Szent Mónika közösség Házastársi ima
"Elfogadom a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságunkat. Ígérem,
hogy Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint nevelem őket."
(Házasságkötési eskü szövege)
MENNYEI ATYÁNK, hálát adunk neked, hogy gyermekekkel áldottál meg bennünket.
ÚR JÉZUS, segíts, hogy jó keresztény szülők lehessünk, és a hit irányítsa egész
életünket.
SZENTLÉLEK ÚRISTEN, erősíts bennünket, hogy támogassuk egymást a
gyermeknevelés nehézségeiben és a bizalom légköre járja át családunkat.
Minden könyörgés előtt mondjuk közösen: Segíts minket Urunk…
- hogy házasságunkat mindig a kölcsönös megbecsülés, megbocsátás és hűséges
szeretet hassa át.
- hogy amikor gyermekeinkkel foglalkozunk, jóságos higgadtság, tekintély és szeretet
áradjon belőlünk.
- hogy figyelemmel kövessük gyermekeink jellembeli fejlődését és meg tudjuk óvni
őket a rossz környezeti befolyásoktól.
- hogy gyermekeink szorgalmasak legyenek a tanulásban, kitartóak a munkában és
hűségesek a hazaszeretetben.
- hogy a szentmiséken való részvételünk életünk erőforrása legyen.
- hogy gyermekeink a mi példánkon tanulják meg a gyakori szentgyónás és
szentáldozás áldásos hatásait.
- hogy megerősödjön családjainkban a Szűz Anya iránti tisztelet és a rózsafüzér
imádkozás fontossága.
- hogy aktívan részt vegyünk plébániai közösségünk életében és gyermekeinket is
bátorítsuk az apostoli lelkületre.
- hogy ha gyermekeink közül valamelyik meghívást kapna a papi vagy szerzetesi
életre, azt hálásan elfogadjuk és támogassuk annak egyre teljesebb kibontakozását.
- hogy gyermekeink életük csalódásai, veszélyhelyzetei vagy testi megpróbáltatásai
közepette is megtapasztalják gondoskodó szeretetedet.
- hogy ha az élet útvesztőiben egyik vagy másik gyermekünk megrendülne hitében és
letérne a helyes útról, őt akkor is szeretetünkkel, türelmünkkel és imáinkkal segítsük,
hogy visszataláljon Hozzád.
- hogy gyermekeink a Te irányításoddal találják meg társukat és választásukban bízva
családunk új tagját szeretettel elfogadjuk.
- hogy gyermekeink házasságával és gyermekvállalásával kapcsolatban katolikus
hitünk alapjaihoz ragaszkodjunk.
- hogy gyermekeink családjában a Te békéd és szereteted uralkodjon és unokáink is
erősödjenek hitükben.
- hogy amikor más szülőkkel találkozunk, fel tudjuk ébreszteni bennük a felelősséget
és az imaközösségünkhöz való tartozás vágyát.
- Különösen könyörgünk a mai napon ................. bajban lévő és gondokkal küzdő
családért.
Könyörögjünk!
SZŰZ MÁRIA, égi Édesanyánk, segíts bennünket, hogy Szent Mónikához hasonlóan
kitartsunk az imában, és családjainkban megtapasztaljuk a hit diadalát.
ÚR JÉZUS, kérünk add meg nekünk szülőknek és gyermekeinknek azt a nagy
kegyelmet, hogy majd együtt örvendezhessünk a Te dicsőségedben az egész
örökkévalóságon át.
Ámen

