13 SIERPNIA

ROZMYŚLANIE
Przynoszono do Jezusa dzieci, aby położył na nie ręce i pomodlił się za nie;
a uczniowie szorstko zabraniali im tego. Lecz Jezus rzekł: «Dopuśćcie dzieci i nie
przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie».
Położył na nie ręce i poszedł stamtąd (Mt 19,13-15).
We wczorajszej liturgii słowa przytoczony został fragment Ewangelii Mateusza,
w którym Jezus bronił nierozerwalności małżeństwa. Dyskutując z faryzeuszami, Pan
powołał się na pierwotny zamysł, jaki towarzyszył dziełu stworzenia: „Czy nie
czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? (…) Dlatego
opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak
już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie
rozdziela” (19,4-6; por. Rdz 1,27; 2,24). W Bożych planach małżeństwo jest
zobowiązaniem na całe życie! Cichymi ofiarami każdego rozwodu bardzo często są nie
tylko małżonkowie, ale ich dzieci. Dlatego dzisiejsza scena błogosławienia dzieci przez
Jezusa może być postrzegana jako swojego rodzaju wyniesienie najmłodszych. Dzieci
przyjmujące Jezusowe błogosławieństwo są symbolem osób, które poprzez wiarę
otwierają się na dar zbawienia.
Perykopa rozpoczyna się od słów: „Przynoszono do Jezusa dzieci, aby położył na nie
ręce i pomodlił się za nie” (Mt 19,13). W przeciwieństwie do innych scen, w których
Jezus wkłada ręce na chorych, cierpiących czy opętanych, dzieci z dzisiejszego
fragmentu nie wydają się cierpieć na żadną przypadłość. Dlatego rodzice powinni nie
tyle pragnąć, by Pan zaradził jakiejś trudnej sytuacji, w której znajduje się ich dziecko,
ale pobłogosławił mu.
Gest błogosławienia po raz pierwszy pojawia się w Biblii w opisie stworzenia. Autor
natchniony relacjonuje, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo,
a następnie dodaje: „Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni
i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali
nad ptactwem podniebnym, nad rybami morskimi i nad wszystkimi zwierzętami
pełzającymi po ziemi»” (Rdz 1,28). Fragment ten pokazuje, że źródło wszelkiego
błogosławieństwa, czyli życzenie szczęśliwego życia, w różnych jego wymiarach, jest
w Bogu. To On jest także gwarantem, że słowa błogosławieństwa się wypełnią.
W późniejszym czasie, gdy Bóg na pustyni dokonał „nowego stworzenia”, powołując
do istnienia Naród Wybrany, zadanie błogosławienia zostało przekazane kapłanom.
Mojżesz w Księdze Liczb mówi do Aarona i jego synów: „Tak oto macie błogosławić
Izraelitom. Powiecie im: Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni
oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech Pan zwróci ku tobie oblicze
swoje i niech cię obdarzy pokojem. Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami,

a Ja im będę błogosławił»” (Lb 6,22-27). Tradycja pozabiblijna przekazuje, że w czasach
Jezusa istniał zwyczaj błogosławienia dzieci przez starszych, czyli mężczyzn
zajmujących wiodącą pozycję w synagodze. W czasie święta Jom Kippur (Dzień
Przebłagania) starsi nakładali ręce na przyprowadzane do nich dzieci, błogosławili je
i modlili się, by stały się godne studiowania Tory.
Wiele wskazuje na to, że właśnie ten ostatni zwyczaj jest tłem sceny opisanej
w dzisiejszym fragmencie. Rodzice doszli do wniosku, że Jezus jako wędrowny
nauczyciel ma odpowiedni autorytet, by pobłogosławić ich dzieci. Tu przede wszystkim
należy doszukiwać się przyczyn sprzeciwu, który prezentują uczniowie. Wiedzą oni, że
Jezus jest kimś więcej niż tylko kolejnym rabbim. Być może uważają także, że ma On
ważniejsze rzeczy na głowie, niż zajmowanie się dziećmi.
Tymczasem Jezus wykorzystuje całą sytuację, by przekazać kolejną naukę: „Dopuśćcie
dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem należy królestwo
niebieskie” (Mt 19,14). Wcześniej zapytany przez uczniów, kto jest największy
w królestwie niebieskim, odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie
odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się
więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. A kto by jedno
takie dziecko przyjął w imię moje, Mnie przyjmuje” (18,3-5). Dzieci, w swej prostocie
i ufności wobec rodziców, są obrazem postawy, która powinna charakteryzować
wszystkich, którzy chcą otworzyć się na dar zbawienia. Nie jest ono bowiem kwestią
zasługi, lecz właśnie dziecięcej ufności wobec Boga. Stać się jak dziecko oznacza
przeżywać każdy dzień w żywym przekonaniu, że jest się w rękach miłującego Ojca.
Czy potrafię z dziecięcą ufnością przeżywać relację łączącą mnie z Bogiem? Czy będąc
Jego dzieckiem, zdaję się całkowicie na Jego opiekę i prowadzenie? Czy mam świadomość,
że źródłem zbawienia nie są moje zasługi, lecz miłość Boga objawiona w Chrystusie?
Opracował: ks. Rafał Pietruczuk

KONFERENCJA

PRZEBACZENIE I POJEDNANIE DROGAMI UZDROWIENIA
Pośród wielu wyróżników chrześcijaństwa w świecie, zdolność do wybaczania
najbardziej fascynuje. Szukamy inspiracji w Ewangelii, wsłuchujemy się w treść
modlitwy „Ojcze nasz”. Powracamy do słów Jezusa: „Jeśli nie przebaczycie ludziom,
i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień”. Oczywiste wydaje się
napomnienie skierowane do Piotra, iż mamy wybaczać nie „siedem razy, lecz aż
siedemdziesiąt siedem razy” (por. Mt 18,21-35), czyli zawsze. Wszystko wydaje się
jasne, klarowne, bezproblemowe. Do momentu, gdy… trzeba samemu się z tym
zmierzyć. Gdy zadane przez kogoś rany bardzo bolą, a wyobraźnia podsuwa tysiące

pomysłów na odegranie się, zemstę. Gdy w kolejną bezsenną noc powraca jak bumerang
pytanie: „dlaczego?”, a pamięć przywraca ciągle na nowo rysy krzywdziciela. Wtedy
okazuje się, że w uproszczeniach i drogach na skróty często kryje się pułapka,
wybaczenie zaś to długa, stroma i kręta ścieżka, po której niepodobna się samemu
wspinać.
A jednak „przebaczenie jest przywróceniem sobie wolności, jest kluczem w naszym
ręku od własnej celi więziennej” – pisał bł. Kardynał Stefan Wyszyński. To właśnie ono
zrywa łańcuchy. Czasem nawet te, co do których nie zdawaliśmy sobie sprawy, że
istnieją.
Ciekawe, że w Biblii greckie słowo przebaczyć znaczy dosłownie: pozwolić odejść. Nie
tylko winowajcy, ale też smutkowi, gniewowi, żalowi, które skutecznie odbierają radość
życia skrzywdzonemu.
Co z wybaczeniem osobie, której już nie ma obok?, bo wyjechała, mieszka daleko albo
zmarła? Przebaczenie nie mieści się w kategoriach fizycznych, ale duchowych. Zaczyna
się w ludzkim sercu i w nim się dopełnia. Fizyczna odległość ma drugoplanowe
znaczenie. Przebaczenie i pojednanie są zatem najtrudniejszą miłością. Jak je odkryć?
I jak wraz z nimi odnaleźć pokój serca?

TEORIA I PRAKTYKA
Spróbujmy poszukać odpowiedzi na zasadnicze pytania: Czym jest w istocie
przebaczenie? Czy jest to jednorazowy akt, prosty gest czy raczej mozolna droga,
rozciągnięta w czasie i przestrzeni? Co z emocjami, z gniewem, żalem? Czy przebaczyć
znaczy zapomnieć?
Na poziomie teorii wszystko jest proste. „Przebaczenie dla nas, katolików to łaska, na
którą trzeba się otworzyć, prosić o to Boga na modlitwie, powierzając Mu jednocześnie
wymierzanie sprawiedliwości” – tłumaczy o. Jacek Prusak. Piękna idea! Rzecz w tym, że
jej realizacja wymaga wielkiej wiary, a nie każdy taką ma. Droga na skróty, przez
meandry teologicznych formułek i sformułowań typu: tak trzeba, musisz itp. – również
nie jest rozwiązaniem. A już najbardziej absurdalnie (i obrazoburczo) brzmią podniosłe
wyjaśnienia okrucieństw i zranień przez moralistów, że na pewno Bóg tak chciał, że
pewnie miał w tym jakiś plan (a może to kara Boża?) i że wystarczy tylko chcieć
odmówić kilka paciorków, koronek i wszystko wróci do normy. Owszem, cuda zdarzają
się. Ale… łaska bazuje na naturze.
Słowa Jezusa zapisane w „Dzienniczku św. s. Faustyny” wskazują na miłosierdzie –
Boskie i ludzkie – jak na coś, co bez wątpienia jest najpiękniejsze w chrześcijaństwie.
Problem zaczyna się w momencie, gdy teorię przychodzi przekuć w praktykę. Gdy tuż po
doświadczeniu niesprawiedliwości, zdrady, pogardy słyszymy: odpuść, daruj,
zapomnij… Gdy osoba skrzywdzona jest bombardowana pobożnymi napomnieniami
o obowiązku przebaczenia – w momencie, gdy nie jest na to gotowa. Jak podkreśla
psychologia, często pojawia się wtedy ryzyko podwójnej krzywdy względem ofiary, która

najpierw doznaje dewastacji własnego życia, a potem jej doświadczenie natychmiast
schodzi na dalszy plan, bo trzeba szybko odpuścić.
Bóg, który stworzył człowieka, zna nas lepiej, niż my sami. Nie ma więc wątpliwości,
że Jezus – umieszczając w podyktowanej przez siebie modlitwie słowa: „Odpuść nam
nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom” – nie ignoruje procesów, które
w nas się dokonują. Nie żąda niemożliwego. Zakłada, iż musi się sporo zadziać, by Jego
słowa dały się zrealizować.

TAK WIĘC: PRZEBACZYĆ NIE ZNACZY ZAPOMNIEĆ
Tylko Pan Bóg potrafi doskonale przebaczyć i zapomnieć. Bólu nie da się łatwo wymieść
z głowy. Jak zapomnieć o pijanym kierowcy, który w skutek spowodowanego przez
siebie wypadku posadził kogoś do końca życia na wózku inwalidzkim? Jak wymazać
z pamięci krzywdy z dzieciństwa? Przebaczyć gwałcicielowi? Wybaczyć zdradę męża,
który odszedł do innej kobiety w momencie, gdy żona była w ciąży z pierwszym
dzieckiem, tłumacząc, że nic już do niej nie czuje?
Nasza pamięć to nie twardy dysk, który przy pomocy prostej kombinacji klawiszy
można zwyczajnie wymazać. Człowiek to nie system dający się restartować. Owszem,
z czasem ból staje się mniejszy, nie dominuje. Rany się goją, ale blizny pozostają.
Czy Bóg tego nie wie? Doskonale jest tego świadom! Dlatego pamięć krzywd nie
kwestionuje wartości miłosierdzia, które jest gestem rozumu i serca. Przeciwnie: czyni
je doskonalszym i piękniejszym.
Przebaczenia nie można mylić z zapomnieniem również dlatego, by nie dopuścić do
popełnienia przez krzywdziciela po raz kolejny tego samego błędu. Nie może być zgody
na bezkarność. Pamiętajmy, że św. Jan Paweł II odwiedził swojego niedoszłego
mordercę i mu przebaczył, ale nie zabiegał o jego uwolnienie. To zdjęłoby z Ali Agcy
odpowiedzialność za winę, a on miał ją odpokutować. Ktoś, wspominając swoje
dzieciństwo, opowiadał: „Kiedyś tata za karę kazał mi się zamknąć w pokoju. Zanim
poszedłem, spróbowałem go jeszcze podejść: «Ale przebaczasz mi?». «Tak». «To odwołaj
moją karę». «Nie – odparł tata – ta kara to okazja, byś uświadomił sobie swój błąd»”.

CO Z EMOCJAMI?
Emocje towarzyszą naszej codzienności. Same w sobie są moralnie neutralne – ku
czemuś nas prowadzą, generują określone postawy, działanie. Często drogę od krzywdy
do przebaczenia porównuje się z procesem żałoby. Początek to doświadczenie straty,
zaprzeczenie, żal, bunt, brak zgody na to, że dokonało się coś, czego nie sposób odwrócić.
Finałem zaś jest akceptacja rzeczywistości w takim kształcie, jaki istnieje. Pośrodku tej
drogi znajdują się gniew i smutek.
Zgoda na gniew jest ważnym elementem procesu przebaczania. Gniew nie musi być
zły. W psychologii mówi się o dobrym gniewie (wspomina o nim św. Paweł, por. Ef 4,26-

27), który oczyszcza i pozwala zbudować dystans. Trzeba wykrzyczeć to, co jest
w środku! Głośno zaprotestować przeciwko złu. Co będzie, gdy emocje zostaną
stłumione? W najmniej oczekiwanym momencie – powrócą.
Największą krzywdą, jaką osoba zraniona może sobie wyrządzić, to dążenie do
zemsty, gdyż wikła ona w relację z krzywdzicielem. Złudzeniem jest przekonanie, że
pozwoli zapomnieć. Zemsta sankcjonuje zło i zabiera, potrzebną do poukładania życia
na nowo, energię. Nie pozwala wyjść z roli ofiary. Bywa, że uruchamia procesy, nad
którymi tracimy kontrolę.

CZAS LECZY RANY, ALE…
Czas leczy rany… Ta popularna pociecha, nie do końca jest prawdziwa. Człowiek nie jest
automatem. To tak nie działa. Nie ma przebaczenia i pojednania na siłę i na skróty
(przykład takiego myślenia: „Podzielę się opłatkiem przy wigilijnym stole i będzie OK”).
Przebaczenie to zawsze wybór człowieka. To wysiłek przepracowania w sobie
szalenie trudnych rzeczy. Samo czekanie, bierność – bez żadnej innej aktywności – może
co najwyżej zepchnąć ból w podświadomość, znieczulić, by powrócić ze zdwojoną siłą.
Przebaczenie nie jest jednorazową decyzją. To proces – czas ma tu fundamentalne
znaczenie. Im głębsza rana, tym trzeba go więcej. Istotne jest, by nie pokonywać tej drogi
samemu. Ważne, aby – w wymiarze ludzkim – obok był ktoś obiektywny, zaufany, kto
pomoże poukładać emocje, spojrzeć na siebie z dystansu, kto potrafi i zechce dzielić nasz
ból. Kto w odpowiednim momencie delikatnie pomoże zakończyć żałobę i zasugerować:
tak, to jest ten moment, czas na wybaczenie. Trudne? Bardzo! Dlatego konieczna jest…
łaska Boża.

ŁASKA BOŻA
Bez niej trudno sobie poradzić. Bóg w łasce przebaczenia pomaga człowiekowi posklejać
samego siebie – leczy umysł, serce i ciało. Przez analogię: dzieje się coś, czego
apostołowie byli świadkami po zmartwychwstaniu: Jezus zachował ślady swoich ran,
one nie zniknęły. Ale już nie bolały. Blizny do końca życia pozostaną, ale Jezus może
sprawić, że da się z nimi żyć.
„My, wierzący i niewierzący, jesteśmy tylko ludźmi, a przebaczenie – warunek
pojednania – to trudny akt, bo można je otrzymać od Boga, jeśli da się je innym” – pisze
o. J. Prusak. „Można dać je innym, jeśli otrzyma się je od siebie, a można dać je sobie, jeśli
otrzyma się je od Boga. Każda przeszkoda, porażka lub każde zatrzymanie się w jednym
z tych trzech elementów blokują proces przebaczenia”1.
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Przebaczenie to trudna droga, niekiedy stroma albo wyboista. Bywa, że idąc nią
trzeba na moment zawrócić, coś domknąć, by potem – z mniejszym ciężarem na
ramionach – ruszyć dalej.

PRZEBACZENIE DAJE WOLNOŚĆ – UZDRAWIA
Spróbujmy przyjrzeć się konkretnej drodze do wewnętrznej wolności, zaproponowanej
przez znanego egzorcystę ks. Jima Blounta.
Wszystko zaczyna się od wewnętrznego pragnienia przebaczenia – od aktu woli
i decyzji rozumu. Od prośby: „Boże, daj mi tę łaskę. Sam nie dam rady. Chce wybaczyć,
ale moje zranione serce krzyczy z bólu, pamięć odbiera pokój. Proszę, uzdrów je…”.
Ważne, by modlitwy o siłę do przebaczenia nie traktować jak zaklęcia, swoistego hokus
pokus – to tak nie działa. Bóg wybiera czas i miejsce. Ale też wiele osób niesie w sobie
pamięć fizycznego, konkretnego momentu, kiedy przyszła wolność. A wraz z nią pokój
i radość.
Drugi krok może wydawać się paradoksalny: błogosławieństwo tego, kto nas
skrzywdził. Jezus nauczał: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy
was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy
was oczerniają” (Łk 6,27-28). Jest to najważniejszy krok ku wewnętrznemu uzdrowieniu
i wolności. Złość, nienawiść i pamięć o ranach giną w akcie błogosławienia. Topi ono lód
serca, neutralizuje truciznę, leczy serce. Św. Paweł pisał: „Błogosławcie tych, którzy was
prześladują!”.
Trzeci krok też jest trudny – zaproszenie do nieustannego dziękczynienia Panu Bogu,
również za cierpienie spowodowane krzywdą i niezagojone rany. Jeśli Bóg na nie
pozwolił, On też je uleczy. W Jezusie pokazał, że nawet z największego zła może
wyprowadzić dobro. Tak się też dzieje w naszym życiu, jeśli Mu zaufamy. Francuski
myśliciel Andre Gide mawiał: „Istnieją takie bramy, które otworzyć może jedynie
cierpienie”. Św. Teresa z Avila pisała: „Jedyną rzeczą za którą podziękujemy Bogu, kiedy
będziemy w Niebie, będą nasze krzyże”. Św. Róża z Limy stwierdziła coś bardzo
podobnego: „Z wyjątkiem krzyża nie ma innej drabiny, po której możemy dostać się do
Nieba”.
Czwarty krok to oddanie chwały Panu Bogu. Uznajemy naszego Pana, jako źródło
całego życia. Bóg jest wszechmiłującym Lekarzem, który dla naszego zbawienia
przychodzi nam z pomocą pośród grzechu i cierpienia. Złączone z cierpieniem Chrystusa
nasze rany mogą być darem, który otwiera nas na życie, miłość i zbawienie Boga.

ZAKOŃCZENIE
Przebaczenie i pojednanie to droga do wewnętrznego uzdrowienia. Często długa
i żmudna. Ale też jedyna i najsensowniejsza. Bywa, że rany źle się zagoiły, bo zabrakło
Boskiego Lekarza. Wtedy trzeba je jeszcze raz odsłonić i oczyścić. Boimy się tego.

Lękamy się powrotu do przeszłości. Boimy się bólu. Zaufajmy, że będzie on mniejszy –
a nawet zniknie! – jeśli oddamy go Chrystusowi.
Droga ma to do siebie, że w którymś momencie jest jej początek. A zaczyna się…
od pierwszego kroku. Może dziś nadszedł czas, by właśnie go postawić?
Opracował: ks. Paweł Siedlanowski

NOWENNA
DZIEŃ 9
Przebaczenie i pojednanie drogami uzdrowienia
Śpiew: Pozdrawiam Ciebie Matko (Śpiewnik: Czeka was droga, s. 167)
Najświętsza Panno (…) stajemy przed Tobą, aby zawierzyć Twojej macierzyńskiej opiece
samych siebie, Kościół i cały świat. Proś za nami Twego umiłowanego Syna, aby udzielił
nam obficie Ducha Świętego, Ducha prawdy, który jest źródłem życia. Przyjmij Go dla
nas i z nami. (…) Niech On otworzy serca na sprawiedliwość i miłość, niech prowadzi
ludzi i narody ku wzajemnemu zrozumieniu i wzbudza w nich stanowczą wolę pokoju.
Zawierzamy Ci wszystkich ludzi poczynając od najsłabszych: dzieci, które jeszcze nie
przyszły na świat oraz te, które urodziły się pośród ubóstwa i cierpienia, młodych
szukających sensu, ludzi pozbawionych pracy, nękanych przez głód i choroby.
Zawierzamy Ci rozbite rodziny, starców pozbawionych opieki i wszystkich, którzy są
samotni i nie mają nadziei. O Matko, która znasz cierpienia i nadzieje Kościoła i świata,
wspomagaj swoje dzieci w codziennych próbach, jakich życie nie szczędzi nikomu,
i spraw, aby dzięki wspólnym wysiłkom wszystkich ciemności nie przemogły świata.
Tobie, Jutrzenko zbawienia, powierzamy naszą drogę w nowym Millennium, aby pod
Twoim przewodnictwem wszyscy ludzie odnaleźli Chrystusa, światłość świata
i jedynego Zbawiciela, który króluje z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.
(Jan Paweł II, Z aktu zawierzenia świata Najświętszej Maryi Pannie, 8 XII 2000)

Z nauczania bł. Stefana kardynała Wyszyńskiego:
Powszechnie mówi się, że: czas to pieniądz. A ja wam powiem: czas to miłość! Bo my
wszyscy, jak tu stoimy, jesteśmy owocem Ojcowej miłości. Nie byłoby nas na świecie, ani
na tym placu, gdyby Bóg Ojciec każdego z nas nie umiłował pierwszy! On cię umiłował
wcześniej, zanim jeszcze twoja matka ujrzała cię na swoich ramionach, zanim przytuliła
cię do piersi. Wiedz, że nie jej miłość do ciebie była pierwsza, ale miłość Ojca
niebieskiego, który wszczepił swoją miłość w serce twej matki, a ona ci ją tylko
przekazała. Dlatego jesteśmy wszyscy owocem miłości Ojcowej, Bożej. A na umocnienie
tej prawdy posłał Bóg Syna swego, wołającego: Ojcze! – Jako znak, że Ojciec miłuje. „Tak
Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby wszelki, który wierzy weń,
nie zginął, ale miał wieczne życie” (J 3,16). Oto jest cała misja Chrystusa na ten świat

przychodzącego. Potwierdzenie, że jesteśmy dziećmi miłości Ojcowskiej, i że Bóg nie
przestaje nas miłować. Całe nasze życie tyle jest warte, ile jest w nim miłości.
(Jasna Góra, 15 VIII 1979)

Przez ręce Maryi, naszej najlepszej Matki, powierzajmy Ojcu Niebieskiemu
wszystkie intencje, z którymi pielgrzymujemy w tym roku na Jasną Górę.
DZIESIĄTEK RÓŻAŃCA
MÓDLMY SIĘ: 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
Śpiew: Gwiazdo zaranna… (Śpiewnik: Czeka was droga, s. 137)

