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intencji
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Rycerze Kolumba
Organizacja rodzinna

Wszechmogący Boże, Ty dałeś nam życie, abyśmy je mieli na
wieczność, błogosław nam. Oświeć nasze umysły, byśmy zrozumieli i
z nowym przekonaniem głosili, że każde życie ludzkie jest święte,
gdyż każdy człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Twoje.
Pomóż nam dawać świadectwo słowem i czynem, że życie ludzkie jest
cenne, gdyż jest darem Boga, który jest nieskończoną Miłością. Daj
nam siłę, by bronić ludzkiego życia przeciwko wszelkim działaniom,
które mu zagrażają i by nie ustawać w staraniach by czynić życie
każdego człowieka bardziej ludzkim pod każdym względem. Udziel
nam łaski …
Gdy jest atakowana świętość życia nienarodzonego, abyśmy umieli
odważnie się przeciwstawiać i głosić, że nikt nie ma prawa niszczenia
tego życia.
Gdy dziecko jest traktowane jako ciężar, lub środek do zaspokojenia
potrzeb emocjonalnych, abyśmy umieli przeciwstawić się i wskazać,
że każde dziecko jest specjalnym i niepowtarzalnym darem Boga i ma
prawo do wzrastania w kochającej rodzinie.
Gdy instytucja małżeństwa jest lekceważona z powodu egoizmu
człowieka, lub traktowana jako tymczasowy układ, który może być w
każdej chwili zerwany, abyśmy umieli bronić nierozerwalności więzi
małżeńskiej.
Gdy wartość rodziny jest zagrożona z powodu nacisku socjalnego i
ekonomicznego, abyśmy umieli bronić rodziny jako instytucji
niezbędnej nie tylko dla dobra każdej indywidualnej osoby, ale także
dla dobra każdego społeczeństwa, narodu i kraju.
Gdy wolność jest rozumiana jako prawo do wykorzystania słabszego,
do marnowania bogactwa naturalnego i zasobów energii i do
odmawiania ludziom prawa do zaspokojenia podstawowych potrzeb,
abyśmy umieli bronić zasad sprawiedliwości i miłości społecznej.
Wszechmocny Boże, daj nam odwagę by głosić godność każdego
ludzkiego życia i domagać się, by było ono chronione przez
społeczeństwo. Prosimy Cię o to w imię Twoje, przez zbawcze dzieło
Twojego Syna i poprzez moc Ducha Świętego.
(na podstawie homilii papieża Jana Pawła II w National Mall, 7 X 1979)
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