PAPIESKIE I PARAFIALNE INTENCJE MODLITEWNE NA I-VI 2018

KOŁO ZYWEGO RÓŻAŃCA
Zgodnie z zaleceniem papieża Franciszka z ubiegłego roku coroczna
lista intencji nie zawiera dwóch (ogólnej i misyjnej), ale jedną
intencję z tym, że w miesiącach nieparzystych modlimy się intencją
ewangelizacyjną, a w pozostałych powszechną.
STYCZEŃ
Intencja ewangelizacyjna: Aby w krajach azjatyckich
chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli
żyć swoją wiarą w pełnej wolności
Intencja parafialna – O obfite owoce duchowe tegorocznej wizyty
duszpasterskiej
LUTY
Intencja powszechna: Aby ci, którzy sprawują władzę materialną,
polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi
korupcja
Intencja parafialna – O błogosławieństwo Boże dla małżeństw
i rodzin w naszej parafii, a szczególnie przeżywających
kryzys, niepełnych, rozbitych.
MARZEC
Intencja ewangelizacyjna: Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę
formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym
i wspólnotowym
Intencja parafialna – O dobre owoce tegorocznych rekolekcji
parafialnych. O łaski potrzebne dla rekolekcjonisty (ks. prałat
Józef Niżnik, kustosz sanktuarium św. Andrzeja Boboli ze
Strachociny), dla spowiedników i obfite owoce nawróceń.
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Intencja parafialna – W intencji całej parafii, o błogosławieństwo
dla osób należących do wspólnot parafialnych, a szczególnie za
osoby chore, samotne i odrzucone.
MAJ
Intencja ewangelizacyjna: Aby wierni świeccy wypełniali swoją
specyficzną misję, wykorzystując swoje twórcze zdolności, by
odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata
Intencja parafialna – W intencji dzieci przygotowujących się do
I Spowiedzi i Komunii Św. oraz ich rodziców i krewnych.
O świętość w rodzinach.
CZERWIEC
Intencja ogólna: Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności
i poszanowaniu drugiego w jego odmienności
Intencja parafialna – Intencja wynagradzająca Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa za doznane zniewagi i lekceważenia.
O wzrost kultu Jezusa Eucharystycznego w naszej parafii.

MODLITWA:
O M aryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami,
którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi,
którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłasz cza z a
nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi
Tobie.

KWIECIEŃ
Intencja powszechna: Aby odpowiedzialni za idee i sposób
zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę
wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi
Parafia św. Andrzeja Boboli w Londynie

Parafia św. Andrzeja Boboli w Londynie

