Ja,
pred Bogom i svojom obitelji svečano potvrđujem
da ću vjerno živjeti obećanja dana pri sklapanju sakramenta ženidbe.
Poštivat ću svoje tijelo kao hram Duha Svetoga i
njegovati istinsku ženstvenost.
Sve što jesam i sve što činim usklađivat ću s evanđeljem,
koje ću kao Kristova učenica nastojati bolje upoznati.
Spremno ću preuzimati odgovornosti bračnoga i obiteljskog života.
Nadahnuta odnosom Krista i Crkve,
kao žena, voljet ću i poštovati svojega muža i biti mu vjerna.
Svesrdno ću mu pomagati da ispunjava svoje poslanje muža i oca.
U otvorenosti ću od Boga primati djecu i zauzimati se za zaštitu života.
Upirući pogled prema svojemu Stvoritelju,
kao majka, s ljubavlju i nježnošću odnosit ću se prema svojoj djeci.
Trajno ću raditi na sebi kako bi ih, zajedno sa suprugom,
odgajala tako da postanu zrele osobe i vjerodostojni kršćani.
Trudit ću se pomagati im da potaknuti Duhom Svetim
ostvare svoje talente i ispune svoje životno poslanje.
Brinut ću se za zemaljske potrebe svoje obitelji,
računajući na Božju providnost.
Naš ću obiteljski dom činiti mjestom molitve, mira, radosti i zajedništva,
nastojeći da naša obitelj bude prava »kućna crkva«.
Odgovorno ću čuvati povjerena dobra u duhu skromnosti i solidarnosti.
Svoje talente, znanja i vještine spremno ću stavljati u službu Crkve i domovine Hrvatske
pazeći da svojim djelovanjem ne ugrozim dobrobit svoje obitelji.
Nastojat ću imati otvoreno srce i biti blizu onima kojima je potrebna
majčinska briga i ljubav, a posebno starijima i bolesnima.
U životnim nedaćama, gubitcima i križevima pouzdat ću se
u dobrotu i ljubav Boga koji sve okreće na dobro onima koji ga ljube.
Kada padnem dizat ću se oslanjajući se na Božju ljubav i milosrđe.
U Presvetom Trojstvu ću pronalaziti snagu za ustrajnost
na putu posvećivanja u braku, majčinstvu i obitelji,
utječući se zagovoru Blažene Djevice Marije i drugih svetih žena i majki.
Mjesto, datum:						

Potpis:

89

KATEHEZE

Odluka

2

