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ZAPROSZENIE DO MODLITWY
Intencja miesiąca: Modlimy się za Misje
Z Pisma św.: Gdy zaś Jezus narodził się
w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda,
oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy
i pytali: «Gdzie jest nowonarodzony Król żydowski?
Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie
i przybyliśmy oddać Mu pokłon». (Mt 2, 1-2)
Z pism św. Augustyna: Mędrcy jako pierwsi
z pogan przybyli zobaczyć i uczcić Pana i zasłużyli
sobie, by nie tylko otrzymać własne zbawienie,
ale także być symbolem zbawienia wszystkich ludzi.
(św. Augustyn Kazanie 203, 3)
Z Ustaw
Zgromadzenia:
Poczucie
odpowiedzialności za zbawienie wszystkich ludzi
powinno nas skłaniać do gorliwej współpracy
w dziele ewangelizacji świata. W tym celu siostry
będą modlić się w intencjach misjonarzy
i o powołania misyjne oraz rozwijać zainteresowanie
misjami w swym otoczeniu, organizować dla misji
pomoc
duchową
i
materialną.
(Statuty
Zgromadzenia 113)

Modlitwa o uproszenie łask za wstawiennictwem
Matki Katarzyny z Kłobucka:
Wszechmogący Boże, Ty wezwałeś Matkę
Katarzynę, aby przez życie we wspólnocie według
Reguły św. Augustyna służyła Tobie i bliźnim.
Spraw, by zapoczątkowane przez nią dzieło
wydawało obfite owoce świętości. Pozwól nam
cieszyć się jej wyniesieniem do chwały ołtarzy
i udziel za jej wstawiennictwem potrzebnych łask
misjonarzom i misjonarkom, o co z wiarą i ufnością
prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Propozycja modlitwy: zawierzenie Panu Bogu
działalności misyjnej Kościoła katolickiego poprzez:
- nawiedzenie szopki, modlitwę i ofiarę w intencji
misjonarzy, nowych powołań misyjnych i dzieci
w krajach misyjnych;
- udział w orszaku Trzech Króli;
- czytanie publikacji poświęconych misjom.

ZAPROSZENIE DO MODLITWY
Intencja miesiąca: Modlimy się za Misje
Z Pisma św.: Gdy zaś Jezus narodził się
w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda,
oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy
i pytali: «Gdzie jest nowonarodzony Król żydowski?
Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie
i przybyliśmy oddać Mu pokłon». (Mt 2, 1-2)
Z pism św. Augustyna: Mędrcy jako pierwsi
z pogan przybyli zobaczyć i uczcić Pana i zasłużyli
sobie, by nie tylko otrzymać własne zbawienie,
ale także być symbolem zbawienia wszystkich ludzi.
(św. Augustyn Kazanie 203, 3)
Z Ustaw
Zgromadzenia:
Poczucie
odpowiedzialności za zbawienie wszystkich ludzi
powinno nas skłaniać do gorliwej współpracy
w dziele ewangelizacji świata. W tym celu siostry
będą modlić się w intencjach misjonarzy
i o powołania misyjne oraz rozwijać zainteresowanie
misjami w swym otoczeniu, organizować dla misji
pomoc
duchową
i
materialną.
(Statuty
Zgromadzenia 113)

Modlitwa o uproszenie łask za wstawiennictwem
Matki Katarzyny z Kłobucka:
Wszechmogący Boże, Ty wezwałeś Matkę
Katarzynę, aby przez życie we wspólnocie według
Reguły św. Augustyna służyła Tobie i bliźnim.
Spraw, by zapoczątkowane przez nią dzieło
wydawało obfite owoce świętości. Pozwól nam
cieszyć się jej wyniesieniem do chwały ołtarzy
i udziel za jej wstawiennictwem potrzebnych łask
misjonarzom i misjonarkom, o co z wiarą i ufnością
prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Propozycja modlitwy: zawierzenie Panu Bogu
działalności misyjnej Kościoła katolickiego poprzez:
- nawiedzenie szopki, modlitwę i ofiarę w intencji
misjonarzy, nowych powołań misyjnych i dzieci
w krajach misyjnych;
- udział w orszaku Trzech Króli;
- czytanie publikacji poświęconych misjom.

