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Господи, Ти подарував нам любов. Не допусти, щоб наші знаки любові були
виявом самолюбства. Не захищай нас від труднощів любові, але зупиняй, коли
випробовуємо Твоє терпіння. Тобі жертвуємо наш запал, силу нашої любові і
свідчення нашого подружнього покликання. Визнаємо, що ми сильні нашою
вірою в Тебе, Котрий є Любов. Ти сам будь нашим Отцем і Отцем наших дітей.

Молитва за чоловіка (дружину)

Поглянь, Господи, на мою дружину (мого чоловіка). Благослови її (його). Нехай
не зустріне її (його) жодне зло, погані обставини, недобрі люди. Помножуй її
(його) сили, веди Твоїм Святим Духом. Вчини, щоб сьогоднішній день був для
неї (нього) добрим і радісним, щоб у різних подіях вона зустріла (він зустрів)
Твою любов і Твій Промисел.

Прошу Тебе за нас. Допоможи нам ще більше кохати і ще краще розуміти один
одного. Оберігай нас від гріха й допоможи Тобі вірно служити. Прошу також за
наших дітей і всіх близьких нашому серцю.

Маріє, Мати наша і Ненько Небесна! Прийми нас і нашу родину під Свій покров
і випроси у Свого Сина для нас на землі життя, гідне християн, і всім нам
щасливе перебування на небі. Амінь.
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Молитва Святішого Отця Йоана Павла ІІ у намірі сімей

Господи, від якого походить усіляке батьківство у небі і на землі, Отче, який є
Любов’ю і Життям, вчини, щоб кожна людська сім'я на землі через Твого Сина,
Ісуса Христа "народженого з Дівиці" і через Святого Духа ставала справжнім
набуттям життя і любові для нових поколінь. Вчини, щоб Твоя доброта
керувала думки і вчинки подружніх пар до добра їх власних сімей і всіх сімей
на світі. Вчини, щоб молоде покоління знаходило в сім'ях міцну опору для своєї
людяності і її розвитку в правді і любові. Вчини, щоб любов,
укріплювана
благодаттю Таїнства Подружжя, виявилась міцнішою від
усіляких слабкостей і криз, через які неодноразово проходять наші сім'ї. Вчини
врешті - ми благаємо Тебе про це, за посередництвом Святої Сім'ї з Лазарету щоб Церква серед всіх народів землі могла плідно виконувати свою місію в
сім'ях через сім'ї. Через Христа Господа нашого, який є Дорогою, Правдою і
Життям на віки вічні. Амінь.

Отче наш, зі смиренням звертаємося до Тебе. Ти з’єднав нас нерозривним
таїнством Подружжя і хочеш, щоб ми були вірні його обітницям до самої
смерті. Ми не думали, що люди, які люблять одне одного, можуть так ранити
одне одного. Боже, поспіши на допомогу нашим серцям. Вчини, щоб у
щоденних труднощах та випробуваннях наша любов зміцнювалась і дозрівала.
Отче, перед Твоїм вівтарем ми обіцяли одне одному взаємну любов і вірність.
Дай нам сили пробачати одне одного. Допоможи нам забути всі образи, і
вчини, щоб в нашому домі панували мир, радість і злагода, як у Святій Родині.
Амінь.
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