PAPIESKIE I PARAFIALNE INTENCJE MODLITEWNE NA I-VI 2021

KO ŁO
O ZYWEGO RÓ ŻA
A ŃC
CA
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.
STYCZE Ń
Intencja ewangelizacyjna: Braterstwo ludzkie
Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie
z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie
wzajemnie, z otwartością na wszystkich.
Intencja parafialna – O zakończenie pandemii i łaskę wolności od
lęku oraz zaufanie do Bożej opatrzności.
LUTY
Intencja powszechna: Przemoc w stosunku do kobiet
Módlmy się w intencji kobiet — ofiar przemocy, aby były
chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były
dostrzegane i wysłuchiwane.
Intencja parafialna – Intencja wynagradzająca Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa za zamknięte kościoły, lekceważenie
Sakramentów, zaniedbania Ewangelizacji, za zniewagi
i lekceważenia kultu Jezusa Eucharystycznego.
MARZEC
Intencja ewangelizacyjna: Sakrament pojednania
Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania
z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym
miłosierdziem Bożym
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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KWI ECIE Ń
Intencja powszechna: Podstawowe prawa
Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc
o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych,
a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.
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: Świat finansów
Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali
z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia
obywateli przed jej zagrożeniami.
Intencja parafialna – Za dzieci przystępujące do I Spowiedzi
i Komunii Św. a także za ich rodziców i krewnych.
O świętość życia w rodzinach.
CZER WIEC
Intencja ogólna: Piękno małżeństwa
Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do
małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej — aby
wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością
i cierpliwością.
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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