
6 października 2019  Różaniec Rejonowy 

Do użytku wewnętrznego



Rok duszpasterski 2019/20 w Polsce
przeżywany będzie pod hasłem: „Wielka
tajemnica wiary”. Tą zgłębianą przez nas
wspólnie tajemnicą ma być Eucharystia.
W parafii św. Urszuli Ledóchowskiej chcemy
w tym roku szczególnie doświadczać przez
różne wydarzenia „Życia w braterstwie”. Do
kolejnych Wydarzeń będziemy zapraszać
Paraf ian Lis tem roznoszonym przez
Posłańców. 

Zachęcamy, by List przyjmować, zapoznać się
z jego treścią i w ramach braterstwa w wierze
spróbować włączyć się w proponowane

inicjatywy i gesty dla budowania wspólnoty parafialnej.

PAŹDZIERNIK => RÓŻANIEC

Zbliża się październik – miesiąc
modlitwy różańcowej. Juz teraz
zapraszamy dzieci, aby z pomocą
swoich bliskich wykonały rodzinny
dziesiątek różańca. Można wykonać go
z dowolnych materiałów. Jeden
paciorek na „Ojcze nasz” i dziesięć na
„Zdrowaś Maryjo”. Ważne, żeby to
była praca ręczna i wspólna w domu. Dziesiątki różańcowe
przyniesiemy do kościoła w pierwszą niedzielę października. 

Nabożeństwa różańcowe w październiku będą codziennie
o godz. 1715. Modlitwa różańcem połączona z adoracją
Najświętszego Sakramentu i czytanym rozważaniem. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy!



GEST   EWANGELIZACYJNY:       

Wszystkich mieszkańców parafii zapraszamy do udziału w

mo d l i t w i e p o dc z as Rejonowego Różańca w
niedzielę 6 października o godz. 17. Wspólna
modlitwa odbędzie się w miejscach, gdzie w maju
odbywają się rejonowe nabożeństwa między blokami w
każdym z rejonów. Wyjątkowo różaniec Rejonu VI będzie

połączony w jedną
grupę z Rejonem V. 

P r o s i m y , a b y n a
Rejonowy Różaniec
przyjść z wypisaną
intencją dziękczynną

za to, co w naszej rodzinie radosnego wydarzyło się w
ciągu ostatniego roku. Przychodzimy ze świecami lub
lampionami. Kto nie może przyjść, jest zaproszony, by
przekazać kartkę z intencją modlitwy sąsiadowi, który
wybiera się na Różaniec Rejonowy. Można też zapalić w
tym czasie świecę w oknie swojego mieszkania. 

GEST LITURGICZNY:       

Parafian zapraszamy, aby w
niedzielę 6 października 2019r.
przynieśli karteczki z intencjami
dziękczynnymi za radości, których
doświadczyliśmy w ostatnim roku
w rodzinie lub w sąsiedztwie. Zostaną one na Mszy św.
wniesione w procesji z darami. Podczas Modlitwy
Wiernych kilka z tych wezwań będzie odczytanych. 



Wszystkich parafian  pragniemy  uwrażliwić
na doświadczanie RADOŚĆI  BYCIA  RAZEM

przy okazji Różańca Rejonowego.

UZASADNIENIE:
1. Sytuacja (Tacy jesteśmy):

Zanikła wspólna modlitwa rodzinna a tym bardziej
sąsiedzka, także dlatego, że intencje modlitwy nie
zawsze odnoszą się do życia konkretnego
środowiska.  

2. Ideał (Pan wzywa nas do):

Pan Bóg pragnie bliskiej
relacji z każdym z nas.
C z e k a n a n a s n a
modl i twie. Chce nas
widzieć na modlitwie jako radosną wspólnotę.
Weselcie się z tymi, którzy się weselą (Rz 12,15). Jak
to dobrze, gdy bracia przebywają razem. 

3. Przemiana (dlatego chcemy przyjąć postawę:)

Pragniemy pomóc Parafianom w odkrywaniu potrzeby
radosnego podziękowania Panu Bogu za otrzymane
łaski przy okazji sąsiedzkiej modlitwy podczas
Różańca Rejonowego. 

RADOSNE
DZIĘKCZYNIENIE
SĄSIEDZKIE


