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+Veni Sancte Spiritus! 

 

Towarzysząc w tęsknocie 

MATERIAŁY DO PRZEPROWADZENIA PARAFIALNYCH OBCHODÓW  

DNIA MODLITW O DAR POTOMSTWA – 5 grudnia 2021 

 

 

Słowo na wstęp przed aktem pokutnym 

Zgromadziła nas dzisiaj w świątyni tęsknota życia wiecznego. Św. Jan Chrzciciel mówi o prostowaniu 

dróg dla Boga. Chcemy, by wędrówka drogą Bożych przykazań pomogła nam spełnić tęsknotę życia z 

Bogiem. Warto w dzisiejszej modlitwie pomyśleć za czym na naprawdę tęskni moje serce. Z Maryją 

tęskniącą za Jezusem, z Józefem oczekującym w utęsknieniu narodzin Syna Bożego chcemy 

towarzyszyć tęsknocie niespełnionych w rodzicielstwie małżonków. Dzisiaj wesprzyjmy szczególną 

modlitwą tych mężów i żony, którzy zmagają się z niepłodnością. 

 

Myśli do homilii  

NIEdoczekanie NIEspełnienie 

1. Nadzieja wzywa do sprawiedliwości i miłosierdzia 

Odłóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego… 

 Słowo Boże zaprasza nas do nadziei. Ona oświetla życie, niekiedy mrocznie pokryte smutkiem 

różnych cierpień małych i większych. Także niespełnienia jako tato i mama z powodu problemów z 

poczęciem dziecka. 

 Prorok Baruch żyjący na przełomie VII i VI wieku przed Chrystusem wie, gdzie znajduje się źródło 

pewności: ufna modlitwa i szczery kult Boga Jedynego. Dzięki nim człowiek przyjmuje Boga na 

poważnie w swoim życiu, a Jego prawo jest punktem odniesienia w codziennych decyzjach. Jak 

wiemy, Baruch był sekretarzem i przyjacielem proroka Jeremiasza. Dlatego wiedział, jak wielką 

trzeba mieć odwagę, aby nawoływać rodaków do nawrócenia. Powrót do wymagań moralnych 

wskazanych przez Boga jest drogą ocalenia narodu. Nawrócenie czyli odwrócenie się od 

babilońskich bożków, by czcić Boga Jedynego jest drogą do życia wiecznego. 

 Jeruzalem jest miejscem prawdziwego kultu Boga. Ofiara z baranów i wołów podoba się Bogu, gdy 

składana jest sercem, a nie z przykrego przymusu, „bo wszyscy tak robią”, „bo co sobie ludzie 

pomyślą”. Każda modlitwa ma być wyrazem miłości, a nie ucisku ludzkiej opinii. 
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2. Modlitwa doskonali miłość 

 Św. Paweł w liście do Filipian wskazuje na wartość modlitwy; w niej jest siła nadziei, miejsce 

spotkania z Bogiem żywym, który przemienia i odnawia, rozpala wielkie i święte pragnienia. Dla 

małżonków takim pragnieniem jest jedność, także ta, której owocem jest dziecko. 

 Apostoł pisze: „Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy 

go do dnia Chrystusa Jezusa”. Małżeństwo jest dobrym dziełem. Jest przymierzem mężczyzny i 

kobiety powołanych w Chrystusie do świętości. Jednym z jego celów jest przekazanie życia 

dzieciom i wychowanie ich. Ten cel jest wielką tęsknotą dojrzałych małżonków. 

 Co trzecie małżeństwo w Polsce ma problem z poczęciem dziecka. Wielu uprasza łaskę, wielu 

współpracuje z lekarzami i osobami kompetentnymi (m.in. naprotechnologia). Taka miłość 

małżeńska jest trudniejsza, oczyszcza z egoizmu, buduje jedność, odziera z pośpiechu, a czasem z 

pokusy przedmiotowego traktowania dziecka jako jeszcze jednego nabytku. 

 Niekiedy Bóg obdarza małżonków dzieckiem adoptowanym. Ono staje się ich dzieckiem nie przez 

biologię, ale przez serce. Papież Franciszek mówi: „Adopcja jest chrześcijańskim wyborem, który 

czyni ludzi płodnymi”. Adopcja czyli przysposobienie prawne jest równoprawnym sposobem stania 

się rodzicami, co rodzicielstwo naturalne. Jednak trzeba pokonać długą drogę w swojej głowie, aby 

zaakceptować siebie, współmałżonka i dziecko. 

3. Nawrócenie serca jest realizacją tęsknoty 

 Św. Jan Chrzciciel wzywa do powrotu do Boga. Prostowanie ścieżek naszego życia ma być 

powrotem na stromą, ale zawsze prostą drogę Bożych przykazań. 

 Św. Jan syn Zachariasza przyjmuje słowo Boże i głosi je ludziom: Nawracajcie się, bo Bóg was 

kocha! Nawracajcie się, abyście kochali, a nie łudzili siebie, że kochacie. Nawracajcie się, abyście 

służyli życiu nie śmierci. 

 Ludzie tęsknią za Bogiem. Wiedzą, że w Nim jest pełnia pokoju, sprawiedliwości i miłosierdzia. 

Wiedzą, że On jest dawcą życia, tego uchwytnego zmysłami – biologicznego i tego poza zmysłami, 

metafizycznego, duchowego, które jest wieczne. 

 Kochajmy małżonków dotkniętych niepłodnością czyli tych, którzy tęsknią za potomstwem, pracują 

nad poczęciem, nad uzdrowieniem. Bądźmy ostrożni z pytaniami kiedy będę dziadkiem? Dlaczego 

się ociągacie?, gdyż możemy niechcący zranić. Raczej starajmy się powiedzieć Wyczuwamy, że 

macie niespełnioną tęsknotę za dzieckiem. Jesteśmy z wami w tej tęsknocie. Towarzyszymy wam w 

tęsknocie przez modlitwę. A jeśli możemy wam jakoś pomóc, powierzcie nam swój ciężar. 
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Modlitwa wiernych  

1. Za Kościół Święty, aby oczekiwanie na święta Bożego Narodzenia pobudziło wszystkich 

uczniów Jezusa do osobistego nawrócenia i gotowości na Sąd Boży. 

2. Za Ojca Świętego, aby z mocą głosił ewangelię miłości do życia od poczęcia do naturalnej 

śmierci. 

3. Za naszą Ojczyznę, aby wszyscy Polacy szanowali i cenili powołanie do świętego związku 

małżeńskiego mężczyzny i kobiety. 

4. Za małżeństwa dotknięte niepłodnością, aby modliły się i ufnie trwały w świętej tęsknocie 

rodzicielstwa jak również pracowały nad zdrowieniem, albo przygotowaniem do 

rodzicielstwa przez adopcję. 

5. Za rodziny i przyjaciół małżonków zmagających się niepłodnością, aby modlitwą, 

życzliwością i delikatnością wspierały swoich bliskich w realizacji świętej tęsknoty 

rodzicielstwa. 

6. Za nas samych, byśmy umieli cieszyć się darem każdego poczętego dziecka i zapewniali 

jego rodzicom wsparcie i pomoc. 


