MODLITWA ZA RODZINY DOŚWIADCZONE ROZŁĄKĄ EMIGRACYJNĄ
PRZED OBRAZEM MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI
Ojciec Święty Franciszek zwołując Synod poświęcony rodzinie pragnie pochylić się nad doniosłością
sakramentu małżeństwa, nad pięknem macierzyństwa i ojcostwa, nad wielkością rodziny, ale także
przyjrzeć się wyzwaniom jakim dziś muszą sprostać małżonkowie i rodzice, znaleźć sposoby
towarzyszenia im na drodze wiary oraz odnaleźć tych zgubionych, których życiowe losy oddaliły od
Boga.
Także i my, trwając przed obliczem Matki, chcemy zanosić losy naszych braci i sióstr, rodzin na
emigracji i rozdzielonych przez emigrację.
Nasze modlitewne czuwanie rozpocznijmy słowami papieża Franciszka:
Jezu, Maryjo i Józefie,
w Was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości,
do Was zwracamy się z ufnością.
Święta Rodzino z Nazaretu (doświadczona emigracją)
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,
oby trwający Synod Biskupów
mógł przywrócić wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle.
Jezu, Maryjo i Józefie,
usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.
(piosenka: Uciekali uciekali na osiołku ….)
LITANIA DO ŚWIĘTEJ RODZINY

Kyrie, elejson - Chryste elejson Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas - Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.
Jezu, Synu Boga żywego, który stając się człowiekiem z miłości ku nam, uświęciłeś więzy rodzinne -

zmiłuj się nad nami.
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Święta Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi - wspomagaj nas.
Święta Rodzino, doskonały wzorze wszelkich cnót,
Święta Rodzino, wzgardzona w Betlejem od ludzi, ale uczczona śpiewem aniołów,
Święta Rodzino, odbierająca hołd pasterzy i mędrców,
Święta Rodzino, wysławiona przez starca Symeona,
Święta Rodzino, prześladowana i wygnana do obcej ziemi,
Święta Rodzino, żyjąca w ukryciu i nieznana,
Święta Rodzino, wierna przepisom prawa Pańskiego,
Święta Rodzino, której Opiekun jest wzorem miłości ojcowskiej,
Święta Rodzino, której Matka jest wzorem miłości macierzyńskiej,
Święta Rodzino, której Dziecię jest wzorem posłuszeństwa i miłości synowskiej,
Święta Rodzino, patronko i opiekunko wszystkich rodzin,
Święta Rodzino, ucieczko nasza w życiu i nadziejo w godzinę śmierci.
Od wszystkiego, co by mogło zakłócać spokój i jedność serc - zachowaj nas Święta Rodzino
Od rozproszenia umysłu i serca,
Od oziębłości w służbie Bożej,
Od szukania przyjemności i wygód światowych,
Od przywiązania do dóbr ziemskich,
Od pragnienia próżnej chwały,
Od złej śmierci,
Przez najdoskonalsze złączenie serc Waszych - wysłuchaj nas Święta Rodzino
Przez Wasze ubóstwo i pokorę,
Przez Wasze doskonałe posłuszeństwo,
Przez smutki i bolesne przejścia Wasze,
Przez prace i trudy Wasze,
Przez modlitwy i milczenie Wasze,
Przez doskonałość czynów Waszych,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,- przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,- wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,- zmiłuj się nad nami
K. Rodzino Święta i czcigodna, uciekamy się do Ciebie z miłością i nadzieją.
W. Daj nam poznać skutki Twej zbawiennej opieki.
Módlmy się: Boże, Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia, spraw, abyśmy złączeni wzajemną
miłością naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Przez
Chrystusa Pana naszego. Amen.

Królowo Polski,
Matko rodzin doświadczanych emigracją,
Maryjo Dobra.
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O, Ty, cała dobra i pełna miłosierdzia!
Kto drugi po Twoim Synu
troszczy się o nas tak jak Ty?
Kto nas broni bez przerwy w naszych udręczeniach?
Kto nas tak szybko wyzwala od pokus, które nas napastują?
Kto zadaje sobie tyle trudu, aby wstawiać się za grzesznikami?
Kto staje w ich obronie, by ich usprawiedliwić,
gdy wszystko wydaje się stracone?
Dzięki wolności i potędze,
które Twoim macierzyństwem nabyłaś u Syna,
ocalasz nas przez Twoje prośby i Twe wstawiennictwo.
I dlatego widzimy, że człowiek udręczony
chroni się u Ciebie,
a uciśniony twej przyzywa pomocy.

Piosenka: Twoje piękne oblicze..

Matko Jezusa, Czarna Madonno, trwamy przed Twym obliczem modląc się za Synów i Córki polskiej
ziemi, żyjących wśród różnych narodów świata, z dala od swych rodzin. Prosimy, aby Twój Syn był
światłem, mocą i świętością ich serc, aby dźwigał ich bóle i cierpienia związane z życiem emigracyjnym,
aby odpuszczał im grzechy, przywracał nadzieję, a serca wypełniał poczuciem godności, jakie tylko On
potrafi dać człowiekowi. Prosimy Chryste, abyś wspierał wszystkie ich prace i trudy, abyś ich chronił i
błogosławił im na każdy dzień.
Ojciec Święty Jan Paweł II tak mówił do Polaków żyjących na emigracji:
"Bracia i siostry, znam wasze bóle i waszą gorycz, związane z przeszczepieniem, jakim jest emigracja.
Proszę was, nie pozwólcie się przesiewać żadnym siłom i ułudom. Trudźcie się dla dobra waszego i
waszych rodzin, niech będą wierne ewangelicznemu prawu miłości, niech będą szkołą wiary. Pracujcie
dla dobra tej wspólnoty, którą wybraliście, lub w której wypadło wam żyć.
Bądźcie wdzięczni za każde dobro. Zachowujcie dobre imię wasze i tej ziemi, z której wyrośliście;
zachowujcie i pomnażajcie dziedzictwo, które nosicie w sobie. Taka jest droga do ocalenia własnej
godności i poszanowania godności innych. Umiejcie prawidłowo oceniać to, co jest w Was i wokół Was.
Umiejcie wartościować, rozróżniać i wybierać. Umiejcie uszanować dobro, które jest w Was i nie
zacierajcie dróg, które prowadzą do Ojczystego kraju."
***
(ref) twoje piękne oblicze

Jan Paweł II zachęca nas, abyśmy byli wdzięczni za każde dobro. Panie Jezu, wiemy, że wszystko
co dobre w naszym życiu, pochodzi od Ciebie, ponieważ Ty sam jesteś naszym Dobrem najwyższym.
Przyjmij nasze dziękczynienie za dar życia i wiary.
(ref) twoje piękne oblicze

Dziękujemy Ci za naszych bliskich, którzy uczyli nas modlitwy, którzy prowadzili do Ciebie.
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(ref) twoje piękne oblicze

Dziękujemy za tych, którzy przez wieki trudzili się, abyśmy dziś mogli w wolnej Ojczyźnie gromadzić
się wspólnie, aby Ciebie uwielbiać.
(ref) twoje piękne oblicze

Dziękujemy za całe to dziedzictwo, "któremu na imię Polska", a które nosimy w sobie. Za to, że
chrześcijaństwo tak mocno wrosło w dzieje naszego narodu, za to, że Ty sam, Panie, zawsze jesteś z
nami.
(ref) twoje piękne oblicze

Wreszcie dziękujemy Ci za tych naszych bliskich, którzy przebywają na emigracji. Dziękujemy za ich
życie, za wszelkie dobro, które z Twojej łaski staje się ich udziałem. Wiemy, że Ty, Panie Jezu, nigdy ich
nie opuszczasz. Bądź uwielbiony w ich codzienności, w ich pracy, trudach, radościach i cierpieniach.
Bądź uwielbiony w ich i naszym życiu rodzinnym. Niech nasze rodziny będą przepełnione Twoją
miłością. Niech wzrastają w jedności na większą Twoją chwałę.
Piosenka: Matko Jezusa strzeż w nas Ducha Twojego Syna

Pani Jasnogórska, Ty zawsze byłaś dla nas drogą do Serca Twego Syna. To Serce, włócznią przebite na
krzyżu, stało się źródłem życia i świętości dla wszystkich.
Przybliżaj dzisiaj nas, Matko, do Boskiego Serca Jezusa, bo pragniemy wynagradzać, przepraszać za
nasze grzechy i zaniedbania, a także za wszelkie nieprawości wśród naszych braci sióstr: mężów, żon,
dzieci na emigracji.
(będziemy powtarzać: Zmiłuj się nad nami, Panie! (lub ref. piosenki: Matko Jezusa strzeż w nas…)
Przepraszamy za wszelką oziębłość duchową naszą i naszych bliskich... Zmiłuj się nad nami, Panie!
Przepraszamy za wszystkie odejścia od Ciebie, dokonujące się wśród naszych sióstr i braci, którzy
wyjeżdżają ze swoich rodzinnych środowisk i nie mają na tyle mocnej wiary, aby mężnie przy Tobie
trwać i służyć Ci z miłością... Zmiłuj się nad nami, Panie!
Przepraszamy za rozwody i zdrady małżeńskie, dokonujące się wśród małżonków rozdzielonych przez
emigrację... Zmiłuj się nad nami, Panie)
Przepraszamy za wykorzystywanie emigrantów do ciężkiej pracy, ponad ich siły... Zmiłuj się nad nami,
Panie!
Przepraszamy za wszelkie grzechy wykorzystywania drugiego człowieka, zwłaszcza tego słabego, który
nie zawsze potrafi sobie poradzić w emigracyjnej rzeczywistości... Zmiłuj się nad nami, Panie!
Przepraszamy za materializm i zaniedbywanie życia duchowego wśród tych naszych braci i sióstr, którym
dobra doczesne przysłoniły wartości wieczne... Zmiłuj się nad nami, Panie!
Przepraszamy za obojętność, bark miłości i jedności oraz za grzechy niezgody w środowiskach
polonijnych... Zmiłuj się nad nami, Panie!
Przepraszamy za wszystkie te momenty, kiedy nie byłeś w naszym życiu i życiu naszych bliskich na
pierwszym miejscu.. Zmiłuj się nad nami, Panie!
W chwili ciszy przepraszajmy za nasze osobiste grzechy i zaniedbania... Zmiłuj się nad nami, Panie!
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Piosenka: Nie lękajcie się

Panie
Wiele błądziłem.
Mój żal jest koronnym świadkiem
tego wyznania
Ale cokolwiek się działo w mym życiu,
Zawsze Ciebie kochałem.
Nic więcej nie mogę powiedzieć
na moją obronę.
A na to Pan odpowiedział:
- przypomnę ci słowa
Jednego z mych mędrców:
„Bóg pisze prosto
Na liniach krzywych”..
Wiem o tym Panie..
Wiem…
Przecież jestem krzywą linią.
Bardzo krzywą i bardzo zawiłą…
Panie, powiedziałeś: Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście o cokolwiek chcecie,
a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi
uczniami. (J 15, 7-8)
Piosenka: Miłosierdzie Boga najwyższego
(podkład melodia koronki)

Matko Miłosierdzia, Szafarko łask wszelkich wstawiaj się za nami u Syna.
Prosimy o łaskę pełnienia miłosierdzia wśród bliźnich.
Modlitwa Świętej Siostry Faustyny o łaskę pełnienia miłosierdzia względem bliźnich
„Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie; niech ten
największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją do
bliźnich.
Dopomóż mi do tego, o Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła
według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich, i przychodziła im z
pomocą
Dopomóż mi, aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były
obojętne na bóle i jęki bliźnich.
Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny, bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich, ale dla
każdego miała słowo pociechy i przebaczenia.
Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków, bym tylko umiała czynić
dobrze bliźniemu, na siebie przyjmować cięższe, mozolniejsze prace.
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Dopomóż mi, aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze śpieszyła z pomocą bliźnim, opanowując
swoje własne znużenie i zmęczenie. Prawdziwe moje odpocznienie jest w usłużności bliźnim.
Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne, bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich.
Nikomu nie odmówię serca swego. Obcować będę szczerze nawet z tymi, o których wiem, że nadużywać
będą dobroci mojej, a sama zamknę się w najmiłosierniejszym Sercu Jezusa. O własnych cierpieniach
będę milczeć. Niech odpocznie miłosierdzie Twoje we mnie, o Panie mój. O Jezu mój, przemień mnie w
siebie, bo Ty wszystko możesz.” (Dz. 163).
KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
Piosenka: Jezu ufam Tobie

Matko Nasza Jasnogórska, ufni w Twą matczyną dobroć i potężne wstawiennictwo u Twego Syna
prosimy, by nasi Rodacy żyjący w różnych zakątkach ziemi nie oddalali się od Ciebie i Twego Kościoła.
Będziemy powtarzać:

"uświęcaj i prowadź ich"

Jezu, który powiedziałeś "Ja jestem drogą i prawda i życiem", polecamy naszych bliskich, krewnych,
przyjaciół, którzy przebywają poza granicami ojczyzny. Prosimy Cię:.... "uświęcaj i prowadź ich"
Jezu, który powiedziałeś swoim uczniom: "Wy jesteście światłem świata. Tak niech świeci światło wasze
przed ludźmi, aby widzieli czyny wasze i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie". Oddajemy Ci
młodych Polaków, którzy wyjechali z kraju by szukać lepszych warunków życia, aby nie zagubili tego,
co najważniejsze. Prosimy za nich:... "uświęcaj i prowadź ich"
Jezu, który obiecałeś uczniom: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni..." Prosimy za małżonków i
rodziny, które doświadczają życia emigracyjnego, aby umieli przyjmować Bożą Obecność i Twemu
Sercu powierzali swoje ogniska domowe. Prosimy za nich: ... "uświęcaj i prowadź ich"
Jezu, który mówiłeś: "Jak Mnie umiłował Ojciec tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej."
Prosimy za tymi, którzy przeżywają emigracyjną rozłąkę ze swymi najbliższymi: współmałżonkami,
dziećmi, rodziną, bliskimi. Umacniaj ich wzajemną miłość i odpowiedzialność za siebie. Błagamy Cię ....

"uświęcaj i prowadź ich"
Jezu, który wyznałeś: "moim pokarmem jest wypełniać wolę Tego, który mnie posłał." Prosimy za
wszystkich posługujących polskim emigrantom: za duszpasterzy, siostry zakonne, aby byli Twymi
świadkami w środowiskach emigracyjnych. Umacniaj ich wiarę, nadzieję i miłość, by stawali się
widzialnym znakiem Królestwa Bożego. Prosimy Cię Panie: ..... "uświęcaj i prowadź ich"

Piosenka: Matko moja bądź Krolową

AKT ZAWIERZENIA NIEPOKALANEMU SERCU MARYI, KRÓLOWEJ POLSKI

Niepokalana Matko Jezusa i Matko moja - Maryjo, Królowo Polski!
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Biorąc za wzór błogosławionego Jana Pawła II mówię dziś: cały (a) jestem Twój (a). Twojemu
Niepokalanemu Sercu zawierzam całego (ą) siebie, wszystko, czym jestem; mój umysł, serce, wolę,
ciało, zmysły, emocje, pamięć, zranienia, słabości, moją przeszłość od chwili poczęcia, teraźniejszość i
przyszłość wraz ze śmiercią cielesną - każdy mój krok, czyn, słowo i myśl.
Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam także moją rodzinę i wszystko co posiadam.
Tobie oddaję wszystkie moje prace, modlitwy i cierpienia.
Ty, najlepsza Matko chroń mnie i moich bliskich od złego.
Upraszaj nam łaski potrzebne do przemiany i uzdrowienia.
Prowadź po drogach życia i posługuj się nami do budowania Królestwa Twojego Syna Jezusa Chrystusa jedynego Zbawiciela świata, od którego pochodzi wszelkie dobro, prawda i życie. Amen.
Piosenka: Jest zakatek na tej ziemi…

(oprac. S. Paulina Ebertowska MChR)
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