Intencje Nowenny do Serca Pana Jezusa

2017

Boskie Serce Jezusa; dobroci i miłości pełne,
hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają!

Panie Jezu, Twojemu Sercu powierzam mojego Ojca i polecam
Tobie wraz z całą rodziną Godziny Różańcowej następujące intencje:
za rozbite rodziny;
za Kościół Święty, by umacniał się
o nawrócenie dzieci i wnuków;
w wierze i pobożności;
za ojców, aby byli obrazem miłości Boga;
o opiekę nad Ojcem Świętym;
za ojców osieroconych, opuszczonych i
o rychłą beatyfikację O. Justyna Figasa;
osamotnionych, by w modlitwie i sakrao pokój na świecie i w rodzinach;
mentach świętych znaleźli potrzebne siły;
o miłosierdzie Boże dla świata;
za chorych, samotnych i cierpiących;
za Godzinę Różańcową, by ewangelizoo pokój i pojednanie z Bogiem dla
wała świat;
umierających;
o zdrowie fizyczne i duchowe dla mnie,
o wieczne szczęście dla zmarłych;
mojej rodziny i przyjaciół;
a szczególnie…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..............

Do______________________________________________
tych intencji dołączam moją ofiarę $............... na Godzinę Różańcową.
Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………..…..……
Adres: …………………………………………………………………………………...
Miejscowość: ................................. Stan/Prowincja: .................Kod ................................
Możesz przesłać gotówkę, a jak użyjesz Check lub Money Order to napisz na nim:
„Godzina Rozancowa” lub „Rosary Hour”
Proszę prześlij tę kartkę wraz z ofiarę, która może być odliczona od podatku pod adresem:
Godzina Różańcowa Ojca Justyna,
P.O. Box 454
Athol Springs, NY 14010

Novena Intentions to the Sacred Heart of Jesus

2017

Sacred Heart of Jesus; full of goodness and love,
generous to all who call to You!

Dear Lord , I entrust to your Heart my Father and confide to
your care along with the entire Rosary Hour Family the following intentions:
for the Holy Church, that it would
strengthen our faith and holiness;
for protection of our Holy Fathers;
for speedy beatification of Fr. Justin Figas;
for peace in the world and in the families;
for mercy for the world;
for the physical and spiritual health for
….me, my family and friends;
for the Rosary Hour, that it may continue
to evangelize the Word;

for broken families;
for conversion of our kids & grandkids;
for fathers of Families, so they will always be a clear sign of God’s love;
for the lonely & abandoned Dads, that
through prayer they may find the strength;
for sick, lonely and suffering;
for those in pain and mourning;
for unity with God for the dying;
for eternal joy for the departed;

□ and especially for.……………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..............

With
this intentions I include the offering of $...........................to the Rosary Hour
______________________________________________

_

Name: …………………………………………………………………………..…..……
Address: …………….…………………………………………………………………...
City: ................................. State/Province .................Zip Code.......................................
Send Cash or write your Check or Money order to “Fr. Justin Rosary Hour”
Please send this form with your tax deductible donation to:
Father Justin Rosary Hour
P.O. Box 454
Athol Springs, NY 14010

