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Modlitwa rodzica za swoje nieślubne dziecko

Dziękuję Ci Boże Ojcze za dar życia dla mojejcórki/
mojego syna (imię dziecka) .
Boże, przepraszam, że moje dziecko poczęło się poza
sakramentalnvm małżeńshvem.
Dziękuję Ci, że kochasz je i otaczasz opieką.
Bądź uwielbiany wjej/jego sercu
Panie Boże, otwieraj mnie na Twoją łaskę, abym żył,
l<ochał i troszczyć się o(imię dziecka) zgodnie z Twoją

to miasteczko położone
w Samarii, obok którego

przy studni Jal(uba
miała miejsce rozmowa
Chrystusa z Samarytanką.
Pan Jezus powiedział
Samarytance prawdę o jej
żvciu i wskazał na Siebie

jako źródło wody żywej.

wolą.

Boże Ojcze, proszę - błogosław mojemu dziecku
i strzeż je, zwróć ku niemu swoje oblicze i obdarz je
swoją łaską i pokojem
Amen.

Wspólnota Tmdnlch

wspiera sakrameritaŁnlch

małżehtwa przezJwajq

}ta prawdzie o moW
sakrameltM, który
jest darem od Boga,
a Ott - Bóg daje siłę
na odrodzenie wspóŁno@

małżeńskiej w każdej
syMacji, nawet,
po ludzku patrząc,
bezttadziejnej.

Przez 12 łat żyłem w nlesakramentalnym związku, w którym urodził
slę mójsyn. Rozstałem sięjednak z matką malego dziecka i powró-
ciłem do mojejżony.
Wmomencie mojego powrotu dożonymójsyn mlał21ata. Niezda-
Nał sobiejeszcze do końca sprawyz sytuacjli nie musiałem go przy-
gotowywać. Nłe miał problemów z obecnością w nowym domu.
Dzieci Ani bardzo szybko zaakceptowany i pokochały malego syna.
On również bardzo lubi do nich przychodzić i spędzać z nimi czas.
Nspółne przebywanie pozytywnie wpływa na rozwój mojego syna,
gdyż naśladuje starsze dzieci l bierze z nich przykład. Jednak wy-
chowanie mojego dzieckaz nłesakramentalnegozwiązkujestdość
trudne. Odczuwam brak mojego syna wżyciu codziennym. Staram
sięjak najczęściejz nlm widywać. minimum dwa razy w tygodniu
oraz w każdy weekend. Chciałbym go mieć przy sobiejak najwięcej
czasu i jednocześnie dzielić wychowanie zjego mamą. Jest to jed-
nak bardzo trudny temat, ponieważ biorą w nim udział trzy strony
i nie wszys tkie mają zbieżne cele i poglądy.
Natomiast moje kon takty z dziećmiAni sq zaskakująco dobre. An ia
wyjaśniła im wcześniej, żejestem jej sakramentałnym mężem ł po-
winniśmybyćrazem. ZajmujęsiędziećmiAnina co dzień, np odwo-
żę i odbieram najmłodszego syna z przedszkola, najstarszej córce
pomagam w nauce. Jestem dla nich opiekunem wspierającym ich
name w wychowaniu.
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Jak być powinno? Dla męża żona, a dla żony mąż powinien być
absolutnie pierwszym człowiekiem, którego kocham. Nie mat-
ka ani ojciec, nawet nie rodzone dziecko, tylko właśnie współ-
małżonek.
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