Pokój i dobro!
Drodzy Parafianie
W związku z zaistniałą sytuacją jaka panuje obecnie na całym świecie, a w
konsekwencji też w naszej parafii, czego skutkiem jest brak możliwości
gremialnych celebracji, gromadzenia się na wspólnych modlitwach, zwracam się
do Was z następującym apelem, prośbą, przesłaniem. Mając na uwadze słowa
Jezusa: „Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy
im mój Ojciec, który jest w niebie.” (Mt 18,19), możemy więc „zgodnie” prosić
pozostając w naszych domach, a będąc jedną parafią. Może nas łączyć wspólna
intencja i jednakowe modlitwy, odmawiane w samotności „swojej izdebki”, bądź w
gronie rodzinnym przed Krzyżem bądź obrazem Matki Bożej. Serdecznie zachęcam
do włączenia się w to parafialne dzieło. Otóż Moi Drodzy, przedstawię poniżej
propozycje modlitw i intencji na najbliższy tydzień:

1) Poniedziałek (23 marzec)
- Część radosna różańca św. + Litania do św. Józefa
W intencji ustania epidemii
2) Wtorek (24 marzec)
- Część bolesna różańca św. + Litania do Imienia Jezus
W intencji wszystkich zmarłych z powodu koronawirusa
3) Środa (25 marzec) – Uroczystość Zwiastowania NMP
- Część chwalebna różańca św. + Litania do Matki Bożej
W intencji dzieci nienarodzonych (Dzień świętości życia)
4) Czwartek (26 marzec)
- Część światła różańca św. + Litania do Krwi Pana Jezusa
W intencji naszej parafii
Tego dnia miały się zacząć rekolekcje wielkopostne, głoszone przez ojca Tomasza
Mantyka OFMCap, dlatego też zachęcam do obejrzenia, korzystając z Youtube’a,
przynajmniej jednej z jego konferencji - jest ich wiele, np.
(I) https://www.youtube.com/watch?v=_9IJBbS5MXk).
Niech to będą nasze parafialne rekolekcje w naszych domach.

5) Piątek (27 marzec)
- Część bolesna różańca św. + Droga Krzyżowa
W intencji chorych i starszych ludzi w naszej parafii
(II) Kolejna konferencja ojca Tomasza Mantyka
https://www.youtube.com/watch?v=MSVfAcAViX0)

do

wysłuchania

(np.

6) Sobota (28 marzec)
- Część chwalebna różańca św. + Koronka do Bożego Miłosierdzia
W intencji chorych dzieci w naszej parafii
(III) Konferencja ojca Tomasza Mantyka np.:
https://www.youtube.com/watch?v=_L2Z4sYGilI
7) Niedziela (29 marzec)
- Część chwalebna różańca św. + 2 strony z Pisma św.
Dziękczynienie za naszą parafię
(IV)
Konferencja
ojca
Tomasza
https://www.youtube.com/watch?v=cqIRA7M0Ns8
Niech Bóg nas błogosławi
Ks. Waldemar

Mantyka

np.:

