Plan prowadzenia rozważań różańcowych przez
grupy parafialne
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Zapraszamy do modlitwy różańcowej:
w niedzielę: 16:15,
od poniedziałku do czwartku i w sobotę: 17:15,
w piątki: po Mszy Św. 17:00.
Osoby wyznaczone do prowadzenia różańca
prosimy o przygotowanie krótkich rozważań
i zgłoszenie się z nimi w zakrystii 10 min. przed
nabożeństwem. Różaniec rozpoczyna kapłan.

Pragniemy modlić się za rodziny parafii, w intencji dzieci
przygotowujących się do Wczesnej i I Komunii św., młodzieży
przygotowującej się do sakramentu bierzmowania, grup parafialnych,
duszpasterzy, wspólnotę zakonną, za chorych, o nowe powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne z parafii, w int. dzieła budowy nowego
kościoła i klasztoru oraz za parafian z poszczególnych ulic.
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MODLITWA PAŃSKA (PRZED KAŻDĄ DZIESIĄTKĄ)
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź
wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi; ………..chleba naszego powszedniego daj
nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw ode złego. Amen.
POZDROWIENIE ANIELSKIE (DZIESIĄTKI RÓŻAŃCA)
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. …………..Święta Maryjo, Matko
Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
DOKSOLOGIA MAŁA (PO KAŻDEJ DZIESIĄTCE)
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,……. jak była na początku, teraz
i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
MODLITWA FATIMSKA
O mój Jezu, ………….przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia
piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy
najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

