Droga Mamo,
właśnie dowiedziałaś się, że jesteś w ciąży. Może ta wiadomość
nie jest dla Ciebie radosna? Może czujesz, że to nie jest dobry
moment żeby urodzić i wychowywać dziecko? Miałaś inne plany
na życie, a ciąża je niweczy? Może lękasz się swojego
macierzyństwa? Może rozważasz aborcję? To myśli, które mogą
się pojawić, gdy ciąża jest dla Ciebie zaskoczeniem.
Drogi Tato,
może jesteś ojcem, którzy widzą trudność w narodzinach dziecka?
Chcemy stanąć przy Tobie, przy Was, przy Twoim, Waszym
zwątpieniu, Waszym trudzie, może Waszym lęku. Jedno jest
pewne. Pan Bóg wejdzie w sam środek Waszej historii. On tam już
jest. W środku największej naszej słabości – On tam na pewno
jest, bo tak powiedział, tak obiecał.
Może zaryzykujesz? Spróbujesz zaufać?
Spróbuj … . spójrz na Matkę Boga, na Maryję Brzemienną. Jej
małżeństwo zaczęło się kryzysem… . Ona wie jak radzić sobie w
trudnych sytuacjach. Pozwól Jej przejść przez Twoje życie. Pozwól
Jej dotknąć Twojej codzienności. Podaj swoje imię -będziemy
modlić się za Ciebie, za Twoje dziecko, Twoją rodzinę. Możesz
napisać kilka słów o sobie, jeżeli masz taka wolę. Zaryzykujesz?
Napisz, nie będziesz sama, nie będziesz sam, otoczymy Ciebie,
twoje dziecko i Twoją rodzinę modlitwą.
Okryjemy, przytulimy Cię modlitwą.
napisz: sos@sosjestemwciazy.pl

Maryjo, Matko Boga, Która byłaś Brzemienna,
Której ciąża rozpoczęła trudny czas próby dla Twojego małżeństwa,
Która podążyłaś wysoko w góry, w długą drogę do Elżbiety,
Która będąc w stanie błogosławionym, przeżywałaś ciężar
codzienności,
Którą Pan otoczył Obłokiem i Stałaś się Pełna Łaski - naucz nas wspierać mamę w stanie błogosławionym, jej bliskich i
przyjaciół, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie akceptuje ciąży, przeżywa
trudności życiowe,
- naucz nas wspierać mamę oczekującą dziecka, które jest chore,
- zaprowadź nas do takich osób i ich rodzin, pomóż stanąć obok,
daj nam mądrość, słowa, ludzi, gesty i uczynki z którymi staniemy
przy Nich, tak abyśmy mogli wspólnie odbyć drogę do końca ciąży,
narodzin dziecka i nadal towarzyszyć jeżeli będzie taka potrzeba.
Amen
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