PAPIESKIE I PARAFIALNE INTENCJE MODLITEWNE NA I-VI 2017

KOŁO ZYWEGO RÓŻAŃCA
Zgodnie z zaleceniem Papieża Franciszka, od 2017 r. coroczna lista
intencji zawiera jedną intencję (ogólną lub ewangelizacyjną)
w każdym miesiącu. Druga intencja ogłaszana będzie na bieżąco,
w związku z aktualnymi wydarzeniami i problemami
STYCZEŃ
Intencja ewangelizacyjna: Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując
wierności nauczaniu Pana, angażowali się, przez modlitwę i
miłość braterską, na rzecz przywrócenia pełnej jedności
kościelnej i współpracowali, mierząc się z aktualnymi
wyzwaniami stojącymi przed ludzkością.
Intencja parafialna – O obfite owoce duchowe tegorocznej wizyty
duszpasterskiej.
LUTY
Intencja ogólna: Aby ludzie przeżywający próby, zwłaszcza
ubodzy, uchodźcy i spychani na margines, spotykali się
z przyjęciem i znajdowali wsparcie w naszych wspólnotach.
Intencja parafialna – O błogosławieństwo Boże dla małżeństw
i rodzin w naszej parafii, a szczególnie przeżywających
kryzys, niepełnych, rozbitych.
MARZEC
Intencja ewangelizacyjna: Aby prześladowani chrześcijanie
doświadczyli wsparcia całego Kościoła przez modlitwę
i w postaci pomocy materialnej.
Intencja parafialna – O dobre rekolekcje parafialne, łaski
potrzebne dla rekolekcjonisty, spowiedników wielkopostnych
i obfite owoce nawróceń.
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poświęcenia się Panu w kapłaństwie lub w życiu
konsekrowanym.
Intencja parafialna – W intencji całej parafii, a szczególnie za
osoby chore, samotne i odrzucone.
MAJ
Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Afryce dawali
profetyczne świadectwo pojednania, sprawiedliwości i pokoju,
naśladując Jezusa miłosiernego.
Intencja parafialna – W intencji dzieci przygotowujących się do
I Spowiedzi i Komunii Św. oraz ich rodziców i krewnych.
CZERWIEC
Intencja ogólna: Aby odpowiedzialni za narody zdecydowanie
dokładali starań, by położyć kres handlowi bronią, który jest
przyczyną wielu niewinnych ofiar.
Intencja parafialna – Intencja wynagradzająca Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa za doznane zniewagi i lekceważenia.

MODLITWA:
O Mar yjo bez grzechu poczęta, módl się za nami,
którz y się do Ciebie uciekam y, i za w szystkimi,
którz y się do Ciebie nie uciekają, a zw łaszcza za
nieprzyjaciółmi Kościoła św iętego i poleconymi
Tobie.

KWIECIEŃ
Intencja ogólna: Aby młodzież umiała wielkodusznie odpowiadać
na swoje powołanie, rozważając poważnie również możliwość
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