
Jak obchodziliśmy Dni Rodziny w czasie pandemii  2020r 

 

Inauguracja XXII Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny 

,,Młodość – Miłość -  Małżeństwo – Rodzina” 

 

,,Modlitwa za Rodziny” 

Msza Św. ,, O błogosławieństwo  Rodzin” 

Piecki 2020r 

 

 

hasło lokalne,, DNI RODZINY W GRONIE RODZINY” 

,,Modlitwa za Rodziny” 

Dni rodziny to nie tylko przedsięwzięcia integrujące, ale przede wszystkim lokalne działania, 

w których możemy podkreślić znaczenie rodziny w  kształtowaniu osobowości każdego 

człowieka.. 

Lokalne  obchody XXII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w gminie Piecki rozpoczęły się 

15 maja 2020r o godz. 14.00 Mszą Św. w Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Pieckach  

o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Rodzin i pracowników wspierających. Przed 

uroczystością rodziny objęte asystenturą  rodziny otrzymały informację z jednoczesnym 

zaproszeniem  włączenia się  do wspólnej modlitwy we mszy  św., w której uczestniczyli 

pracownicy GOPS  w Pieckach. W trakcie mszy św. uczestnicy wsłuchani byli w treści 

przekazywane podczas kazania  oraz przy dźwiękach gitary w  słowa  przepięknej  pieśni ks. 

Stefana  Ceberka ,,Modlitwa za Rodziny” 

Modlitwa za rodziny – ks. .Stefan Ceberek 

Niechaj każda rodzina 

dojrzewa w Twej Łaski ogrodzie 

Niech nie niszczy jej kryzys, 

gdy gaśnie miłości w niej żar 

Niechaj jedność małżeńska 

rozbłyska w harmonii i zgodzie 

By przetrwało przymierze z 

wiązane przez serc dwojga dar 

Niechaj żadnej rodzinie 

nie grozi tułaczka bez domu 

Niech nie mąci ogniska wspólnoty 

ktoś obcy, czy wróg 

 



Niechaj żywej nadziei 

nie braknie w rodzinie nikomu, 

Niech prowadzi rodziny 

ku jutru najlepsza wśród dróg 

Niech rodzina zaczerpnie 

moc Ducha przez dar Boskich mąk 

Niech się wzniesie ku niebu 

dziękczynnie Ojcowskich gest rąk 

Serca Matek dobroci i niebiańskiej 

zdobi wciąż kwiat 

Niech się młodzi nauczą miłości 

co stwarza ten świat 

Na rodziny niech spłyną potoki Twych łask 

Twoim sercem Ojcowskim otocz i nas 

Na rodziny niech spłyną potoki Twych łask 
Twoim sercem Ojcowskim otocz i nas 

Niechaj miarą miłości zostanie 

miłować bez miary 

Niech wzajemne przebaczam, 

pogodzi nim noc ześle sen 

Niechaj dzieci już z łona 

zaczerpną sens życia i wiary 

Niechaj wszyscy się uczą dar serca 

rozdzielać i chleb 

Niechaj zdrada nie krzywdzi 

wspólnoty małżonków i dzieci 

I niech zazdrość nie burzy 

miłości co gra w jeden ton, 

Niechaj gwiazda nadziei 

wciąż błyszczy nad nimi i świeci 

Niech ich wiedzie przez szarą codzienność 
gdzie lśni Boga Tron 

Niech rodzina zaczerpnie 

moc Ducha przez dar Boskich mąk 

Niech się wzniesie ku niebu 

dziękczynnie Ojcowskich gest rąk 

Serca Matek dobroci niebiańskiej 

niech zdobi wciąż kwiat 

Niech się młodzi nauczą miłości 

co stwarza ten świat 

Na rodziny niech spłyną potoki Twych łask 

Twoim sercem Ojcowskim otocz i nas 

Na rodziny niech spłyną potoki Twych łask 

Twoim sercem Ojcowskim otocz i nas 

Niech rodzina zaczerpnie 

moc Ducha przez dar Boskich mąk 

Niech się wzniesie ku niebu 

dziękczynnie Ojcowskich gest rąk 

Serca Matek dobroci niebiańskiej 

niech zdobi wciąż kwiat 

Niech się młodzi nauczą miłości 

co stwarza ten świat 

 

Sporządziła 

Asystent rodziny w GOPS – Jolanta Ciesiulewicz 

 

Piecki 15 maj 2020r 

 





 


