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Maciej Dalibor
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 9 czerwca 2019 r.

Intencja dnia: za małżonków

Wstęp do Mszy Świętej:
Uroczyście kończymy dziś liturgiczny okres wielkiej nocy. Przez 50 dni mogliśmy wzmacniać w sobie radość, że Chrystus zwyciężył śmierć i przywrócił jedność między Bogiem, a ludźmi. Dziś posyła swoim uczniom Ducha Świętego, który jest Osobową Miłością łącząca Ojca i Syna. Tego właśnie dnia rozpoczynamy Tydzień Modlitw za Powołanych do Małżeństwa „Tak na Serio”. Módlmy się dziś i w kolejnych dniach za małżonków, aby pozwalali Duchowi Świętemu budować jedność i wzmacniać miłość między nimi.

Modlitwa wiernych:

Pełni ufności powierzmy Bożej Opatrzności nasze sprawy

1. Módlmy się za Kościół Święty, aby w mocy Ducha głosił światu dobrą nowinę o zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią.

2. Módlmy się za rządzących, aby nie opierali się natchnieniom Ducha i postępowali w prawości serca.

3. Módlmy się na wszystkich, których Pan powołuje do małżeństwa, aby przyjmując dar Bożej miłości potrafili ofiarować go drugiej osobie.

4. Módlmy się za małżeństwa, aby budowały swoją codzienność w oparciu o sakrament, który ich łączy.

5. Módlmy się za zmarłych (których polecamy w tej Eucharystii N.N.), aby Pan przyjął ich do swojej chwały w Niebie.

6. Módlmy się za nas, abyśmy przyjęli i wykorzystywali wszelkie dary Ducha Świętego.

Boże Ojcze, Ty jesteś źródłem wszelkiego dobra, prosimy Cię, wysłuchaj nas i udziel również tego, o co nie ośmielamy się prosić. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.�

Maciej Dalibor
TYDZIEŃ MODLITW ZA POWOŁANYCH DO MAŁŻEŃSTWA
TAK NA SERIO A. D. 2019
Materiały liturgiczne�
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Maciej Dalibor
Poniedziałek 10 czerwca 2019 - Święto NMP Matki Kościoła

Intencja dnia: za kobiety

Wstęp do Mszy Świętej:

Dzień po uroczystości Zesłania Ducha Świętego, Kościół wpatruje się w Tą, która trwała na modlitwie z Apostołami i która wspólnocie uczniów Chrystusa towarzyszy do dziś swoją modlitwą i matczyną opieką. Maryja nazywana jest również Matką Pięknej Miłości i jako taką wzywamy ją dzisiaj w trwającym Tygodniu Modlitw za Powołanych do Małżeństwa. Dzisiaj naszą modlitwą otaczamy kobiety.

Modlitwa wiernych:

Wzywając wstawiennictwa Maryi Matki Kościoła, prośmy naszego Ojca w Niebie

1. Za Papieża Franciszka oraz wszystkich pasterzy Kościoła, by wiernie spełniali swoje posługiwanie dla dobra wierzących.

2. Za rządzących państwami, by Pan wspierał ich starania o sprawiedliwość i pokój na świecie.

3. Za wszystkie kobiety powołane do małżeństwa, aby czystą miłością ożywiały swoje domy i były ich ozdobą.

4. Za tych, którzy w tym roku przyjęli sakrament bierzmowania, by żyli w Mocy Ducha Bożego.

5. Za zmarłych (których polecamy w tej Eucharystii: N.N.), by dzięki Bożemu Miłosierdziu cieszyli się chwałą Nieba.

6. Za nas otaczających Ołtarz Chrystusowy, byśmy wraz z Maryją trwali wiernie w modlitwie i nauce Apostołów.

Boże Ojcze, Ty dałeś Kościołowi Maryję za Matkę, wysłuchaj próśb, które zanosimy do Ciebie przez Jej Syna, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
�
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Maciej Dalibor
Wtorek X tygodnia zwykłego (rok C, I), 11 czerwca 2019 

Intencja dnia: za mężczyzn

Wstęp do Mszy Świętej:
	Wchodzimy w liturgii w okres zwykły. Powraca kolor zielony, który ma symbolizować nadzieję, że Pan prowadzi nas ku sobie w najlepszy dla nas sposób. W naszym Tygodniu Modlitw za Powołanych do Małżeństwa wspieramy dziś modlitewnie wszystkich mężczyzn, których Bóg chce uświęcić przez małżeństwo.

Modlitwa wiernych:

Zanieśmy nasze prośby przed Boży Majestat

1. Ojcze, przyjmij naszą modlitwę za papieża Franciszka, wszystkich duchownych i konsekrowanych. Ciebie prosimy…

2. Ojcze, wspieraj swoją łaską sprawujących władzę. Ciebie prosimy…

3. Ojcze, utwierdź swoich wiernych w Twojej miłości. Ciebie prosimy…

4. Ojcze, dopomóż mężczyznom być wiernymi i odpowiedzialnymi. Ciebie prosimy…

5. Ojcze, obdarz pełnią życia w Niebie naszych zmarłych. Ciebie prosimy…

6. Ojcze, pomóż nam uczestniczącym w świętej liturgii czerpać z niej siły do codzienności.
Ciebie prosimy…

Boże, który jesteś Panem dziejów, przyjmij nasze prośby i wysłuchaj nas. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
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Maciej Dalibor
Środa, 12 czerwca 2019 r.

Intencja dnia: za małżeństwa pragnące mieć potomstwo

Wstęp do Mszy Świętej:
Przychodząc na Eucharystię mamy możliwość, by nasze radości, ale również smutki czy problemy złączyć z Ofiarą Jezusa Chrystusa, który siedzi po prawicy Ojca i wstawia się za nami. Otoczmy dziś naszą modlitewną pamięcią wszystkie małżeństwa, które pragną przekazać dar życia kolejnym ludziom.

Modlitwa wiernych:

Z wiarą, która przewyższa wszelki umysł, skierujmy nasze prośby do Boga.

1. Módlmy się za papieża Franciszka i całe duchowieństwo, niech promieniują w świecie. Radością i ufnością. Ciebie prosimy…

2. Módlmy się za rządzących, niech z pokorą służą ludziom. Ciebie prosimy…

3. Módlmy się za małżeństwa pragnące przekazać dar życia, niech z ufnością współpracują ze Stwórcą. Ciebie prosimy…

4. Módlmy się za rodziny adopcyjne, niech cieszą się rozwojem swoich dzieci. Ciebie prosimy…

5. Módlmy się za zmarłych, niech sławią Boga razem z aniołami. Ciebie prosimy…

6. Módlmy się za nas samych, niech łaska Boża stale nam towarzyszy. Ciebie prosimy…

Boże, który jesteś najświętszy, udziel nam swoich darów, abyśmy mogli Cię chwalić naszym życiem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
�
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Maciej Dalibor
Czwartek 13 czerwca 2019 r. - Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Intencja dnia: za bojących się przyjąć sakrament małżeństwa

Wstęp do Mszy Świętej:

Liturgia stawia dziś przed nami Tego, który doskonale uwielbia Ojca, który złożył Ojcu z samego siebie ofiarę uwielbienia – Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego Kapłana. On uświęca nas, a przez sakrament małżeństwa udoskonala wzajemną miłość ludzką. W tygodniu Tak na Serio modlimy się dziś za tych, którzy lękają się przyjąć moc Chrystusa w sakramencie małżeństwa.

Modlitwa wiernych:

Przez Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana, prośmy Ojca, który jest w Niebie.

1. Za papieża, biskupów i prezbiterów, by służyli ludziom z pełnym miłości oddaniem.
Ciebie prosimy…

2. Za stanowiących prawo, by nie sprzeciwiali się prawu Bożemu. Ciebie prosimy…

3. Za bojących się przyjąć sakrament małżeństwa, by w łasce Chrystusa upatrywali siły, dla związków które tworzą. Ciebie prosimy…

4. Za przygotowujących się do kapłaństwa służebnego, by nigdy nie zapominali, że mają służyć ludziom. Ciebie prosimy…

5. Za zmarłych, by zostali dopuszczeni do udziału w niebiańskiej uczcie Baranka. Ciebie prosimy…

6. Za nas samych, by nasze życie było ofiarą składaną ku czci Boga Ojca. Ciebie prosimy…

Uwielbiamy Cię Ojcze za wszystko, co uczyniłeś dla nas w Twoim Synu, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
�
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Maciej Dalibor
Piątek 14 czerwca 2019 r. wspomnienie bł. Michała Kozala, bpa i m.

Intencja dnia: za rozwiedzionych

Wstęp do Mszy Świętej:

Eucharystia jest sakramentem jedności, wzmacnia więc wszystkich, którzy przez sakrament małżeństwa tworzą jedno ciało i walczą o zachowanie tej jedności. Wspieramy dziś naszą modlitwą wszystkich, którzy doświadczyli trudu rozwodu.

Modlitwa wiernych:

Wzywajmy dobroci Boga przedstawiając Mu nasze prośby

1. Za wszystkich, którzy poświęcili swe życie dla służby Kościołowi. Ciebie prosimy…

2. Za tych, którzy nami rządzą. Ciebie prosimy…

3. Za tych, którzy doświadczyli trudu rozwodu. Ciebie prosimy…

4. Za tych, których Bóg odwołał do wieczności. Ciebie prosimy…

5. Za nas uczestniczących w świętej liturgii. Ciebie prosimy…

Boże, nasz Ojcze Ty sam wiesz czego nam potrzeba. Udziel nam obficie Twoich darów, byśmy spełniali Twoją wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
�
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Maciej Dalibor
Sobota, 15 czerwca 2019 r.

Intencja dnia: za małżeństwa w kryzysie

Wstęp do Mszy Świętej:

	Dobroć i miłosierdzie Boga objawiają się w całej pełni w sakramentach Kościoła. Wśród nich największym jest Eucharystia, bo w niej mamy do czynienia z realną, fizyczną obecnością Jezusa Chrystusa. W Tak na Serio modlimy się dziś za małżeństwa przeżywające kryzysy.

Modlitwa wiernych:

Przedstawmy Panu Bogu nasze prośby

1. Módlmy się za papieża Franciszka, aby umacniał braci w wierze. Ciebie prosimy…

2. Módlmy się małżonków, którzy przechodzą próbę wierności, aby łaska sakramentu małżeństwa przezwyciężyła w nich wszelkie pokusy. Ciebie prosimy…

3. Módlmy się za ludzi pomagającym małżeństwom w kryzysie, by otwarci na prowadzenie przez Ducha Świętego skutecznie nieśli pomoc. Ciebie prosimy…

4. Módlmy się zmarłych, aby Pan przebaczył im grzechy popełnione z ludzkiej ułomności i przyjął do swojej chwały. Ciebie prosimy…

5. Módlmy się za nas samych, byśmy wiernie kroczyli drogą Bożych przykazań. Ciebie prosimy…

Boże, nasz Ojcze, przyjmij nasze prośby i wysłuchaj. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
�
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Maciej Dalibor
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej - niedziela, 16 czerwca 2019 r.

Intencja dnia: za narzeczonych

Wstęp do Mszy Świętej:
	Rozpoczynając tę Eucharystię znakiem krzyża, wyznaliśmy najważniejszą prawdę naszej wiary, że Bóg jest jeden w trzech osobach. Ta doskonała wspólnota trzech nieskończenie się miłujących Osób Boskich jest źródłem wszelkiej ludzkiej miłości, również tej małżeńskiej. Dlatego w tę uroczystość kończymy, polecając Bogu wszystkich narzeczonych, Tydzień Modlitw za Powołanych do Małżeństwa.

Modlitwa wiernych:

Wzywajmy pomocy miłującego nas Trójjedynego Boga

1. Wszechmogący Boże, obdarz swą łaską papieża Franciszka i całe duchowieństwo niech sami doświadczając Twojej miłości uczą nas jak być wiernymi Tobie. Ciebie prosimy…

2. Boże, Mądrości Przedwieczna bądź wsparciem dla wszystkich rządzących, aby kierując się Mądrością zstępującą z góry budowali doczesną społeczność ku pożytkowi ludzi. Ciebie prosimy…

3. Boże, Miłości Prawdziwa, pomóż narzeczonym dobrze przygotować się do przyjęcia sakramentu małżeństwa. Ciebie prosimy…

4. Boże, Niezmienna Prawdo, daj tworzącym Tydzień Modlitw za Powołanych do Małżeństwa Tak na Serio, natchnienie, do rozwoju tego dzieła. Ciebie prosimy…

5. Boże, Życie i Zmartwychwstanie nasze, wprowadź na ucztę zbawionych naszych zmarłych. Ciebie prosimy…

6. Boże, Doskonała Wspólnoto Osób, uczyń z nas lud zjednoczony ku Twojej chwale. Ciebie prosimy…

Boże Ojcze, Synu i Duchu Święty, przyjmij naszą modlitwę i okaż nam swoją łaskawość, bo Twoja jest potęga i panowanie na wieki wieków. Amen.
�
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Maciej Dalibor
MAŁŻEŃSKA DROGA ŚWIATŁA�

Maciej Dalibor
Stacja 1 : Jezus powstał z martwych; Mt 28, 1-7

„Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział".

Trzy lata wspólnej wędrówki z Chrystusem. Wspólnej przygody, wspólnych nadziei i planów na przyszłość, marzeń o wolności i szczęściu. Wszystko to przepada w jednej chwili. Pojmali Jezusa, skazali na śmierć, zabili na krzyżu. Co się teraz z nami stanie? Czy czeka nas taki sam los? Zatrwożeni uczniowie, którzy jeszcze tak niedawno z dumą kroczyli u boku Chrystusa, teraz ukrywają się przed światem, pogrążeni we własnej ciemności.
Wreszcie trzeciego dnia zajaśniało światło. Lecz kto je zobaczył? Maria 
i Maria Magdalena – te, które „szukały Jezusa Ukrzyżowanego”. Strażnicy zadrżeli i stali jakby umarli. A dziś, do której postawy jest mi bliżej? Gdy mam już wszystkiego dość, swoich bliskich, znajomych, kolegów z pracy. Gdy nie mam na nic sił ani nawet nie wiem skąd je czerpać. Gdy po prostu nie wiem co dalej. Czy jestem jak strażnik, gorliwie strzegący, aby kamień, który blokuje dostęp światła do mojego serca, ani trochę nie drgnął? 
Ani trochę się nie poruszył? A może właśnie wtedy najbardziej potrzebuję spojrzeć na krzyż? Nie mój. Jezusa. Zobaczyć, jak kiedyś Maria i Maria Magdalena, że to dla mnie Chrystus zmartwychwstał.

Panie Jezu, prosimy Cię o odrobinę światła w każdej ciemności, najgłębszym dole w jaki wpadniemy. Aby zawsze, nawet po ciemku, chciało nam się szukać Ciebie, naszego Światła.
�

Maciej Dalibor
(Gosia i Karol, 2 lata i 6 miesięcy stażu)�
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Maciej Dalibor
Stacja 2: Apostołowie przybywają do pustego grobu; J 20,1-9

"Ujrzał i uwierzył."

Jak często w rodzinie potrzebujemy dowodów miłości? Jak często się o nie upominamy? Jak często warunkujemy miłość: "jeśli mnie kochasz, to to zrobisz". Żądamy wielkich gestów, a miłość opiera się o te małe: ciche zamykanie drzwi, oddanie ostatniego ciastka, wyjęcie naczyń ze zmywarki.
Coraz trudniej jest dziś uwierzyć w prawdziwą bezinteresowną miłość. Coraz więcej wokół nas poranionych osób, które zwątpiły w jej istnienie. Tak bardzo potrzebujemy dziś świadectwa rodzin, które żyją w prawdziwej miłości.

Panie Jezu, prosimy Cię za dzieci, które w swoich domach nie zaznały miłości, aby potrafiły budować dobre relacje w życiu dorosłym.�

Maciej Dalibor
(Iza i Paweł, 1 rok 6 miesięcy stażu małżeńskiego)�

Maciej Dalibor
Stacja 3: Jezus objawia się Marii Magdalenie, apostołce Apostołów; J 20, 11-18

„Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?”

Maria Magdalena jest pierwszą osobą - kobietą, której ukazał się zmartwychwstały Chrystus. To właśnie ją wybrał na posłanniczkę tej radosnej nowiny. Czy nie jest z nami, kobietami tak, że to Jezus przychodzi do nas, nas wybiera na swoje przyjaciółki, byśmy niosły radość 
ze spotkania z Nim do swoich domów, rodzin, do męża, dzieci? Czasami przez swój ból, smutek, bezradność, poczucie krzywdy, nie widzimy przychodzącego Jezusa. Zamykamy się na Jego obecność, a potrzeba tak niewiele. Wystarczy otworzyć oczy i serce na drobne gesty ze strony współmałżonka, którymi każdego dnia jesteśmy obdarowywane. Czasami jest to dobre słowo, wsparcie, zrobiona ciepła herbata, serdeczny uścisk, zatroskane pytanie „czemu płaczesz?”. W drugim człowieku przychodzi do nas Jezus. 

Panie Jezu, prosimy Cię naucz nas rozpoznawać Ciebie żyjącego wśród nas we wszystkich drobnych gestach, których doświadczamy od ukochanej nam osoby: męża, żony. Nie pozwól, aby nasze serca stwardniały, ale za każdym razem widziały Ciebie przychodzącego do nas i do naszych serc, by móc miłować Ciebie i drugą osobę jeszcze mocniej. �

Maciej Dalibor
(Justyna i Grzegorz, 10 miesięcy małżeństwa) �
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Maciej Dalibor
Stacja 4: Jezus objawia się uczniom na drodze do Emaus; Łk 24, 13-19. 25-27

"Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł 
z nimi.  Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak, że Go nie poznali"

Często nasza wspólna droga we dwoje przypomina tę, którą zmierzają uczniowie do Emaus. Idziemy razem, ale osobno, dwie samotne wyspy... Nie patrząc na drogę ani na cel, rozmawiamy pogrążeni w smutku; zajęci swoimi sprawami, zamknięci w swoich problemach czasem okaleczeni doświadczeniami życia. Po wielu latach wspólnej drogi czasem rozgoryczeni, bo ,,miało być tak pięknie'', ,,nie tak miało być”, bo ,,myśmy się spodziewali''. I na tym można pozostać.

Ale kluczowe jest to, że na tej drodze pojawia się Towarzysz, którego uczniowie początkowo nie rozpoznają. To właśnie wtedy, gdy wydaje się, że wszystko z czym wiązali nadzieje minęło, że wszystko skończone, wtedy Jezus Zmartwychwstały przybliża się do nich. On cały czas idzie z nami w trudzie codzienności i słucha, a my mając ,,oczy na uwięzi'' nie dostrzegamy Go. Wszystko może się zmienić dopiero wtedy, gdy na naszej drodze zauważymy i dopuścimy zmartwychwstałego Jezusa. 

Panie Jezu, prosimy, by Twoje Światło, Słowo i Miłość odmieniało nasze spojrzenie, byśmy patrzyli na siebie Twoimi oczami, widzieli dobro, które się wydarzyło i to co nas łączy a nie dzieli, światło i wspólny cel.�

Maciej Dalibor
(Agnieszka i Darek, 19 lat stażu małżeńskiego)�

Maciej Dalibor
Stacja 5: Uczniowie rozpoznali Pana przy łamaniu chleba; Łk 24, 28-35

„Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i braćmi Jego.” (Dz 1, 14)

Czasami w życiu małżeńskim spotykają nas sytuacje, których nie rozumiemy – przedłużające się oczekiwanie na dziecko, niespodziewana choroba, kryzys w relacjach z bliskimi osobami. Kluczem do zrozumienia zamysłów Boga i wypraszania potrzebnych łask jest wytrwała modlitwa małżeńska. Tak jak uczniowie, trwajmy jednomyślnie na modlitwie prosząc o wstawiennictwo Maryję.

Panie Jezu, prosimy o dary Ducha Świętego, by zrozumieć i przyjąć Twoją wolę.�

Maciej Dalibor
(Eliza i Mateusz, Małżonkowie z 4-letnim stażem)�
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Maciej Dalibor
Stacja 6: Zmartwychwstały Pan objawia się wspólnocie uczniów; Łk 24, 36-43

„Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach?”

Jak często nasze serca wypełnia lęk? Czy dam sobie radę z wychowaniem dziecka? Czy poradzę sobie w małżeństwie, kiedy przyjdzie kryzys? Jak często mamy wątpliwości – czy dam sobie radę w małżeństwie i rodzicielstwie? 
A przecież przyjęliśmy sakrament małżeństwa po to, aby przez te trudne momenty nie iść sami – ale z Bogiem. Pokój wam – mówi Jezus do zatrwożonych i wylęknionych rodziców i małżonków. Przyjmę pokój, jaki daje Zmartwychwstały Jezus, zaproszę Jezusa do trudnych chwil małżeństwa i rodzicielstwa, aby nie być już zatrwożonym i wylęknionym, 
ale wierzącym w Zmartwychwstałego, w to, że On stawia przede mną tylko takie przeszkody – które razem z Jezusem zawsze pokonam. Zaufam Jezusowi, że razem z Nim (nie sam) przejdę przez te trudne chwile. 

Panie Jezu, prosimy Cię o Twój pokój. �

Maciej Dalibor
(Basia i Michał, 11 lat po ślubie, dwoje wspaniałych dzieci)�

Maciej Dalibor
Stacja 7: Jezus przekazuje Kościołowi dar pokoju i pojednania; J 20, 19-23

"Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam, gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» "

Czy potrafimy dzielić się wiarą z otoczeniem, czy mamy odwagę dawać 
o niej świadectwo swoim życiem? Czy widoczne jest to, że Bóg jest dla nas ważny, że jest żywy, obecny, działający i że my - w naszych małżeństwach i rodzinach staramy się pełnić Twoją wolę? A może raczej siedzimy zamknięci, zrezygnowani, ukryci z obawy przed spojrzeniami, ocenami, potencjalnymi oskarżeniami; pogrążeni w swoich lękach?
Jezus chce przychodzić do nas i udzielać nam Swojej mocy, Swojego Ducha i Jego darów. Czy i jak przyjmujemy Jego zaproszenie, Jego posłanie? 

Panie Jezu, prosimy Cię o odwagę świadczenia o Tobie w naszych środowiskach.�

Maciej Dalibor
(Iza i Krzysztof, 5 lat stażu małżeńskiego)�
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Maciej Dalibor
Stacja 8: Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza; J 20, 24-29

"Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę».

Tomasz – apostoł, który zuchwale rzuca Jezusowi wyzwanie, czy człowiek, który szczerze opowiada o doświadczanej ciemności i pragnieniu serca? Bóg zawsze działa świadomie, Jego droga nie bywa kwestią przypadku. Jezus zna Tomasza i wie, jakiego spotkania potrzeba, aby Tomasz mógł powiedzieć «Pan mój i Bóg mój!».

Jeśli jedno z małżonków spotkało Zmartwychwstałego – a drugie jak Tomasz – jeszcze nie, to Ewangelia pokazuje wyraźnie – oczekujcie. Jezus nie rozbija jedności apostołów. Choć nie doświadczają tego w jednym czasie, to każdy z nich ma szansę spotkać Boga. Tomasz, chociaż zobaczył Zmartwychwstałego później, to mógł być tak blisko, jak żaden inny apostoł. Bóg troszczył się o jedność Dwunastu, strzeże również jedności dwojga.

Panie Jezu, obdarzaj małżonków jednością. Ucz cierpliwości i mądrości w relacji małżeńskiej, w szczególności na drodze wiary. �

Maciej Dalibor
Ola i Piotr (8 miesięcy)�

Maciej Dalibor
Stacja 9: Spotkanie z Panem nad brzegiem Jeziora Tyberiadzkiego; J 21, 1-9.13

"A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus.  A Jezus rzekł do nich: «Dzieci, czy macie co na posiłek?»"

Spotkanie Szymona Piotra ze Zmartwychwstałym Chrystusem. Jedno z trudniejszych, ale i najpiękniejszych spotkań. Scena zupełnie jak sprzed trzech lat, gdy Jezus powiedział Piotrowi „wypłyń na głębię”. Wtedy po wielkim połowie ryb Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Dziś jest inaczej. Dziś Piotr w przemoczonej wierzchniej szacie nie ma sił na słowa. Nie pada na kolana. Niedawne wydarzenia z Golgoty zbyt mocno tkwią w pamięci. Dźwięk piejącego koguta na dziedzińcu arcykapłana wciąż nie daje spokoju. Przypomina, że stoi przed Panem, którego zdradził. 
Jednak czas ciemności już przeminął. Czas zadręczania się swoimi upadkami skończył się wraz ze zmartwychwstaniem Jezusa. Z Wigilią Paschalną. Dziś Jezus nie czeka aż padnę na kolana, aż będę się zasłaniał swoimi grzechami. Dziś po prostu chce usiąść ze mną przy ognisku i zjeść ze mną śniadanie.
Panie Jezu, prosimy Cię, pomóż nam abyśmy zawsze potrafili znaleźć dla Ciebie miejsce. Przy stole w domu, przy biurku w pracy, przy ognisku, na urlopie. 

Maciej Dalibor
(Gosia i Karol, 2 lata 6 miesięcy stażu)
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Maciej Dalibor
Stacja 10: Pan przebacza Piotrowi i zawierza mu swoja owczarnię; J 21, 15-17

"Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?» Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?» i rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje». "

Pytanie Jezusa i szczera prosta odpowiedź Piotra pokazują głębie ich relacji. Tak naprawdę, o coś tak intymnego pytamy tylko ludzi najbliższych. Pytanie – choć z pozoru banalne – jest bardzo konkretne, a odpowiedź wymaga odwagi i stanięcia w prawdzie przed swoim sercem.  
Jezus przyszedł na świat po to, aby być naszym pasterzem. To jego misja. Zatem «Paś owce moje» oznacza, że Zbawiciel, z miłością i zaufaniem, oddaje Piotrowi część tego, co w Jego życiu jest najważniejsze. «Paś baranki moje» nie jest rozkazem, tylko zaproszeniem do najintymniejszej części serca. Jezus uczy nas jak budować bliskość.
Ewangelia pokazuje nam wyraźnie, że miłość to nie tylko słowa. Gdy ją wyznamy, dostajemy w swoje ręce odpowiedzialność.

Panie Jezu, niech relacje małżeńskie zbudowane będą na odpowiedzialnej miłości. Módlmy się za powołanych do małżeństwa, aby za każdym «kocham Cię» stała gotowość rozwijania relacji TAK NA SERIO.

Maciej Dalibor
(Ola i Piotr, 8 miesięcy)

Maciej Dalibor
Stacja 11: Wielkie Rozesłanie uczniów przez Jezusa; Mt 28, 16-20

"Niektórzy jednak wątpili.  Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.  Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata»."

Na naszej małżeńskiej drodze często wydaje nam się, że sytuacja nas przerasta, że jesteśmy zbyt słabi, by stawić czoło codziennym wyzwaniom naszego powołania. Wydaje nam się, że nie wystarczy nam miłości, cierpliwości. Ogarniają nas wątpliwości: czy damy radę. To pytanie często stawiamy sobie jako rodzice, ciężko nam godzić się z naszymi rodzicielskimi porażkami, chcąc jak najlepiej dla naszych dzieci, trudno nam przyjąć naszą słabość – fakt, że nie wszystko wychodzi nam tak, jak byśmy chcieli. 

Panie Jezu, prosimy Cię, umacniaj rodziców, by na swojej drodze nie zapominali, że nigdy nie są sami, że Ty jesteś z nami każdego dnia, a dając nam powołanie, dajesz również siły do jego realizacji. 

Maciej Dalibor
(Zuza i Waldek, 18 lat stażu)
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Maciej Dalibor
Stacja 12: Jezus wstępuje do nieba; Dz 1, 6-11
„Nie wasza to rzecz znać czas i chwilę, które Ojciec ustalił Swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moim świadkami […] aż po krańce Ziemi”

W każdym z nas rodzi się wiele pytań: „kiedy”. Kiedy spotkam tę właściwą osobę? Kiedy wezmę z nią ślub? Kiedy Bóg obdarzy nas potomstwem? Dlaczego jeszcze nie teraz, nie już, dlaczego nie dziś?
Wiele z tych rzeczy jest przed nami zakryte, a Jezus mówi, że nie nasza to rzecz wiedzieć, kiedy. Naszą rzeczą jest wyczekiwanie w modlitwie, w zaufaniu i w gotowości na Ducha Świętego, na Jego dary, na jego poruszenie naszych serc i duszy. Bądźmy świadkami Jezusa 
od pierwszego dnia naszego narzeczeństwa, ślubu czy rodzicielstwa, aż po kres ustanowiony wolą Bożą. 

Panie Jezu, prosimy otwórz nasze serca na dary Ducha Świętego i Jego moc w naszym narzeczeństwie, małżeństwie i rodzicielstwie. 

Maciej Dalibor
(Basia i Michał, 11 lat po ślubie, dwoje wspaniałych dzieci)

Maciej Dalibor
Stacja 13: Uczniowie z Maryją oczekują w Wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego; Dz 1, 12-14

„Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go...” (Łk 24, 30-31)

Życie młodych małżonków jest dynamiczne. Codzienne zabieganie, praca, dzieci, domowe obowiązki. Łatwo w takiej sytuacji oddalić się od Boga, a co za tym idzie od żony, męża. Niedzielna Eucharystia gromadzi nas na nowo przy Tabernakulum, daje siły by rozpoznawać Pana Boga w zwykłej codzienności – ogarnianiu dzieci, tłuczeniu kotletów, trudnościach w pracy. 
 
Panie Jezu, prosimy abyśmy mogli rozpoznawać Twoją obecność w naszej codzienności.

Maciej Dalibor
(Eliza i Mateusz, Małżonkowie z 4-letnim stażem)
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Maciej Dalibor
(Iza i Paweł, 1 rok 6 miesięcy stażu małżeńskiego)

Maciej Dalibor
Stacja 14: Jezus posyła Kościołowi Ducha Świętego; Dz 2, 1-6

"Znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu"

Gdy jesteśmy wszyscy razem na tym samym miejscu, przychodzi Duch Święty. Być razem na tym samym miejscu znaczy trwać przy drugiej osobie, mówić o niej dobrze, pielęgnować jedność małżeńską, wspierać, mieć wspólne stanowisko. I choć nadal mówimy różnymi językami, jesteśmy rozumiani.

Panie Jezu, prosimy Cię w intencji osób, które rozważają rozwód, aby na nowo potrafiły spojrzeć na swoich małżonków jak na dar.
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Maciej Dalibor
Oficjalna modlitwa „Tak na Serio”

Maciej Dalibor
„Dobry Boże, który jesteś Trójcą miłujących się Osób i który z miłości stworzyłeś człowieka, Ty wybierasz spośród ludzi kobiety i mężczyzn, zapraszając ich do zawarcia sakramentu małżeństwa, by byli jedno, jak Ty, Ojcze, jesteś jedno z Synem i Duchem Świętym.
Prosimy Cię, obdarz tych, których powołujesz do małżeństwa, łaską odwagi i mocy, abyś poprzez pełne czystości narzeczeństwo przygotował ich do całkowitego oddania się sobie do końca, jak Chrystus - Oblubieniec, oddał się swojej Oblubienicy - Kościołowi.

Tych, którzy idą już drogą małżeństwa ku Wiecznej Ojczyźnie, uzdalniaj mocą Ducha Świętego do ciągłego, na nowo przekraczania siebie, aby sakramentalna łaska, którą ich obdarzyłeś, pozostawała w nich żywa i dawała im moc do życia wypełnionego wzajemną miłością, jaką Chrystus umiłował swój Kościół.

Tych, którzy oddalili się od siebie i często żyją wbrew obietnicy złożonej przed Tobą, umocnij łaską Ducha Świętego, której im udzieliłeś w sakramencie małżeństwa, by byli wiernymi Tobie i swoim małżonkom, jak Chrystus jest wierny Kościołowi.

Maryjo, Matko Pięknej Miłości, czuwaj nad każdym małżeństwem i jak to uczyniłaś w Kanie Galilejskiej wstawiaj się za nim u Twojego Syna, który wraz z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.”

Z inicjatywy Salwatorianów za zgodą Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej L. Dz. 1404/2017 Wrocław 18.10.2017 r.


