
Intencje na marzec 2021 

Intencja ewangelizacyjna: Sakrament pojednania 
Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament 
pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się 
nieskończonym miłosierdziem Bożym. 

Intencja parafialna: o nawrócenia i duchową 
przemianę w okresie Wielkiego Postu . 

• za papieża Franciszka emer. papieża Benedykta 

• o ustanie pandemii koronawirusa 

• o dobre przeżycie Wielkiego Postu oraz 

przygotowanie się do Świąt Wielkanocnych 

• o dobre przeżycie i owoce wielkopostnych 

rekolekcji parafialnych 

• za zatwardziałych grzeszników, o otwarcie się 

na Miłosierdzie Boże 

• za narzeczonych przygotowujących się do 

sakramentu małżeństwa 

• za dzieci i młodzież przygotowujące się do 

przyjęcia sakramentów 
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