WIELKA KADYŃSKA POKUTA i MODLITWA o POKÓJ
w 100-rocznicę zakończenia Objawień Fatimskich
z udziałem kapłanów, pielgrzymów i gości z kraju i zagranicy
na naszym franciszkańskim wzgórzu w Kadynach

w piątek 13 października 2017r.

Drogi Bracie, Droga Siostro!
Serdecznie zapraszamy Ciebie i każdego, kogo tylko Ty możesz zaprosić do
przybycia do nas w piątek 13 października 2017r., aby pod przewodnictwem
o. Jamesa Manjackala MSFS, Misjonarza Miłosierdzia z Indii przeżyć ten
wyjątkowy i ważny dzień w duchu pokuty i przebłagania za grzechy.
Zapragnij wraz z nami modlić się o - wciąż zagrożony - POKÓJ i tym samym
przyczyń się do wypełniania próśb Matki Przenajświętszej.
W planie dnia:






Różaniec
Okolicznościowe konferencje o. Jamesa Manjackala MSFS
Msza św. z kazaniem
Modlitwa o pokój i przebłagalna za grzechy godzące w Niepokalane Serce Maryi i za grzechy
przeciwko godności mężczyzny i kobiety, prymatowi ojcostwa, świętości życia,
nierozerwalności małżeństwa.

Do przeżycia Wielkiej Kadyńskiej Pokuty i Modlitwy o Pokój przygotowujemy
się także poprzez:
 DZIEŃ FATIMSKI, na który zapraszamy do naszego kościoła
w piątek 13 maja 2017r. (więcej informacji w zakładce: Aktualności)
 modlitwę przebłagalną za grzechy przeciwko godności mężczyzny
i kobiety, prymatowi ojcostwa, świętości życia, nierozerwalności
małżeństwa, na którą zapraszamy w każdy drugi piątek miesiąca do
kościoła OO. Cystersów pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej
w Gdańsku-Oliwie
 poprzez modlitwę indywidualną i we wspólnocie, o którą gorąco
prosimy Ciebie, Drogi Bracie i Ciebie Droga Siostro.

Prosimy o wydrukowanie treści modlitwy i przekazanie naszej prośby o
włączenie się do niej każdego, kto może i zechce wesprzeć nasze wspólne
dzieło pokuty i pokoju:

Modlitwa o dobre przygotowanie, przeżycie i owoce
WIELKIEJ KADYŃSKIEJ POKUTY i MODLITWY o POKÓJ
Zawierzamy Bogu w Trójcy Jedynemu przez pośrednictwo naszej Niepokalanej Matki
Maryi – Królowej Pokoju, przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II – Pielgrzyma Pokoju,
Świętych i Błogosławionych Zakonu Serafickiego ze św. Franciszkiem i św. Antonim
Patronem Parafii oraz przez pośrednictwo naszych Świętych Patronów, Aniołów
i Archaniołów, przygotowanie, przeżycie i owoce
WIELKIEJ KADYŃSKIEJ POKUTY i MODLITWY o POKÓJ, która odbędzie się
u OO. Franciszkanów w Kadynach w dniu 13 października 2017r. w 100-rocznicę
zakończenia Objawień Fatimskich.
Zawierzamy Ordynariusza miejsca bpa Jacka Jezierskiego, Prowincjała Prowincji św.
Franciszka o. Bernarda Marciniaka OFM, Misjonarza Miłosierdzia o. Jamesa Manjackala
MSFS, który tę modlitwę poprowadzi oraz każdego współmodlącego się z nami kapłana,
pielgrzyma i gościa, a szczególnie z - zawierzonej Maryi - Rosji.
Nasze zawierzenie łączymy z modlitwami całego Kościoła Świętego.
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

Drogi Bracie, Droga Siostro!
serdecznie zapraszamy Ciebie i gorąco prosimy
przekaż zaproszenie komu tylko możesz, aby modlił się tą modlitwą
i przybył do Kadyn w dniu 100-rocznicy rozpoczęcia Objawień Fatimskich,
w piątek 13 maja 2017r. na wspólne przeżycie DNIA FATIMSKIEGO,
a w dniu 100-rocznicy zakończenia Objawień Fatimskich,
w piątek 13 października 2017r.
na WIELKĄ POKUTĘ i MODLITWĘ o POKÓJ

Szczególne zaproszenie
kierujemy do naszych sąsiadów
z Kaliningradu i innych rosyjskich wiosek i miast

