PAPIESKIE I PARAFIALNE INTENCJE MODLITEWNE NA I-VI 2020

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: Za młodzież, szczególnie z Ameryki
Łacińskiej, aby idąc za przykładem Maryi odpowiedziała na
wezwanie Pana do niesienia światu radości Ewangelii
Intencja parafialna – O obfite owoce duchowe tegorocznej wizyty
duszpasterskiej
LUTY
Intencja powszechna: O wielkoduszne przyjmowanie ofiar handlu
ludźmi i przymusowej prostytucji oraz wszelkiej innej
przemocy
Intencja parafialna – O dobre owoce tegorocznych rekolekcji
parafialnych. O łaski potrzebne dla rekolekcjonisty (ks.
Przemysław Król), dla spowiedników i obfite owoce nawróceń.
MARZEC
Intencja ewangelizacyjna: Aby wspólnoty chrześcijańskie –
szczególnie te, które są prześladowane – odczuły, że są blisko
Chrystusa, a ich prawa były respektowane
Intencja parafialna – W intencji całej parafii, o błogosławieństwo
dla osób należących do wspólnot parafialnych, a szczególnie za
osoby chore, samotne i odrzucone .
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Intencja parafialna – O błogosławieństwo Boże dla małżeństw
i rodzin w naszej parafii, a szczególnie przeżywających
kryzys, niepełnych, rozbitych.
MAJ
Intencja ewangelizacyjna: Aby Kościół w Afryce, przez
zaangażowanie swoich wiernych, stał się zaczynem jedności
dla swoich członków oraz znakiem nadziei dla całego
kontynentu
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 kapłani, przez skromność i pokorę swojego
życia, zaangażowali się na rzecz aktywnej i solidarnej służby
najbardziej potrzebującym
Intencja parafialna – Intencja wynagradzająca Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa za doznane zniewagi i lekceważenia.
O wzrost kultu Jezusa Eucharystycznego w naszej parafii.

MODLITWA:
O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami,
którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi,
którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za
nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi
Tobie.

KWIECIEŃ
Intencja powszechna: Za lekarzy i ich współpracowników
humanitarnych na terenach objętych wojną, którzy ryzykują
swoje własne życie dla ocalenia życia innych
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