Synem w Duchu Świętym
przez wszystkie wieki wieków.
Amen

VIII.
Indywidualne błogosławieństwo małżonków i całych rodzin uczestniczących w adoracji
(Rodziny, małżonkowie, narzeczeni i osoby indywidualne podchodzą do stopni ołtarza i po
uklęknięciu przyjmują błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.)
Błogosławieństwo ogólne
Pieśń: “Chwała i dziękczynienie”


Schowanie Najświętszego Sakramentu

MARZEC 2022
I.
Pieśń: “O, zbawcza Hostio”
• Wystawienie Najświętszego Sakramentu

Wprowadzenie:
(Wierny świecki I)
Panie Jezu, przywołujemy na myśl Ogród Oliwny zwany Getsemani i wypowiedziane tam ze
smutkiem przez Ciebie słowa do Piotra: Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną?.
Dzisiaj, w ramach przygotowania do X Światowego Spotkania Rodzin, które odbędzie się w
czerwcu br. w Rzymie, pragniemy właśnie przez jedną godzinę być przy Tobie i adorować
Ciebie, ukrytego pod postacią chleba w Najświętszym Sakramencie.

Nasz Odkupicielu i Zbawicielu, w trakcie tej adoracji chcemy, tak jak podczas Ostatniej
Wieczerzy uczynił to Twój umiłowany uczeń św. Jan, oprzeć głowę na Twojej piersi
i przylgnąć do Twojego miłosiernego serca. Wsłuchując się w słowa Ewangelii oraz
fragmenty adhortacji Amoris Laetitia Ojca Świętego Franciszka a także modląc się
i śpiewając pragniemy podjąć z Tobą miłosny dialog o nas samych, naszych małżeństwach
i rodzinach.
W chwilach ciszy, kontemplując prawdę o rodzinie, której fundamentem jest Sakrament
Małżeństwa będziemy w pokorze otwierać na oścież serce i umysł, aby w Twojej obecności
uzmysłowić sobie na nowo to, co jest współcześnie niebezpieczne dla małżonków, dzieci
i rodzin. To, co niszczy miłość małżeńską i rodzicielską.
Panie Jezu, obecny w Eucharystycznym Chlebie klękając przed Tobą prosimy Cię, abyś mocą
Ducha Świętego uzdolnił nas i naszych bliskich do odważnego stawiania czoła wyzwaniom,
których podjęcie jest nieodzowne, aby ochronić rodziny przed naporem cywilizacji śmierci.
Kochany Panie Jezu, przymnóż nam wiary, nadziei i miłości, abyśmy byli w naszych
małżeństwach i rodzinach Twoimi świadkami, a przez to mogli w swoich wspólnotach
doświadczać radości miłości, która w Tobie ma swoje niewyczerpujące się źródło.
II.
Czytanie Słowa Bożego z Ewangeliarza i rozważanie w ciszy
(Wierny świecki II)
Wsłuchując się w słowa Ewangelii św. Mateusza rozważmy w głębi serca, czy rzeczywiście
bezwarunkowo uznajemy nierozerwalność małżeństwa.

(Kapłan)
Z Ewangelii św. Mateusza (Mt 19, 1-9):
“Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granice Judei za Jordan.
Poszły za Nim wielkie tłumy, i tam ich uzdrowił. Wtedy przystąpili do Niego faryzeusze, chcąc
Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: «Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek
powodu?» On odpowiedział: «Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako
mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i
będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech
człowiek nie rozdziela». Odparli Mu: «Czemu więc Mojżesz polecił dać jej list rozwodowy i
odprawić ją?» Odpowiedział im: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił
wam Mojżesz oddalać wasze żony; lecz od początku tak nie było. A powiadam wam: Kto
oddala swoją żonę - chyba w wypadku nierządu - a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto
oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo».”
[Rozważenie Słowa Bożego w ciszy (3 minuty)]

III.
Odczytanie fragmentów z Amoris Laetitia i rozmyślanie nad postawionymi pytaniami
A.
(Wierny świecki II)
Z adhortacji AMORIS LAETITIA (Radość Miłości) (z cichym podkładem muzycznym w tle)
“Łatwo dziś pomylić prawdziwą wolność z ideą, że każdy osądza według własnego widzi mi
się, jakby poza indywidualnymi osobami nie było żadnych prawd, wartości, zasad, które nas
ukierunkowują, jak gdyby wszystko było równe i na wszystko powinno się pozwolić. W tym
kontekście ideał małżeństwa, z zaangażowaniem wyłączności i stabilności, okazuje się
zniszczony przez okolicznościowe konwenanse lub kaprysy wrażliwości. Ludzie obawiają się
samotności, pragną przestrzeni ochrony i wierności, ale jednocześnie zwiększa się strach przed
uwięzieniem przez relację, która mogłaby odroczyć osiągnięcie aspiracji osobistych. “ (AL 34)

(Wierny świecki I)
Czy nasza hierarchia wartości jest chrześcijańska?

CISZA (3 minuty)

B.
(Wierny świecki II)
Z adhortacji AMORIS LAETITIA (Radość Miłości) (z podkładem muzycznym)
“Prawdą jest, że prawe sumienie małżonków, jeśli byli dotąd bardzo hojni w przekazywaniu
życia, może prowadzić do decyzji o ograniczeniu liczby dzieci z wystarczająco poważnych
powodów, ale także prawdą jest, że „ze względu na umiłowanie tej godności sumienia
Kościół odrzuca ze wszystkich sił działania państwa przymuszające do antykoncepcji,
sterylizacji, czy wręcz aborcji”. Środki te są nie do przyjęcia,” (AL 42).

(Wierny świecki I)
Czy mamy świadomość grzeszności stosowania antykoncepcji?

CISZA (3 minuty)

C.
(Wierny świecki II)
Z adhortacji AMORIS LAETITIA (Radość Miłości) (z podkładem muzycznym)
“Nie dostrzega się już wyraźnie, że tylko wyłączny i nierozerwalny związek między mężczyzną
a kobietą realizuje w pełni funkcję społeczną, będąc zaangażowaniem stabilnym i
umożliwiającym płodność. Musimy uznać wiele różnych sytuacji rodzinnych, które mogą
zapewnić jakąś regułę życia, ale związków nieformalnych lub na przykład między osobami tej
samej płci, nie można zwyczajnie zrównywać z małżeństwem. Żaden związek niepewny lub
zamknięty na przekazywanie życia nie zapewnia nam przyszłości społeczeństwa.” (AL 52)

(Wierny świecki I)
Czy utożsamiam się z oceną moralną Kościoła na temat ideologii gender?

CISZA (3 minuty)

Pieśń: “Z Tobą ciemność nie będzie ciemna...”

IV.
Adoracja w ciszy (10 minut) z wyświetlonym lub odczytanym zdaniem z Amoris Laetitia
(Kapłan)
Teraz czas na dziesięciominutową adorację w ciszy.
[Wyświetlenie lub odczytanie poniższego tekstu]
“Wielu nie dostrzega, że orędzie Kościoła o małżeństwie i rodzinie jest wyraźnym, jasnym
odzwierciedleniem nauczania i postawy Pana Jezusa, który proponując wymagający ideał
jednocześnie nigdy nie stracił współczującej bliskości wobec osób słabych, jak Samarytanka
czy kobieta cudzołożna.”
(AL 38)

Pieśń: “Pan blisko jest, oczekuj Go...”
V.
MODLITWA DZIĘKCZYNNA, PROŚBY, PRZEPROSZENIA I UWIELBIENIA
(Wierny świecki I)
Będziemy powtarzać: Dziękujemy Ci, nasz Zbawicielu
(Wierni): Dziękujemy Ci, nasz Zbawicielu
-

za małżeństwa i rodziny Bogiem silne
za sakrament pokuty i pojednania, który jest szkołą miłowania prawdy
za równą godność mężczyzny i kobiety
za osoby i instytucje wspierające rodziny
za napominających nas z miłością

(Kapłan)
Dziękuję Ci, mój Zbawicielu
-

za rodziny angażujące się w Kościele

(Wierny świecki II)
Wszyscy będziemy powtarzać: Przepraszamy Cię, nasz Odkupicielu
(Wierni): Przepraszamy Cię, nasz Odkupicielu
-

Za akty agresji w rodzinach
Za indywidualizm, który wynaturza więzi rodzinne
Za stawianie siebie w miejsce Boga
Za odrzucanie daru płodności
Za błędy w religijnym wychowywaniu dzieci

(Kapłan)
Przepraszam Cię, mój Odkupicielu
-

Za chwile zniechęcenia w służbie małżeństwom i rodzinom

(Wierny świecki I)
Wszyscy będziemy powtarzać: Prosimy Cię, kochany Panie
(Wierni): Prosimy Cię, kochany Panie
-

o ustanie przemocy w małżeństwach i rodzinach
o umiejętność szanowania osób niepełnosprawnych i starszych
o ochronę naszych rodzin przed genderową deprawacją
o zapał do czynienia dobra
o łaskę wiary konsekwentnej

(Kapłan)
Proszę Cię, kochany Panie
-

o rodziny, w których rodzicielski wzorzec będzie sprzyjał odkryciu przez młodych
powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego

(Wierny świecki II)
Wszyscy będziemy powtarzać: Uwielbiamy Cię, nasz Królu
(Wierni): Uwielbiamy Cię, nasz Królu
-

w każdym uratowanym od rozpadu małżeństwie
w porzuconych małżonkach, którzy pozostają wierni małżeńskiemu przymierzu
w przezwyciężaniu konfliktów małżeńskich i rodzinnych
w poczętych i jeszcze nienarodzonych dzieciach
w życiu naszych babć i dziadków

(Kapłan)
Uwielbiam Cię, mój Królu
-

w każdej rodzinie przyznającej się do Ciebie i Twojej Matki Maryi Dziewicy

Pieśń: “Jezu, Tyś jest światłością mej duszy...”

VI.
MODLITWA RÓŻAŃCOWA
(w intencji małżeństw zagrożonych rozpadem i rodzin przeżywających trudności)
(Rodzina)
IV Tajemnica Bolesna Różańca Świętego: Droga krzyżowa Pana Jezusa na Kalwarię.
Miłość i krzyż to nierozerwalna jedność. W obliczu przeciwności z jakimi przychodzi mierzyć
się małżeństwom i rodzinom nie wolno zapominać o tym, że ich pokonywaniu zawsze
towarzyszy Pan Jezus. Nikogo nie pozostawia samego. A kiedy cierpimy broniąc prawdy i
piękna małżeństwa i rodziny, On cierpi wraz z nami. Obyśmy nigdy nie ulegli pokusie łatwych
rozwiązań i nie porzucili krzyża zagrożeń i wyzwań małżeńsko-rodzinnych, choćby nie
wiadomo, jak był ciężki. Nie łudźmy się, miłości bez krzyża nie znajdziemy, a krzyża bez
miłości nie udźwigniemy, jak zauważył św. Jan Paweł II.

Znak krzyża
Ojcze nasz …
10 X Zdrowaś Maryjo ...
Chwała Ojcu ...
O, Maryjo bez grzechu poczęta ...

VII.
MODLITWA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA ZA RODZINY DO ŚWIĘTEJ RODZINY
[(Wszyscy) – tekst na wyświetlaczu]
Jezusie, Maryjo i Józefie
ku Wam, Święta Rodzino z Nazaretu,
kierujemy dziś nasze spojrzenie
z podziwem i zaufaniem;
w Was rozważamy
piękno jedności w miłości prawdziwej;
Wam polecamy wszystkie nasze rodziny,
aby odnowiły się w nich cuda łaski.
Święta Rodzino z Nazaretu,
pociągająca szkoło świętej Ewangelii:
Naucz nas naśladować Twoje cnoty
mądrą dyscypliną duchową,
daj nam jasne spojrzenie

umiejące rozpoznać dzieło Opatrzności
w codziennych realiach życia.
Święta Rodzino z Nazaretu,
wierna strażniczko tajemnicy zbawienia:
spraw, by odrodził się w nas szacunek dla milczenia,
uczyń nasze rodziny Wieczernikami modlitwy
i przekształcić je w małe Kościoły domowe,
odnów pragnienie świętości,
wspieraj szlachetny trud pracy, wychowania,
słuchania, wzajemnego zrozumienia i przebaczenia.
Święta Rodzina z Nazaretu,
rozbudź w naszym społeczeństwie świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
dobra nieocenionego, którego nic nie może zastąpić.
Niech każda rodzina stanie się gościnnym mieszkaniem dobroci i pokoju
dla dzieci i osób starszych,
dla chorych i samotnych,
dla ubogich i potrzebujących pomocy.
Jezusie, Maryjo i Józefie
z ufnością Was błagamy, Wam się z radością powierzamy.

VIII.
Indywidualne błogosławieństwo małżonków i całych rodzin uczestniczących w adoracji
(przy akompaniamencie muzycznym)
(Rodziny, małżonkowie, narzeczeni i osoby indywidualne podchodzą do stopni ołtarza i po
uklęknięciu przyjmują błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.)

Błogosławieństwo ogólne

Pieśń: “Chwała i dziękczynienie”
• Schowanie Najświętszego Sakramentu

KWIECIEŃ 2022
I.
Pieśń: “O, zbawcza Hostio”
• Wystawienie Najświętszego Sakramentu

Wprowadzenie:
(Wierny świecki I)
Panie Jezu, przywołujemy na myśl Ogród Oliwny zwany Getsemani i wypowiedziane tam ze
smutkiem przez Ciebie słowa do Piotra: Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną?.
Dzisiaj, w ramach przygotowania do X Światowego Spotkania Rodzin, które odbędzie się w
czerwcu br. w Rzymie, pragniemy właśnie przez jedną godzinę być przy Tobie i adorować
Ciebie, ukrytego pod postacią chleba w Najświętszym Sakramencie.

Nasz Odkupicielu i Zbawicielu w trakcie tej adoracji chcemy tak, jak podczas Ostatniej
Wieczerzy uczynił to Twój umiłowany uczeń św. Jan, oprzeć głowę na Twojej piersi i
przylgnąć do Twojego miłosiernego serca. Wsłuchując się w słowa Ewangelii oraz fragmenty
adhortacji Amoris Laetitia Ojca Świętego Franciszka a także modląc się i śpiewając
pragniemy podjąć z Tobą miłosny dialog o nas samych, naszych małżeństwach i rodzinach.
W chwilach ciszy, kontemplując prawdę o rodzinie, której fundamentem jest Sakrament
Małżeństwa będziemy w pokorze otwierać na oścież serce i umysł, aby w Twojej obecności
przyglądnąć się naszemu zaangażowaniu w służbę małżeństwu i rodzinie w środowisku, w
którym żyjemy, jak również we wspólnocie Kościoła.
Panie Jezu, obecny w Eucharystycznym Chlebie klękając przed Tobą pragniemy uczynić
osobisty rachunek sumienia z podejmowanych starań, aby poznawać naukę Kościoła
o małżeństwie i rodzinie oraz przekazywania jej innym.
Kochany Panie Jezu, prosimy Cię o pomoc w tym, abyśmy byli wiarygodnymi świadkami
Ewangelii małżeństwa i rodziny, abyśmy się nie zniechęcali i nie bali służyć innym w myśl
zasady “równi służą równym”.

II.
Czytanie Słowa Bożego z Ewangeliarza i rozważanie w ciszy
(Wierny świecki II)
Wsłuchując się w słowa Ewangelii św. Łukasza rozważmy w głębi serca, czy mamy w sobie
ducha służby, chęć bycia dla innych i pragnienie pomagania członkom swojej rodziny,
a także, czy sami potrafimy przyjmować pomoc?

(Kapłan)
Z Ewangelii św. Łukasza (Łk 1, 39-45):
“W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w
[pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała
pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę.
Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony
jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto,
skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko
w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od
Pana». (…) Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.”
[Rozważenie Słowa Bożego w ciszy (3 minuty)]

III.
Odczytanie fragmentów z Amoris Laetitia i rozmyślanie nad postawionymi pytaniami
A.
(Wierny świecki II)
Z adhortacji AMORIS LAETITIA (Radość Miłości) (z cichym podkładem muzycznym w tle)
Parafie, ruchy, szkoły i inne instytucje Kościoła mogą na różne sposoby pośredniczyć w trosce
i ożywianiu rodzin. Na przykład, przy wykorzystaniu takich narzędzi jak: spotkania małżeństw
z sąsiedztwa czy zaprzyjaźnionych, krótkie rekolekcje dla małżonków, konferencje specjalistów
dotyczące bardzo konkretnych problemów związanych z życiem rodzinnym, ośrodki
poradnictwa małżeńskiego, działalność pracowników misyjnych przygotowanych do rozmowy
z małżonkami na temat ich trudności i aspiracji, poradnictwa dotyczącego różnych sytuacji
rodzinnych (uzależnienia, zdrada, przemoc w rodzinie), miejsca rozwijania duchowości,
warsztaty formacyjne dla rodziców dzieci problemowych, spotkania rodzinne. Kancelaria
parafialna powinna być w stanie serdecznie przyjąć i zająć się pilnymi sprawami rodzinnymi
lub ułatwić kontakt z kimś, kto może służyć im pomocą. Istnieje również wsparcie
duszpasterskie, jakie świadczą grupy małżeńskie, zarówno posługujące, jak i misyjne,
modlitewne, formacyjne i wzajemnego wsparcia. Grupy te stanowią okazję, aby dawać, aby
żyć otwarciem rodziny na innych, by dzielić się wiarą, ale jednocześnie są środkiem do
umocnienia małżonków i ich rozwoju. (AL 229)

(Wierny świecki I)
Czy poznałem naukę Kościoła o małżeństwie i rodzinie i czy systematycznie ją zgłębiam?
Czy mam odwagę szukać pomocy w Kościele w trudnych sytuacjach rodzinnych?

CISZA (3 minuty)

B.
(Wierny świecki II)
Z adhortacji AMORIS LAETITIA (Radość Miłości) (z podkładem muzycznym)
“Małżonkowie jednak, jednocząc się, stają się twórcami własnej historii i twórcami projektu,
który trzeba rozwijać razem. Spojrzenie skierowane jest ku przyszłości, którą trzeba budować
dzień po dniu z pomocą Bożej łaski, i właśnie dlatego nie wymaga się od małżonka, aby był
doskonały. Musimy odłożyć na bok złudzenia i zaakceptować go takim, jakim jest:
niedoskonałym, wezwanym do rozwoju, w drodze. Kiedy spojrzenie na współmałżonka jest
nieustannie krytyczne, wskazuje to, że nie podjęto małżeństwa jako projekt, który trzeba
budować wspólnie, z cierpliwością, zrozumieniem, tolerancją i wielkodusznością. Sprawia to,
że miłość jest stopniowo zastępowana spojrzeniem inkwizytorskim i bezlitosnym, kontrolą
zasług i praw każdego, roszczeniami, konkurencją i samoobroną. W ten sposób małżonkowie
stają się niezdolni, by wspierać siebie nawzajem na rzecz dojrzewania obydwojga i rozwoju
związku. Nowym małżonkom trzeba przedstawiać to od samego początku z realistyczną
jasnością, aby uświadomili sobie fakt, że „dopiero zaczynają”. Wzajemne wypowiedzenie
„tak” jest początkiem wspólnej drogi, której cel może przewyższać to, co mogą narzucać
okoliczności i mogące pojawić się przeszkody. Otrzymane błogosławieństwo jest łaską i
impulsem na tej stale otwartej drodze. Często pomaga, kiedy obydwoje usiądą, by
porozmawiać i wypracować swój konkretny plan w jego celach, narzędziach i szczegółach.”
(AL 218).

(Wierny świecki I)
Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że szczęśliwa rodzina to nie prezent, ale owoc nieustannej
współpracy wszystkich jej członków z Bożą łaską?

CISZA (3 minuty)

C.
(Wierny świecki II)
Z adhortacji AMORIS LAETITIA (Radość Miłości) (z podkładem muzycznym)
“... „pierwsze lata małżeństwa są okresem niezmiernie istotnym i ważnym, podczas którego
małżonkowie wzrastają w świadomości wyzwań i znaczenia małżeństwa. Stąd wynika
potrzeba towarzyszenia duszpasterskiego, które trwałoby po celebracji sakramentu. Bardzo
wielkie znaczenie okazuje się mieć w tym duszpasterstwie obecność doświadczonych

małżeństw. Parafia jest uważana za miejsce, w którym doświadczone pary mogą służyć
młodszym, z ewentualnym współudziałem stowarzyszeń, ruchów kościelnych i nowych
wspólnot. Trzeba zachęcać małżonków do fundamentalnej postawy przyjęcia wielkiego daru
dzieci. Trzeba podkreślić znaczenie duchowości rodziny, modlitwy i uczestnictwa w
niedzielnej Eucharystii, zachęcając pary do regularnego spotykania się w celu krzewienia
rozwoju życia duchowego i solidarności w konkretnych potrzebach życiowych. Wspomniano,
że liturgie, nabożeństwa i Eucharystia sprawowane dla rodzin, zwłaszcza w rocznicę ślubu,
mają istotne znaczenie dla promowania ewangelizacji przez rodzinę” (AL 223)

(Wierny świecki I)
Czy odkrywam w sobie pragnienie pomagania innym w ramach duszpasterstwa rodzin?
Czy zastanawialiśmy się kiedyś nad podjęciem studiów związanych z naukami o rodzinie?

CISZA (3 minuty)

Pieśń: “Będę śpiewał Tobie, mocy moja...”

IV.
Adoracja w ciszy (10 minut) z wyświetlonym lub odczytanym zdaniem z Amoris Laetitia
(Kapłan)
Teraz czas na dziesięciominutową adorację w ciszy
[Wyświetlenie lub odczytanie poniższego tekstu]

Miłość potrzebuje czasu dyspozycyjnego i bezinteresownego, który inne rzeczy
stawia na drugim planie. Potrzebny jest czas, aby rozmawiać, aby objąć siebie
nawzajem bez pospiechu, aby dzielić się swoimi planami, ażeby wysłuchać się
nawzajem, spojrzeć sobie w oczy, docenić, aby umocnić relację. (AL 224)

Pieśń: “Będę śpiewał Tobie, Panie...”
V.
MODLITWA DZIĘKCZYNNA, PROŚBY, PRZEPROSZENIA I UWIELBIENIA
(Wierny świecki I)
Będziemy powtarzać: Dziękujemy Ci, nasz Zbawicielu

(Wierni): Dziękujemy Ci, nasz Zbawicielu
-

za ośrodki formacji małżeńskiej
za wspólnoty dla małżeństw i rodzin
za osoby duchowne prowadzące rekolekcje dla rodzin
za doradców życia rodzinnego, psychologów, psychoterapeutów i mediatorów
za małżeństwa towarzyszące młodym małżonkom

(Kapłan)
Dziękuję Ci, mój Zbawicielu
-

za małżeństwa i rodziny wspierające kapłanów posługujących w duszpasterstwie
rodzin

(Wierny świecki II)
Wszyscy będziemy powtarzać: Przepraszamy Cię, nasz Odkupicielu
(Wierni): Przepraszamy Cię, nasz Odkupicielu
-

za marnowanie gotowości Kościoła do pomocy rodzinom
za brak zainteresowania dokumentami Kościoła na temat rodziny
za niewystarczające pielęgnowanie miłości małżeńskiej i rodzinnej
za brak odwagi bronienia Sakramentu Małżeństwa
za obojętność wobec rodzin dotkniętych ubóstwem materialnym i duchowym

(Kapłan)
Przepraszam Cię, mój Odkupicielu
-

Za niedocenianie roli świeckich w Duszpasterstwie rodzin

(Wierny świecki I)
Wszyscy będziemy powtarzać: Prosimy Cię, kochany Panie
(Wierni): Prosimy Cię, kochany Panie
-

-

o błogosławieństwo dla osób posługujących w Krajowym Ośrodku Duszpasterstwa
Rodzin, Diecezjalnych Duszpasterstwach Rodzin i na emigracji przy Polskich Misjach
Katolickich
o dar potomstwa dla małżeństw borykających się z problemem niepłodności
o należne miejsce rodziny w społeczeństwie i jej ochronę w polskim prawodawstwie
o znalezienie przez osierocone dzieci rodzin zastępczych
o głoszenie przez duszpasterzy prawdziwej nauki katolickiej o małżeństwie i rodzinie

(Kapłan)

Proszę Cię, kochany Panie
-

o umiejętność bycia duchowym ojcem dla wiernych.

(Wierny świecki II)
Wszyscy będziemy powtarzać: Uwielbiamy Cię, nasz Królu
(Wierni): Uwielbiamy Cię, nasz Królu
-

w bezinteresownej misji Kościoła wobec rodzin
w radości miłości przeżywanej w rodzinach
w cnocie czystości
w patronie rodzin chrześcijańskich, św. Janie Pawle II
w niepełnosprawnych osobach w naszych rodzinach

(Kapłan)
Uwielbiam Cię, mój Królu
-

we łzach niekochanych rodziców przez niewdzięczne dzieci

Pieśń: “Pan jest mocą swojego ludu...”

VI.
MODLITWA RÓŻAŃCOWA
(w intencji osób udzielających się w duszpasterstwie rodzin)
(Rodzina)
II Tajemnica Radosna Różańca Świętego: Nawiedzenie św. Elżbiety.
Napełniona łaską Maryja pospieszyła z odwiedzinami do swojej krewnej Elżbiety, która była
w stanie błogosławionym już od sześciu miesięcy. Elżbieta zwyczajnie potrzebowała pomocy.
Maryja rozumiejąc potrzeby swojej krewnej, przyszła do niej nie tylko z gratulacjami czy po
to, aby podzielić się własnym szczęściem, ale również z powodu chęci niesienia pomocy,
przepełniona miłością i radością z wielkich dział Bożych. A czy my potrafimy cieszyć się
szczęściem innych, i czy umiemy dostrzegać potrzeby bliskich i ochoczo pomagamy, gdy ktoś
prosi nas o pomoc? Własne szczęście i powodzenie nie wystarczają komuś, kto kocha.
Szczęśliwy człowiek szuka okazji, aby doświadczeniem szczęścia, umiejętnościami i wiedzą
podzielić dzielić się z innymi, także poprzez pomoc.

Znak krzyża
Ojcze nasz …
10 X Zdrowaś Maryjo ...
Chwała Ojcu ...
O, Maryjo bez grzechu poczęta ...

VII.
MODLITWA ŚW. JANA PAWŁA II ZA RODZINY
[(Wszyscy) – tekst na wyświetlaczu]
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 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 poprzez rodziny.
Przez Chrystusa Pana naszego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem na wieki wieków. Amen.

VIII.
Indywidualne błogosławieństwo małżonków i całych rodzin uczestniczących w adoracji
(przy akompaniamencie muzycznym)
(Rodziny, małżonkowie, narzeczeni i osoby indywidualne podchodzą do stopni ołtarza i po
uklęknięciu przyjmują błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.)

Błogosławieństwo ogólne
Pieśń: “Chwała i dziękczynienie”
• Schowanie Najświętszego Sakramentu

MAJ 2022
I.
Pieśń: “O, zbawcza Hostio”
• Wystawienie Najświętszego Sakramentu

Wprowadzenie:
(Wierny świecki I)
Panie Jezu, przywołujemy na myśl Ogród Oliwny zwany Getsemani i wypowiedziane tam ze
smutkiem przez Ciebie słowa do Piotra: Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną?.
Dzisiaj, w ramach przygotowania do X Światowego Spotkania Rodzin, które odbędzie się w
czerwcu br. w Rzymie, pragniemy właśnie przez jedną godzinę być przy Tobie i adorować
Ciebie, ukrytego pod postacią chleba w Najświętszym Sakramencie.

Nasz Odkupicielu i Zbawicielu w trakcie tej adoracji chcemy tak, jak podczas Ostatniej
Wieczerzy uczynił to Twój umiłowany uczeń św. Jan, oprzeć głowę na Twojej piersi i
przylgnąć do Twojego miłosiernego serca. Wsłuchując się w słowa Ewangelii oraz fragmenty
adhortacji Amoris Laetitia Ojca Świętego Franciszka a także modląc się i śpiewając
pragniemy podjąć z Tobą miłosny dialog o nas samych, naszych małżeństwach, rodzinach I
narzeczeństwie.
W chwilach ciszy, kontemplując prawdę o rodzinie, której fundamentem jest Sakrament
Małżeństwa będziemy w pokorze otwierać na oścież serce i umysł, aby w Twojej obecności
wzmocnić siły duchowe niezbędne do życia w czystości, która jest warunkiem rozwoju
prawdziwej miłości międzyosobowej nie tylko w okresie narzeczeństwa, ale także po ślubie i
w relacjach rodzinnych.
Panie Jezu, obecny w Eucharystycznym Chlebie klękając przed Tobą pragniemy w sposób
szczególny skupić się na sile i pięknie miłości narzeczeńskiej i młodych małżeństw, aby
ucieszyć się tym, że ciągle młodzi mężczyźni i kobiety łączą się w kochające się pary, a także
abyśmy z nowym entuzjazmem mogli dalej iść przez życie i doświadczając radości miłości.
Kochany Panie Jezu, prosimy Cię, pomóż parom decydującym się na przyjęcie do
Sakramentu Małżeństwa, jak najlepiej przygotować się do życia razem na zawsze, a młodzi
stażem małżonkowie, niech znajdą w Kościele ludzi, którzy ze swoją wiedzą,
umiejętnościami i świadectwem życia zechcą towarzyszyć im we wzrastaniu w miłości.
II.
Czytanie Słowa Bożego z Ewangeliarza i rozważanie w ciszy
(Wierny świecki II)

Wsłuchując się w słowa Ewangelii św. Jana pomyślmy o cudach, jakie dokonały się w naszym
dotychczasowym życiu za sprawą Jezusa i zastanówmy się też, czy świadomie stwarzamy
warunki do tego, aby nadal ich dokonywał w naszych relacjach rodzinnych, małżeńskich i
narzeczeńskich?
(Kapłan)
Z Ewangelii św. Jana (J 2, 1-11):
Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono
na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do
Niego: «Nie mają już wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa,
Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?» Wtedy Matka Jego powiedziała do
sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie». Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych
przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy
miary. Rzekł do nich Jezus: «Napełnijcie stągwie wodą!» I napełnili je aż po brzegi. Potem do
nich powiedział: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu!» Oni zaś zanieśli. A
gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd
ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego i
powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas
gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory». Taki to początek znaków uczynił Jezus w
Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.
[Rozważenie Słowa Bożego w ciszy (2 minuty)]

III.
Odczytanie fragmentów z Amoris Laetitia i rozmyślanie nad postawionymi pytaniami
A.
(Wierny świecki II)
Z adhortacji AMORIS LAETITIA (Radość Miłości) (z cichym podkładem muzycznym w tle)
Nie możemy obiecać, że przez całe życie będziemy mieli te same uczucia. Możemy jednak z
pewnością mieć stabilny wspólny projekt, zobowiązać się do kochania się nawzajem i życia
razem, dopóki śmierć nas nie rozłączy, i przeżywania zawsze bogatej intymności. Miłość, jaką
sobie przyrzekamy, wyrasta ponad wszelkie emocje, uczucia czy stan ducha, chociaż może je
zawierać. Jest to głębsza miłość, z decyzją serca, która obejmuje całą egzystencję. Tak więc, w
samym środku nierozwiązanego konfliktu, i choć wiele uczuć mieszanych krąży w sercu,
każdego dnia utrzymuje się decyzja o miłości, przynależności, o dzieleniu całego swego życia
oraz o dalszym miłowaniu siebie i przebaczaniu sobie nawzajem. Każde z dwojga przebywa
drogę osobistego rozwoju i przemiany. Podczas tej drogi miłość celebruje każdy krok i każdy
nowy etap. (AL 163)

(Wierny świecki I)
Czy planujemy razem przyszłość związku, w którym jesteśmy i jak na co dzień celebrujemy
wyznawaną miłość?

CISZA (3 minuty)

B.
(Wierny świecki II)
Z adhortacji AMORIS LAETITIA (Radość Miłości) (z podkładem muzycznym)
Nie wolno oszukiwać młodych ludzi, prowadząc ich do mylenia poziomów: „Pociąg seksualny
tworzy na krótko złudzenie związku, a jednak bez miłości «związek» ten pozostawia obcych
równie daleko od siebie, jak byli dotąd”. […] Kiedy usiłuje się dać wszystko w jednej chwili,
wówczas możliwe jest, że nie da się niczego. (AL 284)
Zakochujemy się w całej osobie, posiadającej swoją własną tożsamość, a nie tylko ciało,
chociaż to ciało, poza niszczącym działaniem czasu, nigdy nie przestaje wyrażać jakoś
osobistej tożsamości, która podbiła serce. Kiedy inni nie mogą już rozpoznawać piękna tej
tożsamości, zakochany małżonek jest nadal zdolny postrzegać ją z instynktem miłości, a
zakochanie nie zanika. Potwierdza swoją decyzję o przynależności do niej, wybiera ją
ponownie i wyraża ten wybór przez bliskość wierną i pełną czułości. Szlachetność jego decyzji
na rzecz jej wyboru, będąc intensywną i głęboką, budzi nową formę uczucia w trakcie
wypełniania misji małżeńskiej. Ponieważ „samo wzruszenie drugim człowiekiem jako osobą,
[...] samo z siebie nie zmierza do aktu małżeńskiego”. Przyjmuje inne wyrazy zmysłowe, gdyż
miłość „jest jedną rzeczywistością, ale mającą różne wymiary; to jeden, to drugi może
bardziej dochodzić do głosu”. (AL 218).

(Wierny świecki I)
Czy zachwycamy, wzruszamy się sobą nawzajem?
Czy przyjmujemy siebie nawzajem bezwarunkowo?

CISZA (3 minuty)

C.
(Wierny świecki II)
Z adhortacji AMORIS LAETITIA (Radość Miłości) (z podkładem muzycznym)

Więź znajduje nowe sposoby wyrazu i wymaga decyzji, by ciągle na nowo ją ustanawiać. Nie
tylko po to jednak, by ją zachować, ale także aby ją rozwinąć. Jest to proces budowania
dzień po dniu. Nic z tego nie jest możliwe, jeśli nie przywołuje się Ducha Świętego, jeśli nie
woła się codziennie, prosząc o Jego łaskę, jeśli nie szuka się Jego nadprzyrodzonej mocy, jeśli
się Go żarliwie nie prosi, aby zesłał swój ogień na naszą miłość, żeby ją umocnić,
ukierunkować i przekształcić w każdej nowej sytuacji (AL 223)

(Wierny świecki I)
Czy pamiętamy, że wielka miłość jest procesem, a nie tylko chwilą, że jest owocem dialogu
nie tylko pomiędzy kochającymi się osobami, ale również dialogu pomiędzy nimi razem i
każdego osobno z Panem Bogiem, który jest Miłością?

CISZA (3 minuty)

Pieśń: “Chwalę Ciebie, Panie...”

IV.
Adoracja w ciszy (10 minut) z wyświetlonym lub odczytanym zdaniem z Amoris Laetitia
(Kapłan)
Teraz czas na dziesięciominutową adorację w ciszy
[Wyświetlenie lub odczytanie poniższego tekstu]

Kiedy usiłuje się dać wszystko w jednej chwili, wówczas możliwe jest, że nie da
się niczego. (AL 284)

Pieśń: “Jezu, Tyś jest światłością mej duszy...”

V.
MODLITWA DZIĘKCZYNNA, PROŚBY, PRZEPROSZENIA I UWIELBIENIA
(Wierny świecki I)
Będziemy powtarzać: Dziękujemy Ci, nasz Zbawicielu
(Wierni): Dziękujemy Ci, nasz Zbawicielu

-

za narzeczonych żyjących w czystości przedmałżeńskiej
za świadków pięknej i wiernej miłości małżeńskiej
za kapłanów i osoby świeckie sumiennie przygotowujących do sakramentu
małżeństwa
za pragnienie miłości i odwagę życia nią
za troskę Kościoła o narzeczonych, małżeństwa i rodziny

(Kapłan)
Dziękuję Ci, mój Zbawicielu
-

za narzeczonych i małżonków, którzy wymagają od siebie także wtedy, gdy nikt od
nich nie niczego wymaga

(Wierny świecki II)
Wszyscy będziemy powtarzać: Przepraszamy Cię, nasz Odkupicielu
(Wierni): Przepraszamy Cię, nasz Odkupicielu
-

za niedocenianie łaski Sakramentu Małżeństwa
za brak czasu dla bliskich
za uleganie pokusie samowystarczalności
za brak dbałości o wzrost wiary
za nietroszczenie się o stan łaski uświęcającej

(Kapłan)
Przepraszam Cię, mój Odkupicielu
-

za każde niedbalstwo w sprawowaniu sakramentów

(Wierny świecki I)
Wszyscy będziemy powtarzać: Prosimy Cię, kochany Panie
(Wierni): Prosimy Cię, kochany Panie
-

o piękną drogę miłości na każdym etapie życia
o mądrość słuchania bardziej Ciebie niż ludzi
o umiejętność dzielenia się radością miłości z innymi
o zdolność do przebaczania i odwagę proszenia o przebaczenie
o otwartość w wyrażaniu potrzeb

(Kapłan)
Proszę Cię, kochany Panie
-

o większy szacunek do Sakramentu Małżeństwa

(Wierny świecki II)
Wszyscy będziemy powtarzać: Uwielbiamy Cię, nasz Królu
(Wierni): Uwielbiamy Cię, nasz Królu
-

w osobach, które kochamy
w pięknie przyrody
w czułości i delikatności
w świętych małżonkach, którzy ukazują nam ideał życia chrześcijańskiego
w chwilach, gdy czynimy Twoją wolę

(Kapłan)
Uwielbiam Cię, mój Królu
-

w więzi miłości

Pieśń: “Jesteśmy piękni Twoim pięknem, Panie...”

VI.
MODLITWA RÓŻAŃCOWA
(w intencji dobrego przygotowania się narzeczonych do Sakramentu Małżeństwa)
(Rodzina)
II Tajemnica Światła Różańca Świętego: Cud na weselu w Kanie Galilejskiej.
Zarówno dla narzeczonych planujących małżeństwo, jak i żyjących już w małżeństwie
znamienne jest to, iż Pan Jezus dokonał pierwszego cudu właśnie podczas uroczystości
weselnej, w której osobiście uczestniczył wraz ze swoją Matką. Tym, co konstytuuje świętość
małżeństwa jest obecność w jedności małżeńskiej Boga zaproszonego przez nowożeńców do
powstającej nowej wspólnoty w chwili składania przez nich przyrzeczenia małżeńskiego.
Cud, który miał miejsce w Kanie Galilejskiej jest wielką nadzieją dla małżonków. Jest
potwierdzeniem, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Widok szczęśliwych małżeństw
utwierdza wiarę w wielki cud sakramentu małżeństwa. Chcąc doświadczać tego cudu trzeba
pamiętać o życzliwej prośbie Maryi skierowanej do sług po tym, jak zauważyła, że weselne
wino się skończyło: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Aby w kwestii małżeństwa
wypełnić prośbę Maryi, trzeba wiedzieć, czego oczekuje od nas Jej Syn. Czy wiemy, co Jezus
mówi o małżeństwie i jakie ma wymagania względem małżonków? Jeżeli tak, Bogu niech
będą dzięki, a jeśli nie, to dowiedzmy się i wypełniajmy Jego Słowo, a osiągniemy szczęście
doczesne i wieczne.

Znak krzyża
Ojcze nasz …
10 X Zdrowaś Maryjo ...
Chwała Ojcu ...
O, Maryjo bez grzechu poczęta ...

VII.
MODLITWA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA ZA RODZINY
[(Wszyscy) – tekst na wyświetlaczu]

Boże nasz Ojcze,
Jesteśmy braćmi i siostrami w Jezusie Twoim Synu,
Jedną rodziną w Duchu Twojej miłości.
Błogosław nam radością miłości.
Czyń nas cierpliwymi i dobrymi, łagodnymi i hojnymi,
Otwartymi na potrzebujących.
Pomagaj nam żyć Twoim przebaczeniem i pokojem.
Ochraniaj wszystkie rodziny swoją miłosną opieką,
szczególnie tych, za których teraz się modlimy.
Przymnóż nam wiary,
Wzmocnij naszą nadzieję,
Zachowaj nas bezpiecznie w Twojej miłości,
Czyń nas zawsze wdzięcznymi za dar życia, który dzielimy.
Oto prosimy, przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

VIII.
Indywidualne błogosławieństwo małżonków i całych rodzin uczestniczących w adoracji
(przy akompaniamencie muzycznym)
(Rodziny, małżonkowie i osoby indywidualne podchodzą do stopni ołtarza i po uklęknięciu
przyjmują błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem - małżonkowie w miarę
możliwości klękają na klęcznikach ozdobionych jak w dniu ślubu)

Błogosławieństwo ogólne
Pieśń: “Chwała i dziękczynienie”
• Schowanie Najświętszego Sakramentu

CZERWIEC 2022
I.
Pieśń: “O, zbawcza Hostio”
• Wystawienie Najświętszego Sakramentu

Wprowadzenie:
(Wierny świecki I)
Panie Jezu, przywołujemy na myśl Ogród Oliwny zwany Getsemani i wypowiedziane tam ze
smutkiem przez Ciebie słowa do Piotra: Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną?.
Dzisiaj, w ramach przygotowania do X Światowego Spotkania Rodzin, które odbędzie się w
czerwcu br. w Rzymie, pragniemy właśnie przez jedną godzinę być przy Tobie i adorować
Ciebie, ukrytego pod postacią chleba w Najświętszym Sakramencie.

Nasz Odkupicielu i Zbawicielu w trakcie tej adoracji chcemy tak, jak podczas Ostatniej
Wieczerzy uczynił to Twój umiłowany uczeń św. Jan, oprzeć głowę na Twojej piersi i
przylgnąć do Twojego miłosiernego serca. Wsłuchując się w słowa Ewangelii oraz fragmenty
adhortacji Amoris Laetitia Ojca Świętego Franciszka a także modląc się i śpiewając
pragniemy podjąć z Tobą miłosny dialog o nas samych, naszych małżeństwach i rodzinach.
W chwilach ciszy, kontemplując prawdę o rodzinie, której fundamentem jest Sakrament
Małżeństwa będziemy w pokorze otwierać na oścież serce i umysł, aby w Twojej obecności
na nowo zachwycić się darem życia dziecka od momentu poczęcia i jeszcze raz przemyśleć
swój stosunek do dzieci, które są przyszłością świata.
Panie Jezu, obecny w Eucharystycznym Chlebie, klękając przed Tobą pragniemy uczyć się
wychowywania dzieci i młodzieży do pięknej i czystej miłości w małżeństwie, rodzinie,
kapłaństwie, życiu zakonnym i dziewiczym.
Kochany Panie Jezu, spraw, aby rodzice i wychowawcy jak najlepiej wypełniali rodzicielskie i
wychowawcze obowiązki w duchu katolickim, a oni sami mogli radować się szczęściem
własnych dzieci i swoich podopiecznych.
II.
Czytanie Słowa Bożego z Ewangeliarza i rozważanie w ciszy
(Wierny świecki II)
Wsłuchując się w słowa Ewangelii św. Marka rozważmy w głębi serca, nie tylko, czy
pozwalamy dzieciom przychodzić do Jezusa, ale czy przyprowadzamy je do Niego i
pomagamy dzieciom zaprzyjaźnić się z Nim?

(Kapłan)
Z Ewangelii św. Marka (Mk 10, 13-16):
Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A
Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie
przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam:
Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego». I biorąc je w
objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

[Rozważenie Słowa Bożego w ciszy (3 minuty)]

III.
Odczytanie fragmentów z Amoris Laetitia i rozmyślanie nad postawionymi pytaniami
A.
(Wierny świecki II)
Z adhortacji AMORIS LAETITIA (Radość Miłości) (z cichym podkładem muzycznym w tle)
Rodzina jest nie tylko środowiskiem zrodzenia, ale także przyjęcia życia jako daru, który
pochodzi od Boga. Każde nowe życie „pozwala nam odkryć najbardziej bezinteresowny
wymiar miłości, nieustannie nas zadziwiający. To piękno bycia kochanymi najpierw: dzieci są
kochane, zanim przyjdą na świat”. […]. Jednak „wiele dzieci od początku jest odrzucanych, są
opuszczane, okradane z dzieciństwa i przyszłości. Niektórzy – jakby na usprawiedliwienie –
ośmielają się mówić, że błędem było wydanie ich na świat. To haniebne! [...] . Dar nowego
dziecka, które Pan powierza ojcu i matce, ma swój początek w przyjęciu, jest kontynuowany
przez opiekę podczas życia doczesnego, a jego celem ostatecznym jest radość życia wiecznego.
Pogodne spojrzenie ku ostatecznemu spełnieniu osoby ludzkiej uczyni rodziców jeszcze
bardziej świadomymi powierzonego im cennego daru: Bóg pozwala im w istocie, by wybrali
imię, jakim powoła On każde ze swych dzieci do wieczności. (AL 166)

(Wierny świecki I)
Czy jesteśmy otwarci na życie i aktywnie bronimy prawa do życia od poczęcia do naturalnej
śmierci?

CISZA (3 minuty)

B.
(Wierny świecki II)
Z adhortacji AMORIS LAETITIA (Radość Miłości) (z podkładem muzycznym)
Dzieci są darem. Każde jest wyjątkowe i niepowtarzalne [...]. Kocha się dziecko, ponieważ
jest dzieckiem: nie dlatego, że jest ładne, czy dlatego, że jest takie a takie; nie, dlatego że jest
dzieckiem!” . Miłość rodziców jest narzędziem miłości Boga Ojca, który czule oczekuje na
narodziny każdego dziecka, bezwarunkowo je akceptuje i przyjmuje je bezinteresownie. (AL
170)
Każde dziecko ma prawo, by otrzymać miłość matki i ojca, obydwojga niezbędnych dla jego
pełnego i harmonijnego dojrzewania. […] . Nie chodzi tylko o miłość ojca i matki
potraktowanych oddzielnie, ale także o miłość między nimi, postrzeganą jako źródło własnej
egzystencji, jako gniazdo, które przyjmuje i jako fundament rodziny. W przeciwnym razie,
dziecko wydaje się być zredukowane do kapryśnego posiadania. Obydwoje, mężczyzna i
kobieta, ojciec i matka są „współpracownikami miłości Boga Stwórcy i jak gdyby jej
interpretatorami”. Ukazują oni swoim dzieciom macierzyńskie i ojcowskie oblicze Pana.
(AL 172).

(Wierny świecki I)
Czy i jak często obdarowujemy dzieci gestami czułości?

CISZA (3 minuty)

C.
(Wierny świecki II)
Z adhortacji AMORIS LAETITIA (Radość Miłości) (z podkładem muzycznym)
Decyzja o adopcji oraz podjęciu się opieki zastępczej wyraża szczególną płodność
doświadczenia małżeńskiego, daleko wykraczającą poza przypadki, gdzie jest boleśnie
naznaczona niepłodnością [...]. W obliczu sytuacji, w których dąży się do posiadania dziecka
za wszelką cenę, w imię prawa do spełnienia siebie, właściwie rozumiana adopcja i opieka
zastępcza ukazują ważny aspekt rodzicielstwa i posiadania potomstwa, ponieważ pomagają
uznać, że dzieci, czy to rodzone, czy adopcyjne lub powierzone w opiekę, są kimś innym od

nas i trzeba je przyjąć, kochać, troszczyć się o nie, a nie tylko wydać je na świat. Decyzje w
sprawie adopcji i opieki zastępczej zawsze powinny kierować się dobrem dziecka
(AL 180)

(Wierny świecki I)
Czy potrafię wymienić argumenty przemawiające za niedopuszczalnością sztucznego
zapłodnienia?

CISZA (3 minuty)

Pieśń: “Ofiaruję Tobie, Panie mój...”

IV.
Adoracja w ciszy (10 minut) z wyświetlonym lub odczytanym zdaniem z Amoris Laetitia
(Kapłan)
Teraz czas na dziesięciominutową adorację w ciszy
[Wyświetlenie lub odczytanie poniższego tekstu]

Miłość zawsze obdarza życiem. Dlatego „miłość małżeńska nie wyczerpuje się
wśród nich dwojga, [...] małżonkowie, oddając się sobie, wydają z siebie nową
rzeczywistość – dziecko, żywe odbicie ich miłości, trwały znak jedności
małżeńskiej oraz żywą i nierozłączną syntezę ojcostwa i macierzyństwa”
(AL 165)

Pieśń: “Święte imię Jezus...”
V.
MODLITWA DZIĘKCZYNNA, PROŚBY, PRZEPROSZENIA I UWIELBIENIA
(Wierny świecki I)
Będziemy powtarzać: Dziękujemy Ci, nasz Zbawicielu
(Wierni): Dziękujemy Ci, nasz Zbawicielu

-

za życie każdego dziecka
za kochających i wychowujących w duchu Ewangelii rodziców i dziadków
za katechetów i przewodników w wierze
za dzieci szanujące swoich rodziców
za sakrament Chrztu Świętego, Pierwszą Komunię Świętą i Bierzmowanie

(Kapłan)
Dziękuję Ci, mój Zbawicielu
-

za ministrantów, lektorów oraz dzieci i młodzież śpiewające w scholi oraz wszystkich
młodych formujących się we wspólnotach parafialnych

(Wierny świecki II)
Wszyscy będziemy powtarzać: Przepraszamy Cię, nasz Odkupicielu
(Wierni): Przepraszamy Cię, nasz Odkupicielu
-

za odmawianie prawa do życia poczętym dzieciom
za przejawy deprawacji młodych w mediach i przestrzeni publicznej
za nadużycia seksualne wobec dzieci
za brak troski o duchowy rozwój dzieci
za wszelkie formy agresji wobec dzieci

(Kapłan)
Przepraszam Cię, mój Odkupicielu
-

za brak postawy Bożego dziecięctwa

(Wierny świecki I)
Wszyscy będziemy powtarzać: Prosimy Cię, kochany Panie
(Wierni): Prosimy Cię, kochany Panie
-

o miłość i szacunek wszystkich rodziców do swoich dzieci
o całkowitą ochronę życia nienarodzonych w polskim prawodawstwie
o szkoły, które wychowują do chrześcijańskich wartości
o ochronę dzieci i młodzieży przed pornografią, narkomanią i rozwiązłością
o radość miłości siostrzanej i braterskiej w rodzinach wielodzietnych

(Kapłan)
Proszę Cię, kochany Panie

-

o odwagę powiedzenia Tobie “tak” przez młodych, którzy odkrywają w swoim sercu
powołanie do kapłaństwa, życia zakonnego lub innej formy poświecenia się Tobie na
wyłączność

(Wierny świecki II)
Wszyscy będziemy powtarzać: Uwielbiamy Cię, nasz Królu
(Wierni): Uwielbiamy Cię, nasz Królu
-

w młodzieńczym entuzjazmie i pragnieniu życia w prawdzie i miłości
w cierpieniu i niepełnosprawności ludzi młodych
w sierotach i dzieciach porzuconych przez rodziców
w młodych świętych i błogosławionych Kościoła katolickiego:
9-letniej św. Marii Carmen Gonzalez-Valerio,
9-letniej św. Hiacyncie i 10 letnim św. Franciszku z Fatimy,
11-letniej św. Marii Goretti,
12-letnim św. Tarsycjuszu,
12-letniej św. Krystynie z Bolesny,
13-letniej św. Agnieszce,
14-letnim św. Dominiku Savio,
15-letnim św. Jose Sanchezie del Rio,
18-letnim św. Stanisławie Kostce,
15-letnim bł. Carlu Acutisie,
16-letniej bł. Karolinie Kózkównej,
24-letnim bł. Piotrze Frassatim

I tak wielu innych młodych świętych Kościoła.

(Kapłan)
Uwielbiam Cię, mój Królu
-

W młodych, którzy we współczesnym świecie przyznają się do Ciebie i rodzicach,
którzy starają się prowadzić własne dzieci drogą świętości.

Pieśń: “Nic, nie musisz mówić nic”

VI.
MODLITWA RÓŻAŃCOWA
(w intencji katolickiego wychowania dzieci i młodzieży)
(Rodzina)
V Tajemnica Radosna Różańca Świętego: Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.
Znalezienie po trzech dniach dwunastoletniego Jezusa przez Józefa i Maryję przywołuje na
myśl dramatyzm sytuacji, kiedy rodzicom ginie dziecko. Dzisiaj ze smutkiem można
obserwować, jak wielka rzesza rodziców “gubi” własne dzieci. To jeden ze skutków kryzysu
współczesnej rodziny. Zagubione dzieci to nie tylko te uciekające z domu, korzystające z
używek, pochłonięte przez wirtualny świat za pośrednictwem smartfonów i oddalone od
Boga. Zagubione dzieci to także te obecne w domu, jedzące, śpiące i widujące swoich
rodziców na co dzień. Bo zaginione dziecko to ktoś, kto nie jest kochany przez rodziców. Ktoś,
o kim nikt nie pamięta. Ktoś, dla kogo nie ma czasu. Ktoś, kto jest mniej ważny niż kariera,
praca, dobra materialne, wygoda i przyjemność rodziców. Ktoś, komu oprócz poleceń,
rozliczeń i szantażu rodzice nie mają nic do zakomunikowania. Aby odszukać dziecko dla
Pana Boga i siebie, trzeba się w miarę szybko zorientować, że zaginęło. W kwestii
wychowania trzeba pamiętać, że wychowują - nie nakazy i zakazy, ale wartości, jakimi żyją
rodzice. Można dodać: wartości, jakimi żyli Józef i Maryja.

Znak krzyża
Ojcze nasz …
10 X Zdrowaś Maryjo ...
Chwała Ojcu ...
O, Maryjo bez grzechu poczęta ...

VII.
MODLITWA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA ZA RODZINY
[(Wszyscy) – tekst na wyświetlaczu]

Ojcze Niebieski,
Przychodzimy do Ciebie, aby Cię wielbić i dziękować Ci za wspaniały dar rodziny.

Modlimy się do Ciebie za wszystkie rodziny uświęcone przez sakrament małżeństwa.
Niech codziennie na nowo odkrywają łaskę, jaką otrzymały
i jako małe kościoły domowe
niech poznają, jak dawać świadectwo o Twojej obecności oraz miłości,
jaką Chrystus obdarza Kościół.
Modlimy się do Ciebie za wszystkie rodziny,
które napotykają trudności i cierpienie związane z chorobą
lub inną okolicznością jedynie Tobie wiadomą.
Podtrzymaj je i uczyń je świadomymi ścieżki świętości, na którą je wzywasz,
aby mogły doświadczyć Twojego nieskończonego miłosierdzia
i znaleźć nowe sposoby, by wzrastać w miłości.
Modlimy się do Ciebie za dzieci i młodzież,
oby spotkali Ciebie i odpowiedzieli radością na powołanie, które dla nich przeznaczyłeś.
Modlimy się za rodziców i dziadków:
niech będą świadomi, że są znakiem ojcostwa i macierzyństwa Boga
poprzez troskę o ciało i duszę dzieci, które im powierzasz,
a także za doświadczenie braterstwa, jakie rodzina może dać światu.
Panie, spraw, aby każda rodzina mogła żyć swoim własnym powołaniem do świętości w
Kościele jako wezwaniem do bycia apostołami, w służbie życiu i pokojowi,
w komunii z naszymi kapłanami, wiernymi i wszystkimi powołanymi w Kościele.
Błogosław Światowemu Spotkaniu Rodzin w Rzymie.
Amen

VIII.
Indywidualne błogosławieństwo małżonków i całych rodzin uczestniczących w adoracji
(przy akompaniamencie muzycznym)
(Rodziny, małżonkowie, narzeczeni i osoby indywidualne podchodzą do stopni ołtarza i po
uklęknięciu przyjmują błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.)

Błogosławieństwo ogólne
Pieśń: “Chwała i dziękczynienie”
• Schowanie Najświętszego Sakramentu

