Drodzy Parafianie !

Modlitwa błogosławieństwa domu

Epidemia koronawirusa zamieszała w tym roku w naszym życiu parafialnym.
Nic nie jest takie, jak jeszcze rok temu. Jako Wasi duszpasterze życzymy
Wam jak najlepiej i na pewno nie chcielibyśmy przyczynić się do zagrożenia
Waszego zdrowia i życia poprzez tradycyjne odwiedziny. Dlatego w ramach
kolędy serdecznie zapraszamy Was w tym roku do kościoła na Msze
święte (godz. 18.00) sprawowane w intencji mieszkańcówposzczególnych
rejonów, połączone z uroczystym błogosławieństwem Rodzin i osób
samotnych. Będzie można również przynieść wodę, którą poświęcimy
podczas Mszy św. Po powrocie do domu pokropicie tą poświęconą w
kościele wodą swoje mieszkania prosząc Pana Boga w modlitwie, aby chronił
swoją mocą i swoim błogosławieństwem. Przykładowy tekst modlitwy
znajdziecie na odwrocie. Przyjmijcie na czas Świąt Bożego Narodzenia
najlepsze życzenia; wiary, co góry przenosi,nadziei, która nie gaśnie,
ogromu miłości od Bożej Dzieciny. Łączymy się z wami w modlitwie i
oczekiwaniu na dar spotkania podczas kolędy.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Wasi Duszpasterze
28.12.2020 - Rejon I (ulice: Otwarta, Lwowska, Orląt Lwowskich,
Rolskiego, Pszenna, Rolna, Sportowa)
29.12.2020 - Rejon II (ul. Misiągiewicza,14 i 20)
30.12.2020 - Rejon III (ul. Misiągiewicza16)
02.01.2021 - Rejon IV (ul. Misiągiewicza 18 i 26A)
04.01.2021 - Rejon V (ul. Misiągiewicza 22 i 22A)
05.01.2021 - Rejon VI (ul. Misiągiewicza 24 i 26)
07.01.2021 - Rejon VII (ulice: Misiągiewicza, Staropocztowa,
Rzemieślnicza, Lipowa, Kwietna, Słoneczna)
08.01.2021 - Rejon VIII A (ul. 11 Listopada)
09.01.2021 - Rejon VIII B (Os. Benbenka)
11.01.2021 - Rejon IX (ulice: Krasickiego od Biedronki do kapliczki,
Okopowa, Krasickiego 42,44,46)
12.01.2021 - Rejon X (ul. Krasickiego - domy prywatne od kapliczki
do Zakładu Men’sfield oraz Krasickiego 50, 52, 54)
13.01.2021 - Rejon XI (ul. Krasickiego 17, 19, 21, 23)
14.01.2021 - Rejon XII (ulice: Dynowska, Głęboka, Dworcowa 2,8)
15.01.2021 - Rejon XIII A (Pod Rozborzem, Rozbórz)
16.01.2021 - Rejon XIII B (ul. Kopernika - prawa i lewa strona; oraz
ul. Pogodna)

Pan Jezus do nas mówi: „Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli
dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to
wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo
gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem
pośród nich” (Mt 18, 20).
Z wiarą w żywą obecność Pana Jezusa pośród nas
módlmy sięw intencji naszej rodziny:
Ojcze nasz…
Panie Boże, miłosierny Ojcze! Dziękujemy Ci, że
nieustannie możemy cieszyć się Twoją opieką i Twoim
błogosławieństwem. Wejdź łaskawie do tego domu i naszej
rodziny i ustrzeż nas od wszelkiej szkody. Daj, abyśmy
radośnie i w nadziei mogli doświadczać Twojej miłości i
przebaczenia. Daj, aby wszyscy ludzie, którzy tu będą
przybywać, związani byli z nami węzłem pokoju. Daj nam
wszystkim poznać, że nie mamy tu miejsca stałego, ale
jesteśmy w drodze w poszukiwaniu Twojego wiecznego
domu. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
A teraz pokropimy nas i nasz dom (mieszkanie) wodą
święconą na znak, że poprzez Chrzest święty jesteśmy
zjednoczeni z Chrystusem i tworzymy domowy
Kościół.
(Ktoś z rodziny kropi wodą święconą zgromadzonych i dom)

Polećmy naszą rodzinę i wszystkich naszych bliskich
i przyjaciół opiece Matki Bożej:
Pod Twoją obronę...
Zachowaj nas, Panie, gdy czuwamy, ochraniaj podczas
spoczynku, abyśmy czuwali z Chrystusem
i odpoczywali w pokoju. Amen.

