DLACZEGO…?
Ponieważ rolą mężczyzny w Bożym zamyśle jest obrona wszystkich tych, których Bóg
podarował nam tutaj na ziemi, szczególnie żony i dzieci, aby nic nie zagrażało ich życiu
doczesnemu i wiecznemu. Tak jak święty Józef był ziemskim opiekunem Świętej Rodziny,
tak i każdy mąż ma za zadanie bronić świętości swojej rodziny i bliskich.
Chcemy czynić to razem, we wspólnocie mężczyzn. W tej jedności umacniamy naszą męską
tożsamość i męskie cnoty.
Ważny jest dla nas również testament naszych ojców, który zostawili nam w spadku.
Pragniemy go wypełniać również w obecnym pokoleniu. Tak jak robili to św. Jan Paweł II
(Totus Tuus), kardynał Stefan Wyszyński (wszystko postawiłem na Maryję),
św. o. Maksymilian Maria Kolbe (Rycerz Niepokalanej) i wielu wielkich świętych na
przestrzeni wieków, czy wreszcie św. Jan, apostoł Chrystusa, któremu testament ten
przekazał sam Jezus umierając na krzyżu.

MODLITWA MĘŻA ZA ŻONĘ
Dobry Boże, dziękuję Ci za moją żonę. Dziękuję za jej miłość, kobiecość, piękno,
wrażliwość, widzenie spraw inaczej niż ja. Dziękuję za to, że spotkały się nasze
drogi, wybraliśmy siebie nawzajem, a Ty w Sakramencie Małżeństwa
pobłogosławiłeś naszą miłość.
Panie, daj jej cierpliwość, wyrozumiałość i pokój.
Oddaję Ci wszystkie trudne sprawy, które są między nami: spory, nieporozumienia
i zwątpienia. Spraw, żebyśmy byli nawzajem dla siebie pomocą, umieli sobie
przebaczać i wciąż lepiej siebie rozumieć.
Otocz, proszę, moją żonę opieką, strzeż ją od złego i dodawaj jej sił.
Chcę być jej wsparciem i obrońcą.
Chcę być mężem i ojcem odpowiedzialnym za wychowanie naszych dzieci.
Chcę, żeby była ze mną szczęśliwa.
Kocham ją.
Amen!

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Łukawcu

AKT PRZYSTĄPIENIA DO MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ
MĘŻÓW W INTENCJI ŻON

Ja ......................................................................................................................................
Proszę o przyjęcie do Róży Różańcowej Mężów modlących się
w intencji

żon.

Modlić

się

(imię) ……………………………………………….……….

będę
oraz

w

intencji

wszystkich

mojej
żon

żony

mężów

należących do tej grupy różańcowej.

Zobowiązuję się do:
 codziennego odmawiania dziesiątki Różańca św. od 8 grudnia 2021
do 8 września 2022;
 uczestnictwa w nabożeństwie pierwszych sobót miesiąca w kościele
(w miarę możliwości);
 systematycznego przystępowania do sakramentu Pokuty,
szczególnie z okazji uroczystości i świąt maryjnych oraz pierwszych
piątków miesiąca oraz do częstego przystępowania do Komunii św.
i ofiarowania jej w intencji mojej żony;
Łukawiec, ………………………………..
data

……….…………………………………………………..
podpis

