Modlitwy dla narzeczonych i małżonków
Modlitwa za moją narzeczoną
Panie Jezu, proszę Cię za moją dziewczynę. Błogosław jej i rozwiń w niej
doskonałą, dojrzałą miłość. Niech dobrze przygotuje się do roli żony i matki. Daj,
żeby była ze mną szczęśliwa i aby mogła się na mnie oprzeć. Dopomóż mi osłonić
jej niewinność. Nie dopuść, żebym ją kiedykolwiek skrzywdził. Niech czuje się ze
mną dobrze. Pomóż mi doprowadzić ją lepszą i piękniejszą duchowo do wiecznego
szczęścia. Chroń ją od próżności i wszelkich pokus. Spraw, by mi była wierna i
żeby mnie kochała Twoją miłością.
Matko Najświętsza! Przygotuj ją do życia w miłości. Daj jej postawę ofiarną.
Niech będzie dobra, niech niesie pomoc potrzebującym i opiekuje się słabym i
bezbronnym. Odkryj przed nią cud macierzyństwa. Naucz ją dbałości o nasz
przyszły dom. Niech w posłudze na rzecz rodziny dostrzeże swoje najpiękniejsze
powołanie. Niech nie czuje się ograniczona obowiązkami żony i matki, lecz w
wiernym ich wypełnianiu odnajdzie swoje szczęście. Spraw, żeby była cierpliwa,
cicha i radosna, aby umiała nieść pokój Boży i łagodziła spory. Niech naśladuje
Ciebie Maryjo i tak jak Ty wypełnia Boże plany.
Modlitwa za mojego narzeczonego
Panie Jezu, postawiłeś na mej drodze człowieka, któremu pragnę oddać moje
serce i z którym chcę na zawsze związać moje życie. Czuwaj nad tym kochanym.
Broń go od niebezpieczeństw. Spraw, aby w Tobie osiągnął swoją życiową
dojrzałość. Uczyń go prawym, mądrym i dobrym. Daj mu serce mężne, aby nie
obawiał się trudności, lecz przełamywał je w Twoje Imię. Daj mu siłę, aby miał
silną wolę, potrafił panować nas sobą i dobrze służyć rodzinie. Uformuj w nim
postawę ojcowską, żeby znalazł szczęście w obdarowywaniu swoich najbliższych,
żeby nie szukał siebie, ale opiekował się tymi, których mu
powierzysz. Uczyń go narzędziem Twojej Opatrzności. Niech tak
jak Ty opiekuje się słabymi i bezbronnymi. Niech odważnie staje w
obronie każdego poczętego życia. Niech mnie i nasze dzieci
prowadzi do Ciebie drogą pięknej miłości.
Święty Józefie, Patronie mężczyzn! Broń mego chłopca od
pokus fałszywej męskości. Naucz go opanowywać zmysłowość i
podporządkować ciało służbie prawdziwej miłości. Naucz go kochać miłością
czerpaną z Boga. Chroń mego miłego przed alkoholizmem. Spraw, bym się mogła
bezpiecznie oprzeć na moim wybranym. Naucz go obowiązkowości i troski o
zakładany dom. Niech tak jak Ty będzie jego opiekunem. Niech będzie mu ze mną

dobrze. Spraw, aby mi był wierny, żeby się potrafił oprzeć pokusie niewierności i
dotrzymał swoich przyrzeczeń. Bądź mu pomocą i wspieraj go w każdej potrzebie.

Modlitwa za nowożeńców

Boże, Ty jesteś miłością,
a kto miłuje, w Tobie mieszka, a Ty w nim.
Błogosław tym dwojgu dzieciom Twoim.
Napełnij ich serca miłością prawdziwą,
która od Ciebie pochodzi i do Ciebie prowadzi.
Niech ich miłość przetrwa wszelkie próby
i niebezpieczeństwa;
niech będzie czysta,
cierpliwa i wierna, ofiarna i mężna oraz
Tobie za wszystko wdzięczna.
Niech im przyniesie tyle szczęścia,
ile go na ziemi mieć można.
Amen.

Modlitwy rodzin
"Ponad wszystko miejsce miłość, która jest węzłem doskonałości" (Kor 3,14).

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.
Boże, który wierny jesteś w obietnicach swoich, Boże wieczny i niezmienny,
wzmacniaj nasze słowo wierności małżeńskiej, aby słabość nie zwyciężyła nas, aby
niebezpieczeństwa nas nie pokonały, ale by jaśniała wierność w naszym związku ku
Twojej chwale. Amen.

W dniu radosnym
Boże nasz i Ojcze, dzień dzisiejszy uważamy za szczególnie radosny i tę
radość naszą przynosimy Ci z wdzięcznością w darze. Wielbimy Twoją ojcowską
opiekę i mówimy z głębi serca: Niech będzie nad nami uwielbione Imię Twoje,
Panie, boś Ty dobry, bo na wieki miłosierdzie Twoje. Dziękujemy za łaskę.
Nie umiemy policzyć wszystkich dowodów Opatrzności Twojej, która
czuwała nad naszą rodziną, chroniła nas od zła, pocieszała w smutku,
podtrzymywała naszą nadzieję, prowadziła bezpiecznie przez trudności, pomagała
nam zwyciężać przeszkody i wykonywać Twoją świętą wolę.
Były dni i zdarzenia, których nie umiemy wytłumaczyć sobie. Dopiero kiedyś
w niebie zrozumiemy drogi Twojej mądrości i ojcowskiej dobroci. Dzięki Ci, Panie,
za wszystko. Uważamy się tym więcej za dzieci Twoje. Bądź nam nadal Ojcem,
którego chlebem się karmimy i którego łaską żyjemy. Amen.

W cierpieniu
Jeśli razem z Nim cierpimy, to abyśmy z Nim razem i uwielbieni byli (2Kor 4,17)
Chryste Panie, Zbawco nasz bolejący, spojrzyj na rodzinę naszą, która cierpi.
Wspominamy dziś Twoje słowa: "Kto nie bierze krzyża swego i nie naśladuje mnie,
nie jest mnie godzien." O Jezu, łatwiej nam to wypowiedzieć, niż wykonać. Ale
ufamy mocno, że Ty sam pomożesz nam kroczyć drogą krzyża. Wierzymy, że
mądrość i dobroć Twoja dopuszcza to cierpienie, by nam udzielić wyższych
skarbów. Pomóż, Chryste bolejącym, zrozumieć sens cierpienia i wpatrywać się w
Ciebie na krzyżu. Przypomnij nam, że "trzeba było, aby Syn Człowieczy cierpiał i
tak wszedł do chwały swojej". Cierpienia nasze łączymy ze łzami Twojej bolejącej
Matki. Ofiarujemy za rodziny i Kościół święty, za dusze w czyśćcu i dla naszego
uświęcenia.

W kryzysie małżeńskim
Ojcze nasz, zwracam się z pokorną i żarliwą prośbą do Ciebie. Tyś nas
połączył nierozerwalnie w sakramencie małżeństwa i chcesz, abyśmy temu
związkowi zostali wierni aż do śmierci. Nie sądziłem, że osoby, które się miłują, tak
mogą się wzajemnie ranić. Boże, pospiesz na pomoc sercu memu, uczyń je przez to
właśnie cierpieniem mniej samolubnym. Poznaję coraz lepiej, jak trudny jest stan
małżeński i jak niedoskonały jeszcze jestem. Uczyć mnie wielkodusznym, bym

umiał przebaczać. Daj mi cierpliwość podobną do tej, którą Ty mi okazujesz.
Spraw, bym w codziennych trudnościach i doświadczeniach moja miłość się
wzmacniała i dojrzewała, aż minie zły czas. Panie, chcę zostać wiernym do końca.
Amen.

Modlitwa ojca rodziny
Ojcze nasz w niebie, dziękuję Ci za łaskę, że z Tobą, Boże, dzielę imię i
godność ojca. Jak pozwoliłeś mi mieć udział w Twojej mocy, tak wspieraj mnie
łaską z wysoka, abym z poczuciem odpowiedzialności wypełniał zadania stróża
życia.
Naucz mnie dobrze wykonywać trudne obowiązki ojca, abyśmy byli rodzina według
Twojej woli. Pragnę zawsze wspólnie z żoną troszczyć się o chleb i zdrowie dzieci,
o ich naukę i przyszłość, o ich wychowanie i zbawienie. Wiem, Boże, że siły nasze
są ograniczone, ale proszę Cię i prosić będę o światło i moc Twoją, abyśmy czuwali
nad naszymi dziećmi, prowadząc je jasnym przykładem własnego życia według
świętej Ewangelii Twojego Syna, który jest nasza drogą, prawdą i życiem. Amen.

Modlitwa matki
Matko Najświętsza, Maryjo, cieszę się, że z Tobą dzielę godność niewiasty i
małżonki. Uproś u Pana naszego, Jezusa Chrystusa, o błogosławiona między
niewiastami, świętość naszego małżeństwa. Wiem, że mam wielkie zadanie: przez
uświęcenie osobiste uszlachetnić tych, którzy ze mną żyją. Nie chcę zawieść
Bożego zaufania. Pomóż mi, Matko pięknej miłości, miłować Boga nad wszystko,
naucz modlić się i obcować z Bogiem. Jak bardzo pragnęłabym, aby w domu
naszym panowała atmosfera religijna, abyśmy się liczyli z Bożą wolą i pełnili ją
każdego dnia. Wstaw się do Twego Syna za moim mężem, uproś nam wielką łaskę służenia Bogu w czystym małżeństwie. Matko Boża, czuwaj wraz z mężem Twoim,
św. Józefem, nad naszym małżeństwem i naszymi dziećmi - teraz i w ostatniej
godzinie naszej. Amen.

Modlitwa matki oczekującej potomstwa
Matko Najświętsza, gdy Bóg odrywał Cię płaszczem macierzyńskiej
godności, przyrzekłaś Mu: oto ja służebnica Pańska. I dochowałaś obietnicy - nigdy
nie zgrzeszyłaś.

Matko, w tym moim stanie czuję się tak bliska Bogu. Z głębi serca, które
wierzy głęboko i kocha Go szczerze, wyrywa mi się podobne słowo.
Boże mój, jestem gotowa do służby w moim macierzyńskim powołaniu. Ty,
Matko Najświętsza strzeż mnie. Towarzysz mi wszędzie, abym zawsze była wierna
Bogu - jako Jego dziecko, jako małżonka, jako matka kochanego dziecka.

Modlitwa rodziców za dzieci
Boże w Trójcy Jedyny, z woli i łaski swojej powierzyłeś nam dzieci, które do
Ciebie należą. Prosimy za nimi, abyś miał je w swej 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. Duch Święty Boże, udziel
dzieciom naszym światła w obowiązkach i pokaż, jak mają służyć Bogu i bliźniemu.
Daj im moc, aby pokonywały pokusy i trudności.
Boże, wspieraj nas, rodziców, abyśmy słowem trafiali do serc dzieci, a słowo
swoje popierali dobrym przykładem życia. Pomóż nam czuwać nad dziećmi i
szukać ich dobra. Obudzaj i podtrzymuj w nas ducha wiaty i spraw, niech razem z
dziećmi naszymi oglądamy kiedyś Ciebie, Boże Trójedynego. Amen.

Gdy dziecko przygotowuje się do Sakramentów św.
Jezu Eucharystyczny, ofiarując się na ołtarzu, pokarmie dusz naszych - z
radością oczekujemy dnia, w którym po raz pierwszy przyjdziesz do naszego
dziecka. Prosimy Ciebie, pomóż dziecku w nauce i pobudź jego wolę, aby Tobie się
podobało w pobożności i zachowaniu . Strzeż je od brudu grzechowego, pomóż
zachować czystość serca i rozgrzej w nim miłość do Ciebie, Chryste, Przyjacielu
dzieci. Użycz nam rodzicom swojej pomocy, byśmy dziecko wspierali w
przygotowaniu na przyjęcie Ciebie, Ciebie żywy. Polecamy Tobie, Jezu Chryste,
wszystkie dzieci, które przychodzą do Twojego stołu. Błogosław im. Amen.

Gdy dziecko dorasta

Chryste, Panie nasz i Światłości prawdziwa, błogosław nam w wychowaniu
naszego dziecka, które nas niepokoi swoim zachowaniem. Ty, który przenikasz
serca ludzkie, pomóż nam zrozumieć dziecko i zmiany w nim zachodzące, oświeć
nas, abyśmy wiedzieli, jak je prowadzić. Słowo Odwieczne, daj mam odpowiednie
słowo we właściwą godzinę. Daj aby między nami a dzieckiem panowało
niezachwiane zaufanie. Chryste, który kochasz każdą duszę, podtrzymuj w nas
wielką i roztropną miłość do dziecka. Niech ono wpatruje się w Ciebie jako w
najpiękniejszy wzór i tak w Tobie niech znajdzie oparcie i siłę na swoje młode lata,
który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
W czasie narzeczeństwa
Matko Niepokalana, Twojej opiece polecamy nasze dziecko w ważnym czasie
przygotowania do małżeństwa. Panno roztropna, módl się za córkę naszą (syna) do
Twego Syna, aby okres ten roztropnie przeżył (a), rozważając obowiązki, które w
stanie małżeńskim weźmie na siebie. Strzeż dziecko nasze do niebezpieczeństwa,
niech będzie czyste, niech nie stroni od Boga, ale w Sakramentach św. Niech
znajdzie siłę do wytrwania w dobrym. Niepokalana, Tobie powierzamy wszystkich
młodych ludzi w przededniu małżeństwa, a dla siebie prosimy o rozwagę, i
czujność, aby opieka nasza i rada służyła młodym. Amen.

Za rodziców
Dobry Boże! Twojej opiece polecam moich rodziców. Czuwaj nad nimi
opatrznością swoją. Błogosław ich prace, podtrzymuj ich przy życiu. Udziel im
łaski, aby zawsze byli z Tobą zjednoczeni. Pomnóż ich wiatę, ufność w Tobie i
miłość serca; nich w Tobie doznawają prawdziwego pokoju.
Pomóż mi stałą pamięcią i czynną pomocą odpłacać się rodzicom za dobra,
które otrzymałem przez ich trudy i poświęcenia. Rodzicom naszym
należy się słuszny odpoczynek, a przecież o nas się troszczą. Daj im,
Boże, pogodny wieczór żucia i bądź z nimi, aby nie odczuwali
samotności. Przedłużaj dni ich życia, dodaj sił i nadziei, aby potykając
się potykaniem dobrym osiągnęli wieczną nagrodę w niebie. Amen.

