CAŁODNIOWA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
11 SIERPNIA 2012R.
W sobotę 11 sierpnia
odbędzie się całodniowa adoracja Najświętszego
Sakramentu. To nowa tradycja w naszej diecezji powstała w tym roku w związku z
jej dwudziestoleciem istnienia. Dla każdej parafii został
wyznaczony inny dzień wspólnej modlitwy. I tak w
ciągu całego roku adoracja całodniowa odbywa się
codziennie w innej parafii. Adoracja NS to szczególna
okazja dla wszystkich wiernych naszej parafii, aby choć
w kilkuminutowej modlitwie podziękować za wszelkie
łaski, jakich doświadczamy każdego dnia. Warto
zatrzymać się choć na chwilę i podziękować P.
Jezusowi i Bożej Opatrzności za zdrowie, pracę i
rodzinę, za tegoroczne sukcesy, dobrych kolegów i
przyjaciół, odejście od złych przyzwyczajeń, a także
ratunek w zagrożeniach zdrowia i życia, szczęśliwy
powrót z wakacji bądź pomyślne rozwiązanie trudnych
spraw życiowych i rodzinnych. Takich przykładów i
śladów Bożej obecności w naszym życiu można by
mnożyć godzinami. Stąd zapraszamy i zachęcamy wszystkie rodziny naszej parafii,
aby najlepiej w gronie wszystkich domowników choć na kilka minut odwiedzić
naszą świątynię i podziękować Panu Bogu za każdy gest Jego opieki nad nami. A
jest za co dziękować, czasem nawet nie zdajemy sobie sprawy ile nieszczęść ominęło
nas na skutek modlitwy naszych bliskich ...modlitwy choćby naszych rodziców,
którzy zawsze o nas pamiętają.. Pamiętajmy i my o Panu Bogu, który obdarza nas
swoją pomocą i zechciejmy w sobotę 11 sierpnia choćby na przysłowiową minutkę
uklęknąć przed Najświętszym Sakramentem i złożyć swoje osobiste podziękowanie i
prośbę.. W czasie trwania adoracji będzie możliwość skorzystania ze spowiedzi..

PLAN ADORACJI;







8.00 - msza św. poranna
8.30 – rozpoczęcie adoracji – róże różańcowe
10.00 – 11.00 – adoracja dzieci i młodzieży
11.00 – 12.00 – adoracja róż różańcowych
12.00 – 13.00 – adoracja ojców i mężów
13.00 – 14.00 – adoracja indywidualna

 14.00 – 15.00 – przerwa w adoracji (ślub)





15.00 – 16.00 – adoracja matek i kobiet
16.00 – 17.00 – adoracja kleryków, ministrantów i lektorów
17.00 – 17.45 – adoracja indywidualna
17.45 – błogosławieństwo NS. i msza św. wieczorna

