PAPIESKIE I PARAFIALNE INTENCJE MODLITEWNE NA I-VI 2022

KOŁO
CA
KO O ZYWEGO RÓŻ
RÓ A ŃCA
Zgodnie z zaleceniem papieża Franciszka coroczna lista intencji
zawiera jedną intencję z tym, że w miesiącach nieparzystych
modlimy się intencją ewangelizacyjną, a w pozostałych powszechną.
STYCZEŃ
STYCZE
Intencja ewangelizacyjna: Braterstwo ludzkie
Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają
dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły
w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw
i godności, która rodzi się z bycia braćmi.
Intencja parafialna – O ustanie pandemii, jej skutków i odwagę dla
ludzi, którzy z jej powodu żyją w lęku.
LUTY
Intencja powszechna: Za zakonnice i inne kobiety konsekrowane
Módlmy się w intencji zakonnic i innych kobiet konsekrowanych
‐ dziękując im za ich misję i odwagę ‐ aby nadal odkrywały nowe
odpowiedzi w obliczu wyzwań naszych czasów.
Intencja parafialna – O pokój na świecie. O opamiętanie dla
ludzi, którzy dążą do wojny i eskalacji napięć.
O wygaszanie języka przemocy i manipulacji mentalnej,
psychicznej i medialnej w środkach masowego przekazu.
MARZEC
Intencja ewangelizacyjna: W obliczu wyzwań bioetycznych
Módlmy się, abyśmy my, chrześcijanie, w obliczu nowych
wyzwań bioetycznych wspierali zawsze ochronę życia
modlitwą i działaniami społecznymi.
Intencja parafialna – O pomoc Bożą w dobrym przeżywaniu
Wielkiego Postu. O łaski potrzebne dla osób podejmujących
postanowienia. Dary Ducha Św. dla spowiedników
i przymnożenie wiary dla spowiadających się.
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KWIECIEŃ
KWIECIE
Intencja powszechna: Za pracowników służby zdrowia
Módlmy się, aby zaangażowanie pracowników służby zdrowia w
opiekę nad osobami chorymi i starszymi, szczególnie w krajach
najuboższych, było wspierane przez rządy i lokalne wspólnoty.
Intencja parafialna – W intencji naszej parafii, o jedność, zgodę,
wzrost wiary, umiłowanie Eucharystii i błogosławieństwo dla
osób należących do wspólnot parafialnych, a także za osoby
chore, samotne i odrzucone.
MAJ
Intencja ewangelizacyjna: O łaskę wiary dla ludzi młodych
Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia,
odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię rozeznawania, odwagę
wiary oraz poświęcenie się służbie.
Intencja parafialna – Za dzieci przystępujące do I Spowiedzi
i Komunii Św., za młodzież przygotowującą się do
Bierzmowania a także za ich rodziców i krewnych.
O świętość życia w rodzinach.
CZERWIEC
Intencja ogólna: Za rodziny
Módlmy się w intencji rodzin chrześcijańskich na całym
świecie, aby dzięki konkretnym gestom przeżywały
bezinteresowność miłości oraz świętość w codziennym życiu.
Intencja parafialna – O błogosławieństwo Boże dla małżeństw
i rodzin w naszej parafii. O pomoc Bożą dla przeżywających
kryzys, niepełnych i rozbitych.
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.
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