Czcigodni Księża Rektorzy, Koordynatorzy i duszpasterze polonijni,
Polonijna Rada ds. Rodziny przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa
Emigracji Polskiej proponuje, aby w trwającym Roku Rodziny i Roku świętego
Józefa w każdą ostatnią niedzielę miesiąca na Mszach w naszych parafiach
obecne było odniesienie do małżeństwa i rodziny. Poniżej załączmy gotowe
materiały do wykorzystania i animacji liturgicznej. Zachęcamy, aby w ten
sposób włączyć w tę inicjatywę nasze polonijne ośrodki duszpasterskie i tego
dnia duchowo jednoczyć się we wspólnej modlitwie za polskie małżeństwa i
rodziny na emigracji.
W imieniu naszego zespołu Bóg zapłać za współpracę i wspólnotę
modlitwy w niedzielę 30 maja. Proszę również o zapowiedzenie w ogłoszeniach
nadchodzącej uroczystości i naszej inicjatywy. Proponujemy, aby małżonkowie
włączyli się w animację liturgii poprzez odczytanie komentarzy i modlitwy
wiernych.
O.Damian Kopytto OMI
Przewodniczący zespołu inicjatyw duszpasterskich
Bruksela
Niedziela - 30 maja 2021 r.
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
Komentarz wprowadzający:
Małżonkowie:
Dziś uroczystość Trójcy Świętej, którą przeżywamy w Roku Rodziny i Roku
św. Józefa. Pragniemy w łączności z polonijnymi parafiami w Europie w sposób
szczególny modlić się w intencji małżeństw i rodzin. Święty Jan Paweł II
nauczał: „Małżeństwo jest tym konkretnym doświadczeniem dwojga ludzi,
poprzez które Bóg staje się zrozumiały i dostępny dla człowieka: w tym sensie
małżeństwo jest ikoną Trójcy świętej”. W dzisiejszą niedzielę Trójcy Świętej
spróbujmy spojrzeć na nasze małżeństwa i rodziny właśnie jako na żywy obraz

Boga Trójjedynego. W imię Trójcy Świętej rozpoczęliśmy Mszę św., trwajmy
więc złączeni z Bogiem, który nas kocha, zbawia i uświęca.
Kapłan:
Abyśmy mogli mieć łączność z Bogiem Trójjedynym, wyznajmy swe grzechy i
prośmy o przebaczenie, uświęcenie i umocnienie w miłości.
Akt pokuty...
Modlitwa wiernych:
Kapłan: Boga w Trójcy Jedynego, który jest miłosierny i litościwy,
cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, prośmy, aby zesłał ludziom potrzebne
łaski.
Małżeństwo:
1. Módlmy się, aby Kościół poprzez posługę Papieża Franciszka i
wszystkich pasterzy, odważnie głosił naukę o pięknie małżeństwa
sakramentalnego i zbudowanej na nim rodzinie. Ciebie prosimy...
2. Módlmy się, aby małżonkowie trwali w głębokim pragnieniu spotkań z
Jezusem
w
Eucharystii.
Ciebie
prosimy...
3. Módlmy się o świętość, jedność i miłość w małżeństwach z naszej parafii;
prośmy także za wszystkie małżeństwa dotknięte kryzysem. Ciebie
prosimy...
4. Módlmy się o uszanowanie przez młodych ludzi świętości małżeństwa i
odrzucenie pokusy wspólnego zamieszkania bez ślubu. Ciebie prosimy...
5. Módlmy się w intencji mężczyzn z naszej wspólnoty parafialnej, aby
zapragnęli stawać się duchowymi liderami swoich rodzin na
wzór świętego Józefa. Ciebie prosimy...
6. Intencja Mszy św. … (kapłan)
7. Módlmy się za nas samych uczestniczących w niedzielnej Mszy Św.,
abyśmy żyjąc na co dzień tajemnicą Trójcy Świętej bardziej kochali,
budowali więzy z innymi, cierpliwie pielęgnowali komunię osób w
rodzinie, w społeczeństwie i w Kościele. Ciebie prosimy...

Kapłan: Boże, Ty jesteś Tajemnicą doskonałej jedności Ojca i Syna i Ducha
Świętego, wysłuchaj nas, którzy błądzimy wśród niepewności ludzkiego
poznania i spraw, abyśmy w świetle Twojej prawdy mogli rozpoznać sens
swego życia, a przez miłość zrealizowali swoje powołanie do życia w
zjednoczeniu z Tobą, który jesteś Miłością i żyjesz i królujesz na wieki
wieków.
Po ogłoszeniach duszpasterskich:
Modlitwa na zakończenie Mszy św.:
Małżonek:
Panie Jezu, ustanawiając sakrament małżeństwa powiedziałeś, że nie wolno
człowiekowi rozdzielać tego, co Ty złączyłeś. Przez swoją stałą obecność
pośród małżonków gwarantujesz wytrwanie w jedności i miłości do końca.
Prosimy o wspieranie małżonków w realizacji ich powołania, o obronę
sakramentalnego związku dwojga, szczególnie przed degradacją wartości
nierozerwalności. Prosimy, aby małżonkowie, przez gorliwe pogłębianie
jedności duchowej, stawali się żywym obrazem jedności Boskich Osób.
Wspieraj małżonków przeżywających trudności, dopomagaj małżonkom trwać
w jedności i wierności, obdarzaj łaską potrzeby wspólnego wpatrywania się w
Twoje oblicze, potrzeby nieustannego czerpania ze źródła, jakim jest wspólna
modlitwa i Eucharystia. Amen.
Komentarz przed rozesłaniem:
Małżonka:
Idziemy obdarzeni błogosławieństwem Ojca i Syna i Ducha Świętego, by
zawsze i wszędzie dawać wyraz swej wiary i mieć łączność z Bogiem, który nas
stworzył, zbawił i uświęca w drodze do pełni życia i szczęścia. Przez ręce
kapłana przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

