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W Wielkim Tygodniu zapraszamy do Lubawy, gdzie w dniach od 7 do 10 marca 2021 odbyły się
rekolekcje wielkopostne “Z Męczennikami z Pariacoto czekamy na Zmartwychwstanie”, a także
Dzień Krucjaty Różańcowej. Podajemy też modlitwę, jaka jest odmawiana w Lubawie przez
małżonków nie mogących mieć dzieci, a także w intencji szczęśliwego narodzenia dzieci już
poczętych.
Modlitwa o dar poczęcia dzieci i w intencji dzieci poczętych za wstawiennictwem
Męczenników z Pariacoto
Panie, Ty obdarowałeś łaską kapłaństwa Twoich synów błogosławionych Michała i Zbigniewa
oraz posłałeś ich jako zwiastunów Dobrej Nowiny w Peru.
Dziękujemy Ci za udzielenie im palmy męczeństwa i prosimy,
abyś ich wsławił również koroną świętych.
Dziękujemy Ci również za dar sakramentu małżeństwa, za miłość małżeńską,
oddajemy w Twoje dłonie przyszłość wszystkich żon i mężów,
aby wypełniali swoje małżeńskie i rodzicielskie powołanie.
Ty widzisz ból spowodowany brakiem dzieci.
Za wstawiennictwem błogosławionych Michała i Zbigniewa, którzy umieli Tobie zaufać,
prosimy cię nasz Ojcze o dar dzieci dla rodziców pragnących potomstwa.
Podczas liturgii sakramentu małżeństwa ślubowali, że przyjmą potomstwo, którym zechcesz ich
obdarzyć.
Spójrz Panie, są na to gotowi. Usuń wszelkie przeszkody: zdrowotne, ekonomiczne i każde inne.
Pozwól im cieszyć się rodziną. Pozwól im zobaczyć owoce ich miłości.
Panie Jezu, prosimy cię także z miłością przez wstawiennictwo błogosławionych Michała i Zbigniewa,
za powierzone życie noszone w łonie niewiast.
Z pokorą dziękujemy, że wybrałeś je jako narzędzie Twojej miłości.
W tym pięknym oczekiwaniu pomóż im żyć w nieustannym oczekiwaniu Twojej świętej woli, daj im
serce matki czyste mocne i hojne.
Ofiarujemy Ci wszystkie obawy o przyszłości, lęki, niepewności, oczekiwania względem dziecka,
którego jeszcze nie znamy.
Spraw, aby narodziły się zdrowe, oddal od nich wszelkie zło fizyczne i niebezpieczeństwa duszy.

Najświętsza Maryjo Panno i Święty Józefie, którzy poznaliście niezliczone radości świętego
macierzyństwa i ojcostwa, uproście małżonkom serca zdolne do przekazania wiary żywej i gorącej.
Uświęćcie ich oczekiwanie, błogosławcie ich cichą nadzieję, sprawcie, by owoc ich miłości wzrastał
w łasce świętości.
Przez Chrystusa, Twego Boskiego Syna. Amen.
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