
 
 

 

 

Propozycja nabożeństwa  

w związku z Rokiem Rodziny Amoris Laetitia 

Modlitwa za małżeństwa starające się o potomstwo – 19 grudnia 2021 r. 

 

 

W kolejnym miesiącu przeżywanego przez nas Roku Rodziny Amoris Laetitia dziś 

modlitwą obejmujemy małżeństwa starające się o dar potomstwa. Trwamy w adwentowym 

oczekiwaniu na przyjście Pana. Niech ten szczególny czas rozbudzi w nas większą ufność 

w Bożą Opatrzność oraz umocni w sercach nadzieję, że przez Wcielenie Bóg rzeczywiście 

stał się «Bogiem z nami». 
 

Można zaśpiewać zwrotkę pieśni Bóg kiedyś stał się jednym z nas 

 

Panie Jezu, Emmanuelu, w tej modlitwie dziękujemy Ci dziś za małżeństwa naszej 

parafii (naszej diecezji). Wiele z nich może radować się darem potomstwa, są jednak i takie 

małżeństwa, które bardzo pragną otworzyć się na dar życia. W swoim wielkim miłosierdziu 

racz więc wejrzeć na pragnienia, które kryją się w sercach małżeństw starających się o po-

tomstwo. Błogosław im, uświęcaj i uczyń płodną ich miłość, aby mogli realizować swoje 

powołanie do macierzyństwa i ojcostwa. Niech jak Święta Rodzina stają się obrazem od-

wiecznej miłości Boga do człowieka. Daj im również otwartość na te dzieci, które są porzu-

cone przez swoich rodziców, aby jeżeli taka jaka jest Twoja wola, potrafili je przyjąć jako 

swoje. Z ufnością zatem prosimy: 

o mocną wiarę – prosimy Cię, Panie Jezu 

o łaski potrzebne nam do zbawienia – prosimy Cię, Panie Jezu 

o łaskę pełnienia Twojej woli – prosimy Cię, Panie Jezu  

o pokorę i prostotę – prosimy Cię, Panie Jezu 

o dar dobrej modlitwy – prosimy Cię, Panie Jezu 

o ulgę dla cierpiących – prosimy Cię, Panie Jezu 

o pociechę dla płaczących – prosimy Cię, Panie Jezu  

o otuchę dla wątpiących – prosimy Cię, Panie Jezu 

o miłość w naszych rodzinach – prosimy Cię, Panie Jezu  

o dar potomstwa dla małżonków – prosimy Cię, Panie Jezu 

o błogosławieństwo Twoje dla wszystkich ludzi – prosimy Cię, Panie Jezu 
 

Można zaśpiewać zwrotkę pieśni Czekam na Ciebie, dobry Boże 

 

 

 



 

Najświętsza Panno Maryjo, Matko Niepokalana, Ty pierwsza oddałaś hołd Dzieciątku 

Bożemu, Matko pięknej miłości, naucz nas miłować i wielbić Twojego Syna, a Pana naszego 

Jezusa Chrystusa. Uproś nam łaskę rozważania w sercu tych tajemnic, które w szczególny 

sposób stały się Twoim udziałem. Małżeństwom starającym się o potomstwo wyjednaj ten 

szczególny dar, aby mogły doświadczyć radości z wypełniania powołania macierzyńskiego 

i ojcowskiego. 

Święty Józefie, Ty wraz z Niepokalaną Oblubienicą adorowałeś Boskie Dziecię Jezus 

od Jego narodzenia w stajni betlejemskiej, aż do końca Twojego sprawiedliwego życia. 

„Stróżu Dziewicy i patriarchów potomku, wcielony Bóg Cię nazwał zaszczytnym ojca imie-

niem”. Opiekunie Jezusa i Maryi, oddajemy pod Twoją opiekę wszystkie rodziny, zwłaszcza 

te starające się o potomstwo. Upraszaj im nie tylko wzajemną miłość i pokój, lecz także ra-

dość bycia ojcem i matką. 

 
Można odmówić modlitwę Do Ciebie, Święty Józefie 

 

Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy 

pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją 

opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą, 

i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie bła-

gamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją 

i swoim potężnym wstawiennictwem i dopomóż nam w potrzebach naszych. 

Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Je-

zusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędu i zepsucia. 

Potężny Wybawco nasz, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce 

z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeń-

stwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wro-

gich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną 

opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci – mogli żyć świą-

tobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen. 

 

 
 

Jeśli było wystawienie Najświętszego Sakramentu śpiewa się pieśń Przed tak wielkim sakramentem, po której kapłan 

odmawia modlitwę i błogosławi wiernych. Można także zaprosić rodziny, aby podchodziły przez środek kościoła przed 

ołtarz, wtedy kapłan czyni znak krzyża nad każdą rodziną indywidualnie. 
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