Nowenna
o uświęcenie Ŝycia rodzinnego

do Św. Josemaríi Escrivy
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Modlitwa do Świętego Josemaríi

Świety Josemaría Escrivá
ZałoŜyciel Opus Dei
MODLITWA
O BoŜe, który za przyczyną Najświętszej Maryi Panny
udzieliłeś niezliczonych łask świętemu księdzu
Josemaríi, obierając go za swoje najwierniejsze
narzędzie do załoŜenia Opus Dei, drogi do świętości
przez pracę zawodową i wypełnianie codziennych
obowiązków chrześcijanina, spraw łaskawie, Ŝebym ja
takŜe potrafił kaŜdą chwilę i sytuację w mym Ŝyciu
wykorzystać jako sposobność do miłowania Ciebie i
słuŜenia Kościołowi, PapieŜowi i wszystkim duszom z
radością i prostotą serca, oświetlając drogi ziemskie
światłem wiary i miłości.
Przez wstawiennictwo świętego Josemaríi udziel mi
łaski, o którą Cię proszę... (wymień swoją prośbę).
Amen.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
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Dzień 1
MałŜeństwo, BoŜe powołanie
Św. Josemaría:
Dla chrześcijanina małżeństwo … to autentyczne, nadprzyrodzone powołanie. Wielki
sakrament w Chrystusie i w Kościele, jak mówi św. Paweł. … jest świętym znakiem, który
uświęca, działaniem Jezusa, który wchodzi w dusze nowożeńców i zaprasza ich, by poszli
za Nim, przemieniając całe życie małżeńskie w Bożą wędrówkę po ziemi. (To Chrystus
przechodzi, 23)
Ważne jest, aby małżonkowie nabyli pełną świadomość godności swego powołania,
żeby wiedzieli, że zostali powołani przez Boga do osiągnięcia boskiej miłości, także poprzez
miłość ludzką, że zostali wybrani przed wiekami, aby współdziałać z twórczą potęgą Boga
w poczęciu i później w wychowaniu dzieci; że Pan Bóg żąda od nich aby ze swego domu i
całego swego życia rodzinnego uczynili świadectwo wszystkich cnót chrześcijańskich.
(Rozmowy z prałatem Escrivá, 93)
Miłość, która prowadzi do małżeństwa i założenia rodziny, może również być drogą
Bożą, drogą powołania, drogą cudowną, drogą do całkowitego oddania się Bogu. Czyńcie
rzeczy z doskonałością, przypominałem wam, dodajcie odrobinę miłości do wszelkiej
czynności dnia codziennego, odkryjcie — powtarzam — to coś Bożego, co zawiera się w
szczegółach, cała ta nauka znajduje szczególne miejsce w życiu, gdy jest prawdziwie
ceniona miłość ludzka. (Rozmowy z prałatem Escrivá, 121)
Intencja I: za Ŝycie rodzinne
Prosimy Cię, Panie, pomóŜ nam zrozumieć wielkość chrześcijańskiego
małŜeństwa. Spraw, abyśmy dostrzegli w nim BoŜe powołanie – osobiste, pełne
miłości wezwanie Boga. Wszak stanowi ono misję powierzoną nam na tym świecie,
by tworzyć świętą i trwałą rodzinę chrześcijańską, którą papieŜ bł. Jan Paweł II
nazwał „pierwszą i najwaŜniejszą komórką społeczeństwa” i Kościoła.
Intencja II: kiedy w Ŝyciu rodzinnym pojawiają się trudności
Prosimy Cię, Panie, pomóŜ nam zawsze pamiętać o przykładzie Świętej Rodziny z
Nazaretu, o Jezusie, Maryi i Józefie, którzy pełni wiary i miłości, zapominając o
sobie, z prostotą, radością i hojnością Ŝyli całkowicie oddani Bogu i sobie
nawzajem.

Modlitwa do Św. Josemaríi: str. 2

3

Dzień 2
MałŜeństwo, droga do świętości
 Św. Josemaría:
Małżeństwo stworzone jest po to, aby ci co je zawierają uświęcili się w nim i przezeń.
Po to małżonkowie mają specjalną łaskę, którą udziela sakrament ustanowiony przez
Chrystusa Pana. Kto jest powołany do stanu małżeńskiego znajduje w nim — z łaską Bożą
— wszystko, co jest potrzebne, aby być świętym. (Rozmowy z prałatem Escrivá, 91)
Małżonkowie są powołani do uświęcania swego małżeństwa i do uświęcania samych
siebie w tym związku; popełniliby więc poważny błąd, gdyby budowali swoje życie
duchowe w oderwaniu od domu i poza nim. Życie rodzinne, relacje małżeńskie, opieka nad
dziećmi oraz ich wychowanie, wysiłek utrzymania rodziny, zapewnienia jej bytu i
polepszenia go, stosunki z innymi osobami tworzącymi społeczność - wszystko to są
zwyczajne ludzkie sytuacje, które chrześcijańscy małżonkowie powinni wynosić do
poziomu nadprzyrodzonego. (To Chrystus przechodzi, 23)
Uświęcać życie rodzinne dzień po dniu, dzięki serdeczności stworzyć prawdziwą
rodzinną atmosferę - o to właśnie chodzi! Aby uświęcać każdy dzień, trzeba praktykować
wiele cnót chrześcijańskich - na pierwszym miejscu cnoty teologalne, a po nich wszystkie
inne: roztropność, lojalność, szczerość, pokorę, pracowitość, radość... . (To Chrystus
przechodzi, 23)
Intencja I: za Ŝycie rodzinne
Prosimy Cię, BoŜe, daj nam zrozumieć, Ŝe moŜliwe jest uświęcanie się poprzez
wypełnianie obowiązków małŜeńskich i rodzinnych (wobec współmałŜonka,
rodziców, dzieci) z miłością i oczyma zwróconymi ku Bogu, ze świadomością, Ŝe
krok po kroku, będziemy w stanie osiągnąć szczyty chrześcijańskiego ideału
świętości, i Ŝe kaŜdego dnia moŜemy coraz bardziej utoŜsamiać się z Jezusem
Chrystusem naśladując Jego miłości i praktykując cnoty chrześcijańskie.
Intencja II: kiedy w Ŝyciu rodzinnym pojawiają się trudności
Prosimy Cię, BoŜe, pomóŜ nam stworzyć prawdziwe środowisko rodzinne oraz
dąŜyć do praktykowania cnót, które pomogą nam „być rodziną”: delikatności pełnej
ducha wyrzeczenia, pokory, zapominania o sobie, wyrozumiałości, hojności w
dawaniu i przebaczaniu, oraz wszystkiego, co pomaga w pokonywaniu egoizmu i
prowadzi do triumfu miłości.
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Dzień 3
Miłość chrześcijańska
 Św. Josemaría:
Czasami mówi się o miłości, jak gdyby była ona jedynie dążeniem do osobistego
zadowolenia albo zwykłym środkiem egoistycznego udoskonalenia własnej osobowości. A
tak nie jest. Prawdziwa miłość - to wyjście poza siebie samego, oddanie się. Miłość niesie
ze sobą radość, ale jest to radość, której korzenie mają kształt krzyża. Dopóki przebywamy
na ziemi i nie osiągnęliśmy jeszcze pełni przyszłego życia, nie może być prawdziwej miłości
bez doświadczenia ofiary i cierpienia. (To Chrystus przechodzi, 43)
Każdy z nas ma swój charakter, swoje osobiste gusty, swoje usposobienie … i swoje
wady. Każdy także ma pozytywne cechy swojej osobowości i dlatego, a także z innych
powodów, można go kochać. Współżycie jest możliwe, kiedy wszyscy starają się naprawić
własne wady i starają się przejść do porządku dziennego nad brakami innych … Jeżeli
wyolbrzymia się małe nieporozumienia i wzajemnie zaczyna się rzucać sobie w twarz wady
i pomyłki, wtedy kończy się pokój i zachodzi ryzyko zniszczenia miłości. (Rozmowy z
prałatem Escrivá, 108)
Dobrym będziesz tylko wtedy, kiedy potrafisz dostrzegać u innych dobre rzeczy i cnoty.
- Dlatego też, kiedy musisz zwracać komuś uwagę, czyń to z miłością i w odpowiedniej
chwili, bez upokarzania... również z myślą o poznaniu i o poprawieniu samego siebie w
tym, na co innym zwracasz uwagę. (Kuźnia, 455)
 Intencja I: za Ŝycie rodzinne
Prosimy Cię, Panie, uwolnij nas od egoizmu i traktowania małŜeństwa jako drogi do
realizacji własnych ambicji, takich jak „prawo do osobistego szczęścia”. PomóŜ
nam dostrzec zwodniczy charakter takiej postawy, która czyni z małŜeństwa środek
do osiągania zadowolenia, przyjemności i spełniania osobistych marzeń,
uniemoŜliwiający zrozumienie jego prawdziwego sensu jako powołania do miłości,
prawdziwej miłości, która – jak uczy Jezus – czerpie więcej radości z dawania niŜ z
przyjmowania.
 Intencja II: kiedy w Ŝyciu rodzinnym pojawiają się trudności
Prosimy Cię, Panie, obdarz nas siłą, byśmy potrafili zapanować nad naszym
gniewem, nastrojami, wadami (choćby małymi), pragnieniem wygody oraz
wszystkimi słabościami, które utrudniają relacje z otoczeniem. Jednocześnie
prosimy Cię o wyrozumiałość i cierpliwość wobec wad bliźnich oraz o to, byśmy nie
nadawali tym wadom zbyt wielkiej wagi ani nie robili dramatu z drobnych
problemów.
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Dzień 4
Miłość kaŜdego dnia
 Św. Josemaría:
Niech [małżonkowie chrześcijańscy] nie zapominają, że sekret szczęścia małżeńskiego
zawiera się w tym, co powszechne, nie zaś w marzeniach. Polega na znalezieniu ukrytej
radości, którą daje powrót do domu, na serdecznym podejściu do dzieci, na pracy
codziennej, w której uczestniczy cała rodzina, na dobrym humorze w obliczu trudności,
którym należy stawić czoło w duchu sportowej walki. (Rozmowy z prałatem Escrivá, 91)
Aby zapał towarzyszący początkom małżeństwa nie wygasł, kobieta winna starać się
zdobywać swego męża codziennie i to samo należałoby powiedzieć mężowi odnośnie
żony. Miłość musi być odzyskiwana na nowo każdego dnia, a pozyskuje się ją
poświęceniem, uśmiechem a także troskliwością. Gdy mąż wraca do domu zmęczony po
pracy i żona zaczyna mówić bez przerwy, opowiadając mu wszystko, co jej zdaniem idzie
źle, czy może dziwić się, że mąż straci w końcu cierpliwość? (Rozmowy z prałatem Escrivá,
107)
Wy, kobiety, zastanówcie się, czy nie zaniedbujecie trochę swojego wyglądu
zewnętrznego. Obowiązek ten wynika ze sprawiedliwości, ponieważ należycie do swojego
męża. On zaś nie powinien zapominać o tym samym - że należy do was i że ma obowiązek
przez całe życie być serdeczny jak narzeczony. Zły to znak, jeśli czytając ten fragment,
uśmiechacie się ironicznie: byłby to oczywisty dowód na to, że wasza miłość małżeńska
przemieniła się w zimną obojętność. (To Chrystus przechodzi, 26)
 Intencja I: za Ŝycie rodzinne
Prosimy Cię, BoŜe, o łaskę pokonywania własnego zmęczenia i rutyny w naszym
postępowaniu, ocenach i relacjach z bliskimi: gdy okazujemy sobie czułość przy
powitaniu, gdy wyraŜamy radość po powrocie do domu, gdy zdobywamy się na
uprzejmość kiedy o coś prosimy i gdy nie zapominamy podziękować; gdy kierując
się troską powiadamiamy współmałŜonka o tym, Ŝe nas nie będzie lub ile się
spóźnimy, a takŜe w naszej dbałości o rzeczy materialne.
 Intencja II: kiedy w Ŝyciu rodzinnym pojawiają się trudności
Jako małŜonkowie prosimy Cię, BoŜe, abyśmy z Twoją pomocą potrafili podjąć
wysiłek ciągłego traktowania siebie nawzajem „tak, jak wtedy, gdy byliśmy
zaręczeni” (jak mawiał św. Josemaría). PomóŜ nam pamiętać o codziennych
radościach, które moŜemy ofiarować sobie nawzajem i naszym dzieciom przy
niezliczonych okazjach. Obyśmy nigdy nie przestali zwracać uwagi na kwestie
osobiste (dbanie o wygląd zewnętrzny, okazywanie sobie wzajemnej troski,
pokonywanie skłonności do wyłączania się z Ŝycia rodzinnego w przypływie
zmęczenia). Obyśmy uciekali, jak przed samym diabłem, od wszelkich przejawów
nieuprzejmości, nietowarzyskości i grubiaństwa.
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Dzień 5
Jasny i radosny dom
 Św. Josemaría:
Każdy chrześcijański dom powinien być oazą spokoju, w której ponad drobnymi
codziennymi przeciwnościami będzie odczuwalna głęboka i szczera miłość, niezmącony
pokój, owoc prawdziwie przeżywanej wiary. (To Chrystus przechodzi, 22)
W ten sposób miłość wypełni wszystko i będzie prowadzić do dzielenia się radościami i
ewentualnymi zmartwieniami; pozwoli uśmiechać się i zapominać o własnych troskach,
żeby zajmować się innymi; słuchać współmałżonka oraz dzieci … wkładać wiele serca we
wszystkie drobne przysługi, które składają się na codzienne współżycie z innymi. (To
Chrystus przechodzi, 23)
To, co rzeczywiście unieszczęśliwia człowieka, a nawet całe społeczeństwo, to jest owo
pożądliwe poszukiwanie dobrobytu, usiłowanie bezwarunkowego usunięcia wszystkiego,
co się temu sprzeciwia. Życie przynosi tysiące problemów, najprzeróżniejsze sytuacje, …
Każda z nich zawiera własną łaskę, jest prawdziwym wołaniem Stwórcy, niepowtarzalną
okazją do pracy, do dania świadectwa boskiego miłosierdzia. (Rozmowy z prałatem
Escrivá, 97)
Nie zapomnij, że człowiek często potrzebuje mieć przy sobie uśmiechnięte buzie.
(Bruzda, 57)
Szczere postanowienie: Umilać i ułatwiać drogę innym, gdyż życie już nadto niesie z
sobą goryczy. (Bruzda, 63)
 Intencja I: za Ŝycie rodzinne
Panie BoŜe, naucz nas, z miłości do Ciebie i bliźnich, pokrywać uśmiechem nasze
zmęczenie lub niecierpliwość wobec wad innych lub ich drobnych, irytujących
błędów. Spraw, byśmy nigdy nie obnosili się ze swoim poczuciem krzywdy i
smutku, i nie zachowywali się jak ludzie, którzy czują się niezrozumiani, ignorowani
czy niedoceniani.
 Intencja II: kiedy w Ŝyciu rodzinnym pojawiają się trudności
Prosimy Cię, Panie BoŜe, pomóŜ nam nadawać optymistyczny charakter naszym
rozmowom i unikać pesymizmu w odniesieniu do wydarzeń czy ludzi. Daj nam z
Twoją pomocą powstrzymać się od dramatyzowania w obliczu trudności
finansowych czy innych przeciwności, abyśmy nie ustając we wspólnej modlitwie
podejmowali wysiłki w celu ich przezwycięŜenia; niech wiara w miłość BoŜą i cnota
nadziei tworzą radosny fundament dla Ŝycia rodzinnego.
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Dzień 6
Z BoŜą pomocą pokonywać kryzysy i trudności Ŝycia
małŜeńskiego
Św. Josemaría:
Kto myśli, że miłość się kończy, gdy zaczynają się smutki i przeciwności, które życie
zawsze niesie ze sobą. Wtedy właśnie miłość utwierdza się. Nawał cierpień i przeciwności
nie jest zdolny zniweczyć prawdziwej miłości. Wspólnie, ze wspaniałomyślnością
poniesiona ofiara łączy małżonków jeszcze bardziej. (Rozmowy z prałatem Escrivá, 91)
Trzeba nauczyć się milczeć, czekać i mówić rzeczy w sposób pozytywny, optymistyczny.
Kiedy on się gniewa, jest to moment, w którym ona winna być szczególnie cierpliwa, aż
wróci spokój; i odwrotnie. Jeżeli jest szczere uczucie i staranie o pogłębienie go, bardzo
trudno ażeby oboje pozwolili opanować się złemu humorowi o tej samej godzinie...
(Rozmowy z prałatem Escrivá, 108)
Nigdy nie mamy całej racji. Można nawet powiedzieć, że w sprawach z natury swej
względnych, im więcej jest się pewnym swojej racji, tym bardziej jest niewątpliwe, że jej
nie mamy. Przy takim sposobie myślenia łatwiejsze staje się potem sprostowanie, a jeśli
trzeba przeproszenie, co jest najlepszym sposobem, aby położyć kres gniewom. Tak
dochodzi się do pokoju i czułości. (Rozmowy z prałatem Escrivá, 108)
Intencja I: za Ŝycie rodzinne
Panie BoŜe, dopomóŜ nam unikać z całego serca negatywnej krytyki i obraźliwych
słów w stosunku do naszych krewnych (teściów, kuzynów itp.) oraz wszelkich
postaw, zaniedbań i słów, które mogą naruszać poczucie wartości innych, zadając
rany, które trudno wyleczyć.
Intencja II: kiedy w Ŝyciu rodzinnym pojawiają się trudności
[Jeśli doszło juŜ, niestety, do separacji]
Panie BoŜe, spraw, aby małŜonek, który doznał niesprawiedliwości (zdrady, braku
przebaczenia lub niezrozumienia), dostrzegł, Ŝe musi przybliŜyć się do Boga
bardziej niŜ do tej pory, umocniony łaską BoŜą i kierownictwem duchowym dobrego
spowiednika. Oby zechciał/a zrozumieć, Ŝe Bóg prosi go/ją głównie o dwie rzeczy:
– po pierwsze, o modlitwę, aby przezwycięŜył/a urazy wobec współmałŜonka, który
był powodem separacji i aby nigdy nie porzucał/a nadziei na cud pojednania;
– po drugie, aby odrzucił/a wszelką gorycz i poświęcił/a się z nowym
zaangaŜowaniem wychowaniu dzieci, apostolstwu i dziełom miłości.
Panie BoŜe, spraw, aby małŜonek, który stał się powodem separacji zdał sobie
sprawę, Ŝe Bóg prosi go/ją o pokorę, by mógł/a podjąć pokutę, prosić o
przebaczenie i naprawić, o ile to moŜliwe, wyrządzone zło.
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Dzień 7
Współpraca z Bogiem
Św. Josemaría:
Pan uświęca i błogosławi miłość męża do żony i miłość żony do męża: ustanowił nie
tylko zjednoczenie ich dusz, ale i ciał. … Bóg zechciał posłużyć się miłością małżeńską, żeby
sprowadzać na świat nowe istoty ludzkie i powiększać ciało swojego Kościoła. (To Chrystus
przechodzi, 24)
Uczestniczycie w twórczej mocy Boga i dlatego miłość ludzka jest święta, szlachetna i
dobra: jest radością serca, której Pan - w swej miłościwej opatrzności - chce aby niektórzy
dobrowolnie się jej wyrzekli. Każde dziecko, które daje wam Bóg, jest wielkim
błogosławieństwem boskim, nie bójcie się dzieci! (Kuźnia, 691)
Liczba dzieci sama przez siebie nie określa stopnia chrześcijańskości rodziny. Ważna jest
uczciwość, z jaką prowadzi się życie małżeńskie. Prawdziwa miłość wzajemna wykracza
poza wspólnotę męża i żony i obejmuje jej naturalne owoce: dzieci. Egoizm, przeciwnie,
kończy się sprowadzeniem tej miłości do zwyczajnego zaspokojenia instynktu i niweczy
związek, który łączy rodziców i dzieci… jasno widzę, że ataki na liczną rodzinę pochodzą z
braku wiary, są wytworem środowiska społecznego niezdolnego do zrozumienia
wielkoduszności. (Rozmowy z prałatem Escrivá, 94)
Intencja I: za Ŝycie rodzinne
Prosimy Cię, Ojcze, abyśmy nauczyli się kaŜdego dnia dziękować Ci za wielki dar
dzieci – to Ty nam je dałeś – oraz byśmy angaŜując się w ich wychowanie i
formację chrześcijańską oraz troszcząc się o ich prawdziwe dobro duchowe i
materialne, dostrzegali w tych obowiązkach istotną część powierzonej nam misji
wynikającej z naszego powołania do małŜeństwa i Ŝycia rodzinnego.
.
Intencja II: kiedy w Ŝyciu rodzinnym pojawiają się trudności
[dla tych, którzy nie mają dzieci]
Prosimy Cię, BoŜe Ojcze, pomóŜ nam zrozumieć, Ŝe nie obdarzając nas dziećmi
nie chciałeś umniejszać świętego ideału ojcostwa i macierzyństwa. Nadal moŜemy
realizować ten ideał dąŜąc do poznania Twojej woli, poświęcając się dla dobra
innych członków rodziny lub instytucji niosących pomoc porzuconym dzieciom, albo
angaŜując się w formację młodzieŜy, a jeśli to moŜliwe, biorąc pod uwagę
moŜliwość adopcji jednego lub większej liczby dzieci, po zasięgnięciu odpowiednich
konsultacji i z właściwą rozwagą.
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Dzień 8
Wychowanie dzieci
 Św. Josemaría:
Rodzice są głównymi wychowawcami swoich dzieci, zarówno w tym, co ludzkie, jak i w
tym, co nadprzyrodzone … Potrzebują wyrozumiałości, roztropności, umiejętności
nauczania, a przede wszystkim zdolności kochania oraz starania się o dawanie dobrego
przykładu. Nie jest właściwą drogą wychowania narzucanie czegoś siłą, w sposób
autorytatywny. Ideał rodziców konkretyzuje się raczej w tym, by stać się przyjaciółmi
swoich dzieci: przyjaciółmi, którym powierza się swoje troski; z którymi omawia się
problemy; od których oczekuje się skutecznej i życzliwej pomocy. (To Chrystus przechodzi,
27)
Niech wasze dzieci widzą … że staracie się żyć zgodnie ze swoją wiarą; że Bóg nie jest
tylko na waszych ustach, ale i w waszych czynach; że staracie się być szczerzy i lojalni; że
naprawdę się kochacie i że je kochacie. (To Chrystus przechodzi, 28)
Konieczne jest, by rodzice znajdowali czas na przebywanie ze swoimi dziećmi i na
rozmawianie z nimi. Dzieci są najważniejsze: ważniejsze od interesów, od pracy, od
odpoczynku. W tych rozmowach należy słuchać ich uważnie, starać się je zrozumieć, umieć
rozpoznać część prawdy - lub też całą prawdę - która może być zawarta w niektórych ich
buntach. (To Chrystus przechodzi, 27)
Intencja I: za Ŝycie rodzinne
Prosimy Cię, Panie BoŜe, naucz nas z prawdziwym poświęceniem angaŜować się
w misję wychowania dzieci, które powierzyłeś naszej opiece. Obyśmy mieli
świadomość, Ŝe dla dzieci czymś niezastąpionym jest nasz codzienny przykład i
nasze ciągłe wysiłki mające na celu wychowanie ich na chrześcijan o dobrym
charakterze.
Intencja II: kiedy w Ŝyciu rodzinnym pojawiają się trudności
Prosimy Cię, Panie BoŜe, dopomóŜ nam unikać irytującego autorytaryzmu wobec
dzieci, który przejawia się w wybuchach złości, szorstkim narzucaniu własnej woli i
braku opanowania. Są to widoczne oznaki tego, Ŝe jako rodzice nie poświęcamy
dzieciom dość czasu i uwagi, by ich cierpliwie wysłuchać. Obyśmy uświadomili
sobie, Ŝe naszym obowiązkiem jest dokładanie wszelkich starań, by je zrozumieć,
by z nimi rozmawiać i by szukać sposobów rozwijania w nich podstawowych cnót,
takich jak lojalność, szczerość, szacunek, hojność, porządek, dyscyplina i
solidarność z osobami będącymi w potrzebie.
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Dzień 9
Bóg w domu
Św. Josemaría:
Małżeństwa mają łaskę stanu, łaskę sakramentu, aby praktykowały wszystkie cnoty
ludzkie i chrześcijańskie służące wzajemnemu współżyciu takie jak: wyrozumiałość, dobry
humor, cierpliwość, przebaczenie, delikatność we wzajemnym traktowaniu się. Ważne
jest, aby nie zaniedbywały się, nie dały się powodować nerwom, dumie czy osobistym
kaprysom … Powtarzam, łaski Bożej im nie zabraknie. (Rozmowy z prałatem Escrivá, 108)
Pobożność, którą matki zaszczepiają w sercach swoich dzieci nigdy ginie. (Sao Paulo,
Brazylia, 4 czerwca 1974)
Dlatego nie można chyba zaproponować chrześcijańskim małżonkom lepszego wzoru
niż wzór rodzin z czasów apostolskich … Rodziny, które żyły Chrystusem i ukazywały
Chrystusa. Niewielkie wspólnoty chrześcijańskie, które były jakby ośrodkami szerzenia
ewangelicznego przesłania. Domy podobne do innych domów w tamtych czasach, ale
ożywione nowym duchem, przekazywanym wszystkim, którzy je znali i którzy mieli z nimi
kontakt. Tacy byli pierwsi chrześcijanie i tacy też powinniśmy być my, dzisiejsi
chrześcijanie: siewcami pokoju i radości, tego pokoju i tej radości, które przyniósł nam
Jezus. (To Chrystus przechodzi, 23)
Intencja I: za Ŝycie rodzinne
Panie BoŜe, spraw, aby dzieci widziały, Ŝe przejawy poboŜności, które
praktykujemy jako rodzice – uczestnictwo we Mszy św., częsta Komunia św.,
RóŜaniec, modlitwa poranna i wieczorna oraz w czasie posiłków – są przez nas
wykonywane z radością i wytrwałością, a nie jako rutynowy obowiązek.
Intencja II: kiedy w Ŝyciu rodzinnym pojawiają się trudności
Panie BoŜe, wspomóŜ nas swoją łaską, abyśmy nigdy nie ustawali w modlitwie za
siebie nawzajem i za nasze dzieci, szczególnie, gdy napotykają powaŜne trudności
moralne czy duchowe lub popadły w niebezpieczne nawyki lub złe towarzystwo.
Spraw, prosimy, abyśmy zachowali mocną wiarę w to, Ŝe miłość, dobry przykład i
cierpliwość, wsparte wytrwałą modlitwą za wstawiennictwem Najświętszej Marii
Panny, zasieją dobre ziarno w sercach naszych dzieci, które nigdy nie zginie i w
końcu, nawet po wielu latach, przyniesie plon.
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Ta nowenna, przygotowana dla małŜonków przez ks. Francisco Fausa, ma na celu
wyproszenie u Boga, za wstawiennictwem św. Josemaríi łaski zachowania i ciągłego
doskonalenia prawdziwie chrześcijańskiej rodziny, zbudowanej na skale miłości do
Chrystusa i przykładzie Świętej Rodziny, stanowiących fundamenty, na których — z
łaską Ducha Świętego — powinna rozwijać się kaŜda rodzina chrześcijańska.
Imprimatur:
+ Rt. Rev. Alan Hopes
Auxiliary Bishop in Westminster
19 April 2010
Więcej informacji o św. Josemaríi Escrivie:
www.josemaria.pl
oraz
www.pismaescrivy.org / www.opusdei.pl
Osoby, które otrzymały łaski dzięki wstawiennictwu
Świętego Josemaríi Escrivy proszone są o powiadomienie
o tym Prałatury Opus Dei, ul. Górnośląska 43,
00-432 Warszawa, e-mail: info@opusdei.pl
[pisząc maila prosimy teŜ o podanie miejscowości]
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