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BÓG W RODZINIE

„Umieśćcie Boga w  swoich rodzinach na pierwszym miejscu” 
(25.12.1991).

POTRZEBA MODLITWY ZA RODZINY

„Módlcie się za rodziny! Rodzina jest w kryzysie. Potrzeba wielkiej 
modlitwy za rodziny, bo szatan chce je zniszczyć” (25.06.1995). „W tym 
czasie szatan chce wprowadzić nieporządek w  wasze serca i  wasze 
rodziny. Małe dzieci, nie dajcie się” (25.01.1994).

WYBACZENIE SWOJEJ RODZINIE

„Proście Jezusa, by uzdrowił wasze rany, których, drogie dzieci, 
doznaliście w  ciągu waszego życia z  powodu waszych grzechów lub 
grzechów waszych rodziców” (25.03.1997), „wzywam was wszystkich, 
małe dzieci, byście najpierw wybaczyli w rodzinie” (25.01.1996).

EWANGELIZACJA WŁASNYCH RODZIN

„Wzywam was, małe dzieci, byście byli moimi apostołami pokoju 
i miłości w swoich rodzinach” (25.06.2005), „wzywam was, byście byli 
tymi, którzy niosą Ewangelię w swoich rodzinach” (25.01.2006). „Pra-
gnę, byście obudzili miłość w waszych rodzinach, gdzie jest niepokój 
i nienawiść, by zapanowała miłość” (25.04.1993).

MODLITWA W RODZINIE

„Wzywam was do odnowy modlitwy w  waszych domach. (…) 
Niech modlitwa będzie na pierwszym miejscu w waszych rodzinach” 
(1.11.1984). „Żadna rodzina nie może powiedzieć, że jest w  pokoju, 
jeśli się nie modli. Dlatego niech wasz poranek zaczyna się od poran-
nej modlitwy, a wieczór kończy się dziękczynieniem” (25.08.1995). „To 
jest czas łaski dla rodziny, i dlatego wzywam was: odnówcie modlitwę. 
W sercu waszej rodziny niech będzie Jezus” (25.10.2004).

I MŁODZI, I STARZY

„Zachęcajcie najmłodszych do modlitwy i  niech dzieci chodzą na 
Mszę świętą” (7.03.1985). „Szczególnie starzy są ważni w  rodzinie. 
Zachęcajcie ich, by się modlili” (24.04.1986).

POŚWIĘCENIE RODZIN

„Pragnę, byście poświęcili się indywidualnie, jako rodziny i parafie, 
tak, byście wszyscy należeli do Boga przez moje ręce” (25.10.1988).

PISMO ŚWIĘTE I RÓŻANIEC

„Umieśćcie, małe dzieci, Pismo Święte na widocznym miejscu w swo-
jej rodzinie, czytajcie je i żyjcie nim” (25.08.1996).

 „Proszę rodziny (…), by modliły się na różańcu” (27.09.1984).

POBOŻNE PRAKTYKI W RODZINACH

„Proszę was, byście odnowili post i modlitwę w swoich rodzinach” 
(25.07.1991). „Każda rodzina musi się modlić modlitwą rodzinną 
i  czytać Biblię!” (14.02.1985). „Proszę rodziny (…), by modliły się na 
różańcu wspólnie w rodzinie” (27.09.1984). „Weźcie różaniec i zbierzcie 
wokół siebie dzieci, wasze rodziny. To jest droga wiodąca do zbawienia” 
(2.02.1990).

ŚWIĘTOŚĆ

 „Pragnę, małe dzieci, by każda wasza rodzin była święta i by Boża 
radość i  pokój, który Bóg wam dzisiaj zsyła w  szczególny sposób, 
zapanowała i  zamieszkała w  waszych rodzinach” (25.12.2006), „wasza 
rodzina niech będzie miejscem, gdzie się rodzi świętość” (24.07.1986).

HARMONIA I ŚWIADECTWO

„Proszę was, byście zaczęli zmieniać swoje życie w rodzinie. Niech 
rodzina będzie harmonijnym kwiatem, który pragnę dać Jezusowi” 
(1.05.1986). „Niech każda rodzina stanie się świadkiem miłości w tym 
świecie bez modlitwy i pokoju” (25.10.2004).
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