Św. Monika urodziła się w 332 roku w Tagaście (dzisiejsza Algieria).
W młodym wieku została wydana za mąż za pogańskiego urzędnika rzymskiego,
który był człowiekiem popędliwym i niewiernym. Dzięki modlitwom żony, jej
dobroci i cierpliwości pod koniec swego życia nawrócił się i przyjął chrzest.
Mając 22 lata, Monika urodziła syna, Augustyna. Jego młodość była dla matki
udręką. Prowadził bowiem próżniacze życie i oddawał się rozpuście. Przez wiele
lat żył z kobietą bez ślubu. Został członkiem jednej z ówczesnych sekt
religijnych. Św. Monika przez długie lata cierpliwie i wytrwale modliła się za
swego zbłąkanego syna, błagając o jego nawrócenie.
Pewien biskup powiedział jej kiedyś: „Matko, jestem pewien, że syn tylu łez musi powrócić
do Boga". I tak się też stało. Augustyn został wielkim świętym, doktorem Kościoła. W słynnych
„Wyznaniach" (swojej duchowej autobiografii) napisał, że matka płakała nad nim „bardziej, niż płaczą
matki nad grobami swych dzieci". I właśnie łzom i modlitwom matki przypisywał swoje nawrócenie.
Św. Monika jest przykładem cierpliwej i wytrwałej modlitwy za dzieci i mężów.
Jest patronką kobiet chrześcijańskich, zwłaszcza tych, które przeżywają kłopoty małżeńskie
i nieudane małżeństwa oraz tych, które zawiodły się na swoich dzieciach lub mają z nimi kłopoty.
Przez jej wstawiennictwo chrześcijańskie żony i matki zanoszą do Boga modlitwy z prośbą
o ratowanie dusz swoich dzieci i mężów.
Jej wspomnienie obchodzone jest w Kościele 27 sierpnia.
Ojciec Święty Benedykt XVI w czasie rozważania przed modlitwą „Anioł Pański" 27 sierpnia
2006 roku powiedział: „Ileż trudności występuje i dziś we wzajemnych relacjach rodzinnych
i jakże wiele matek smuci się, że ich dzieci obierają błędne drogi! Monika, kobieta mądra i silna
wiarą, wzywa je, by nie upadały na duchu, lecz trwały w misji żon i matek, pokładając
niewzruszoną ufność w Bogu i uporczywie trwając na modlitwie".
LITANIA DO ŚWIĘTEJ MONIKI
Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Moniko, chlubo wszystkich niewiast
Święta Moniko, cicha i pokorna
Święta Moniko, pełna dobroci
Święta Moniko, miłująca każdego człowieka
Święta Moniko, chrześcijanko pełna żywej wiary
Święta Moniko, służebnico ubogich
Święta Moniko, małżonko cierpliwa
Święta Moniko, małżonko miłująca mimo wszelkich trudności
Święta Moniko, małżonko zdobywająca swego męża dla Chrystusa
Święta Moniko, przykładzie wirnej żony
Święta Moniko, niezachwianie ufająca Bożemu miłosierdziu
Święta Moniko, matko ucząca wiary i miłości do Boga

Święta
Święta
Święta
Święta
Święta
Święta
Święta
Święta

Moniko,
Moniko,
Moniko,
Moniko,
Moniko,
Moniko,
Moniko,
Moniko,

matko zawsze pamiętająca o swoich dzieciach
matko zatroskana o wiarę Augustyna
matko trwająca nieustannie na modlitwie
matko Syna tylu łez
pełna radości z nawrócenia Syna
wzorze świętych matek
patronko trudnego życia rodzinnego
Patronko nasza

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
P.
W.

Módl się za nami, Święta Moniko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, pocieszycielu zasmuconych, + Ty miłosiernie przyjąłeś matczyne łzy świętej Moniki i udzieliłeś łaski
nawrócenia jej synowi Augustynowi, * daj nam za wstawiennictwem ich obojga opłakiwać nasze grzechy i
znaleźć Twoje przebaczenie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i
króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W. Amen.

NOWENNA DO ŚWIĘTEJ MONIKI
( odmawia się przez 9 kolejnych dni )
Święta Moniko, stroskana żono i matko, jakże wiele smutków
przeszywało Twoje serce przez całe Twe życie.
A jednak nigdy nie popadłaś w rozpacz ani nie straciłaś wiary.
Z zaufaniem, wytrwałością i głęboką wiarą modliłaś się codziennie
o nawrócenie swego męża oraz ukochanego syna, Augustyna.
Twoje modlitwy zostały wysłuchane.
Wyproś dla mnie taki sam hart ducha, taką cierpliwość
i takie zaufanie do Boga, jakie Ty miałaś.
Wstawiaj się za mną, droga św. Moniko, aby Bóg życzliwie
wysłuchał mojej prośby za …........................ ( tu wymień swoją intencję )
i wyproś mi łaskę przyjęcia Jego woli we wszystkim.
Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który żyje i króluje z Bogiem Ojcem
w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

MODLITWA O NAWRÓCENIE DZIECKA
Zwracam się do Ciebie, św. Moniko, wspaniały wzorze wysłuchanej modlitwy za dziecko,
o pomoc i radę. W Twoje kochające ramiona oddaję moje dziecko (dzieci) …………,
aby dzięki Twemu potężnemu wstawiennictwu mogło(-y) ono(-e) otrzymać łaskę
szczerego i prawdziwego nawrócenia do Chrystusa, naszego Pana.
Proszę Cię również pokornie, abyś wyprosiła mi u Pana ducha takiej samej wytrwałej
i nieustannej modlitwy, jakiego udzielił On Tobie. Proszę o to przez Chrystusa, naszego Pana.
Amen.

MODLITWA O PRZEMIANĘ I NAWRÓCENIE MĘŻA
Święta Moniko, dzięki swojej cierpliwości i modlitwom
wyprosiłaś u Boga nawrócenie swego męża i łaskę życia
z nim w pokoju. Proszę Cię, wyproś dla mnie i mojego
męża błogosławieństwo Boże, aby również w naszym domu
zapanowały prawdziwa harmonia i pokój i aby wszyscy
członkowie naszej rodziny mogli osiągnąć kiedyś życie wieczne.
Amen.

MODLITWA MATKI O POBOŻNE ŻYCIE I ZBAWIENIE WIECZNE DLA MĘŻA I DZIECI
Święta Moniko, przez Twoje palące łzy i nieustające
modlitwy ocaliłaś swego syna oraz męża od wiecznego
potępienia. Wyproś mi łaskę właściwego rozumienia tego,
co najbardziej jest potrzebne moim dzieciom i memu
mężowi do zbawienia, abym mogła skutecznie powstrzymywać
ich od życia w grzechu i poprzez własną cnotę i pobożność
pokazywać im drogę do nieba.
Amen.

MODLITWA O WYTRWAŁOŚĆ I POMOC DLA CHRZEŚCIJANSKICH MATEK
Święta Moniko, wzorze matek, Ty wytrwale walczyłaś
o swego zbłąkanego syna Augustyna, bez gróźb, zanosząc
tylko swoje modlitewne wołania do nieba. Wstawiaj się
za mną i wszystkimi współczesnymi matkami,
abyśmy potrafiły uczyć nasze dzieci zbliżać się do Boga.
Naucz nas być blisko naszych dzieci, nawet tych marnotrawnych
synów i córek, którzy pobłądzili.
Amen.

