Dla uczczenia naszych katolickich małżeństw i rodzin
Dzień Ojca jest ważną okazją, aby uczcić i podkreślić szczególną rolę, jaką
pełni ojciec w chrześcijańskiej rodzinie. Ojcowie słowem i przykładem
przekazują wiarę i są odzwierciedleniem obrazu Boga Ojca w swoich
domach. Chrześcijańskie małżeństwa są odbiciem relacji pomiędzy
Chrystusem a Kościołem, natomiast najważniejszym wzorcem dla
rodziny jest Święta Rodzina.
Jako ludzie wierzący, członkowie Rycerzy Kolumba wspierają i umacniają
katolickie rodziny poprzez programy prowadzone w parafiach i poprzez
dzieła charytatywne. Dziś, rada Rycerzy Kolumba przy naszej parafii
zaprasza wszystkie obecne pary małżeńskie do odnowienia przysięgi
małżeńskiej. Mamy nadzieję, że odnawiając przysięgę obydwoje na nowo
doświadczycie łaski, którą otrzymaliście w dniu ślubu. Modlimy się, aby
wasze małżeństwo nieustannie umacniało się poprzez przykład Świętej
Rodziny i miłość, której źródłem jest Chrystus.
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ODNOWIENIE PRZYSIĘGI MAŁŻEŃSKIEJ
Podczas lub zaraz po liturgii wszystkie pary są zaproszone, aby ponowić ślubowanie
małżeńskie w czasie prostej i uroczystej ceremonii. Celebrans zaprasza pary, aby wstały
w ławkach lub aby zgromadziły się w odpowiednim miejscu na przodzie świątyni tak,
by mąż i żona mogli sobie podać dłonie.

V
/ Drodzy bracia i siostry, w dniu ślubu połączyliście się nierozerwalnym węzłem
sakramentu małżeństwa. Zapraszam was teraz, abyście podali sobie prawe
dłonie i wspólnie módlmy się do Pana Boga o dalsze łaski i błogosławieństwa
dla waszego małżeństwa.

Modlitwa do Świętej Rodziny
Jezu, Maryjo i Józefie,
w was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości,
do was zwracamy się z ufnością.
Święta Rodzino z Nazaretu,
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,
przywrócić wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle.
Jezu, Maryjo i Józefie,
usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania!
Amen.
Modlitwa ułożona przez papieża Franciszka wygłoszona po raz pierwszy 29 grudnia 2013 r. w święto Świętej Rodziny.

V
/ Panie, Boże i Stworzycielu, błogosławimy i wychwalamy Twoje Imię. Na
początku stworzyłeś mężczyznę i kobietę, aby mogli wejść w komunię życia i
miłości. Ty również pobłogosławiłeś związek tych małżeństw, aby stały się
znakiem związku Chrystusa z Jego Kościołem. Spojrzyj dziś łaskawie na obecne
tu pary. Pośród radości i trudów ich życia, zachowałeś ich związek w jedności.
Odnów ich przymierze małżeńskie. Pomnóż w nich miłość i umocnij więzi
pokoju, tak aby otoczeni swoimi dziećmi mogli zawsze cieszyć się z daru Twego
błogosławieństwa. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego.
R/ Amen.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PAR MAŁŻEŃSKICH
V
/ Mężowie i żony, pochylcie głowy na Boże błogosławieństwo.
Bóg Ojciec przedwieczny niech zachowa was w miłości wzajemnej i zgodzie,
aby pokój Chrystusowy w was zamieszkał i stale przebywał w waszym domu.
R/ Amen.
V
/ Bądźcie szczęśliwi jako rodzice i ciesząc się życzliwością przyjaciół żyjcie z
ludźmi w prawdziwym pokoju.
R/ Amen.
V
/ Bądźcie wśród świata świadkami, że Bóg jest miłością, aby stroskani i ubodzy,
doznawszy waszej pomocy, przyjęli was kiedyś z wdzięcznością do wiekuistego
domu Boga.
R/ Amen.
V
/ Niech was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty.
R/ Amen.
Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich i błogosławieństwo opracowane na podstawie
trzeciego wydania Mszału Rzymskiego. Modlitwy opracowane na podstawie Modlitwy
o Błogosławieństwo dla Pary Małżeńskiej (Prayer of Blessings of a Married Couple),
Księga Błogosławieństw (Book of Blessings) (1989).

