INTENCJE PARAFIALNE
ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA ROK 2022

STYCZEŃ
W intencji wszystkich rodzin, małżeństw i mieszkańców naszej parafii, szczególnie
tych, którzy przeżywają jakiekolwiek trudności i kryzysy – o dobre rozwiązanie
problemów w duchu Bożej miłości. A także o Boże błogosławieństwo dla wszystkich
Parafian na każdy dzień roku 2022.

LUTY
O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i potrzebne łaski dla kapłanów,
misjonarzy, sióstr zakonnych i kleryków pochodzących z naszej parafii, za tych którzy
aktualnie w niej posługują, a także o nowe powołania do służby w Kościele – również
z naszej wspólnoty parafialnej.

MARZEC
Również za chorych i cierpiących parafian – o potrzebne łaski i powrót do zdrowia
dla nich; a także za te osoby oraz rodziny z naszej parafii, które borykają się z
problemem alkoholowym lub z innymi nałogami – o siłę i pomoc dla nich w
przezwyciężaniu trudności.

KWIECIEŃ
Za wszystkich, którzy w tym roku przystąpią w naszej parafii do sakramentu
bierzmowania, aby zawsze byli mężnymi świadkami swojej wiary, potrafili jej bronić i
postępowali w życiu według jej zasad; a także za ich rodziny i świadków
bierzmowania, by byli dla nich wsparciem oraz prawdziwymi i odpowiedzialnymi
świadkami wiary.

MAJ
Za dzieci z naszej parafii, które w tym roku przystępują do Pierwszej i Wczesnej
Komunii św. oraz w za ich rodziców i rodziny, aby zawsze w swoim życiu były
wierne Panu Jezusowi, często przystępowały do sakramentu Eucharystii i trwały w
jedności z Bogiem i Kościołem.

CZERWIEC
Za tych naszych Parafian, którzy zerwali jedność z Bogiem i Kościołem Chrystusa,
prosząc dla nich o odwagę do nawrócenia, pojednania i powrotu; a także o Boże
miłosierdzie dla umierających, aby nikt z naszej wspólnoty parafialnej nie odchodził z
tego świata nie pojednany z Bogiem.

LIPIEC
O Boże błogosławieństwo i wsparcie świętych Patronów dla dzieła budowy Domu
Parafialnego przy naszym kościele.

SIERPIEŃ
Za członków wszystkich grup i wspólnot parafialnych – o Boże błogosławieństwo i
potrzebne łaski dla nich oraz ich rodzin.

WRZESIEŃ
O dobre i błogosławione owoce czasu tegorocznych misji parafialnych, oraz o dary i
światło Ducha Świętego i łaskę nawrócenia dla tych Parafian, którzy zaniechali
praktyk religijnych.

PAŹDZIERNIK
Za wszystkich członków Wspólnoty Żywego Różańca przy naszej parafii – o Boże
błogosławieństwo dla żyjących oraz ich rodzin, a dla zmarłych członków ŻR o radość
wieczną w chwale nieba.

LISTOPAD
Za zmarłych Parafian, zwłaszcza tych, którzy odeszli do wieczności w minionym
roku, za zmarłych budowniczych naszego kościoła oraz za zmarłych kapłanów
związanych z naszą parafią – o chwałę nieba dla nich.
GRUDZIEŃ
Za wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób wspierają naszą parafię: poprzez
modlitwę, pracę, ofiary, zaangażowanie, za wszystkich dobroczyńców – o Boże
błogosławieństwo, opiekę i potrzebne łaski dla nich oraz dla ich rodzin.

