
Modlitwa do Świętej Rodziny 

 

Boże, Ty z miłości do nas posłałeś Jednorodzonego Syna,  by każdy, kto w Niego 
wierzy nie zginął, lecz mógł mieć życie wieczne i w Świętej Rodzinie dałeś nam 
wzór życia. Spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością naśladowali w naszych 
rodzinach Jej cnoty. 

Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi, wspomagaj nas w 
naszych potrzebach. Wierzymy, że ze szczególną miłością spojrzysz na każdą 
rodzinę. Niech każda rodzina stanie się świątynią Bożą, w której panuje wzajemna 
miłość i pokój. 

Najświętsza Rodzino, której Opiekun - św. Józef jest wzorem miłości ojcowskiej, 
Matka Najświętsza - miłości macierzyńskiej, a Dziecię Jezus - posłuszeństwa i 
miłości synowskiej, oddajemy się pod Twoją opiekę prosząc, by rodzice i  dzieci, 
starzy i młodzi byli złączeni Twoją miłością. 

Z wiarą i ufnością przedstawiamy Tobie pragnienia i potrzeby wszystkich rodzin. 

Prosimy Cię za małżonków o umocnienie ich wzajemnej miłości; za rodziców 
oczekujących z niepokojem i nadzieją na mające urodzić się im dziecko. Za 
rozwijające się dzieci, które napełniają domy radością, za młodzież, w której budzi 
się miłość i za narzeczonych, którzy z godnością przygotowują się do małżeństwa. 
Za ludzi starych, którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu Ojca. Za te rodziny, w 
których są bezrobotni, którym brakuje chleba powszedniego, za dzieci zaniedbane 
i porzucone, za wdowy i sieroty, za chorych i cierpiących, by doznawali życzliwej 
opieki ze strony bliźnich. 

Prosimy za rodziny rozbite i te, które dążą do rozwodu. Niech w ich krytycznym 
położeniu odnowi się prawdziwa miłość, a wygaśnie niechęć i egoizm. 

Najświętsza Rodzino z Nazaretu broń nasze rodziny, którym zagraża tak wiele 

niebezpieczeństw i prowadź je drogą ewangelicznych błogosławieństw. Amen. 
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MODLITWY ZA CAŁĄ RODZINĘ 

Modlitwa za rodzinę: 

Dziękujemy Ci, Panie Boże, za naszą rodzinę i błogosławieństwo, którym nas obdarzasz każdego 

dnia. Dziękujemy, że troszczysz się o nas. Dziękujemy Ci za miłość, która nas łączy. Prosimy, 

niech w naszej rodzinie zawsze panuje zgoda. Spraw, byśmy nie chowali w sercach urazów i 

chętnie przebaczali sobie nawzajem. Spraw także, aby miłość umacniana łaską sakramentu 

małżeństwa okazywała się mocniejsza od słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzi 

nasza rodzina. A kiedy przyjdą trudności, cierpienie, może choroba któregoś z nas, pomóż nam 

razem przetrwać trudne chwile i z ufnością przyjąć Twoją wolę. 

Panie Jezu, który doświadczyłeś rodzinnego ciepła i miłości rodziców Maryi i Józefa, błogosław 

naszej rodzinie. Amen. 

 

Modlitwa za rodziców 

Panie Boże, dziękuję Ci za moich rodziców, za ich poświęcenie, bezwarunkową miłość do mnie i 

za ich troskę o moje codzienne potrzeby. 

Proszę Cię, abyś obdarzył ich dobrym zdrowiem i błogosławił ich pracy. 

Proszę Cię, naucz mnie okazywać im wdzięczność i spraw, bym nigdy ich nie zawiódł. Pomóż mi 

cierpliwie, z miłością i szacunkiem trwać przy nich w chwilach trudnych, w cierpieniu, chorobie i 

starości. A gdy przyjdzie godzina śmierci, przyjmij ich, Panie, do swego królestwa. 

 

Modlitwa rodziców za dzieci 

Tobie, Boże, dawco życia, polecamy nasze dzieci. Prosimy Cię, Panie, aby nigdy nie straciły łaski 

wiary, którą wlałeś w ich serca na chrzcie świętym. Niech z Twoją pomocą ją rozwijają. Niech 

nauka nie oddali ich od Ciebie, ale niech będzie dla nich poszukiwaniem prawdy i zdobywaniem 

umiejętności, dzięki którym będą mogły uczciwie zarabiać na życie i swoją pracą dobrze służyć 

innym ludziom. Bądź przy nich w dniach słabości ich dzieciństwa i w trudnych chwilach młodości. 

Spraw, Panie, abyśmy umieli ich słuchać i rozumieć, i pomagać im w odczytaniu życiowego 

powołania zgodnie z Twoją wolą, a nie naszymi pragnieniami. Strzeż je przed wszelkim złem. 

 

Modlitwa Papieża Benedykta XVI za dziadków 

Panie Jezu, narodziłeś się z Dziewicy Maryi, córki świętych Anny i Joachima. Patrz z miłością na 

moich dziadków oraz na wszystkich dziadków na całym świecie. Wspieraj ich! Kiedy przybywa im 

lat, niech będą dla swojej rodziny mocnymi filarami wiary ewangelicznej, stróżami szlachetnych 

wartości, żywymi skarbcami trwałych tradycji religijnych. Spraw, by jako nauczyciele mądrości i 

odwagi przekazywali przyszłym pokoleniom owoce swoich dojrzałych doświadczeń ludzkich i 

duchowych. 

Panie Jezu, pomagaj rodzinom i społeczeństwu doceniać obecność i rolę dziadków. Spraw, by 

nigdy nie byli zaniedbywani ani wykluczani, ale zawsze znajdowali szacunek i miłość. Pomagaj im 

żyć pogodnie i czuć się akceptowani przez wszystkie lata życia, jakimi ich obdarzasz. 

Maryjo, Matko wszystkich żyjących, nieustannie otaczaj opieką dziadków, bądź z nimi podczas 

ziemskiej pielgrzymki. Niech za sprawą Twoich modlitw wszystkie rodziny spotkają się kiedyś w 

niebieskiej ojczyźnie, gdzie Ty czekasz na wszystkich ludzi, by ich przygarnąć w wielkim uścisku 

życia bez końca. Amen. 


