Pieczątka Parafii

Data

...........................................

LISTA OSÓB
trwających na modlitwie różańcowej
w wyznaczonym czasie (30 minut)
w ramach NIEUSTAJĄCEGO RÓŻAŃCA ŚW.
każdego ............ dnia miesiąca
z parafii pw. ..............................................................................................................
w ....................................................... dekanat .........................................................

Godzina
Tajemnica
00,00 - 00,30 radosna
00,30-01.00

światła

01,00-01,30

bolesna

01,30-02,00

chwalebna

02,00 - 02,30

radosna

02,30-03,00

światła

03,00 - 03,30

bolesna

03,30 - 04,00 chwalebna
04,00 - 04,30

radosna

04,30-05,00

światła

05,00 - 05,30

bolesna

05,30 - 06,00 chwalebna
06,00 - 06,30

radosna

06,30 - 07,00

światła

07,00 - 07,30

bolesna

07,30 - 08,00 chwalebna
08,00 - 08,30

radosna

08,30 - 09,00

światła

09,00 - 09,30

bolesna

09,30- 10,00 chwalebna
10,00-10,30

radosna

10,30-11,00

światła

11,00-11,30

bolesna

11.30-12,00

chwalebna

12,00-12,30

radosna

Imię i Nazwisko

Adres

Telefon

12,30-13,00

światła

13,00-13,30

bolesna

13,30-14,00

chwalebna

14,00 - 14,30

radosna

14,30-15,00

światła

15,00-15,30

bolesna

15,30-16,00

chwalebna

16,00-16,30

radosna

16,30-17,00

światła

17,00-17,30

bolesna

17,30-18,00

chwalebna

18,00-18,30

radosna

18,30-19,00

światła

19,00-19,30

bolesna

19,30-20,00

chwalebna

20,00-20,30

radosna

20,30-21,00

światła

21,00-21,30

bolesna

21,30-22,00

chwalebna

22,00 - 22,30

radosna

22,30 - 23,00

światła

23,00 - 23,30

bolesna

23,30 - 24,00 chwalebna

___________________________________________
Podpis Zelatorki

_____________________________________________
Podpis Księdza Proboszcza

Uwaga !
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Powyższą Listę oraz karty przynależności danej osoby do Nieustającego Różańca proponujemy powielić
przed ich wypełnieniem.
Dzień trwania na modlitwie osób z danej parafii należy uzgodnić z Panią Marią Leśniewską, tel. (061) 832-1980, 606-273-394.
W przypadku zgłoszenia się więcej osób do odmawiania różańca o tej samej godzinie w jednej parafii,
prosimy umieścić te osoby na dodatkowej liście.
Wypełniony druk : „Informacja dot. Nieustającego Różańca Świętego” ze stanem na 31 grudnia kończącego
się roku, należy przesłać do Pani Marii Leśniewskiej na adres: ul. Kalinowa 15/1, 61-436 Poznań.
W dniu odmawiania Nieustającego Różańca wskazane jest (chociaż nieobowiązkowe) wziąć pełny udział we
Mszy św. (z przystąpieniem do Komunii św.).
Zapomnienie odmówienia różańca w obranym dniu i godzinie nie jest grzechem. Jeżeli zaistnieje poważna
przeszkoda w odmówieniu różańca w obranym terminie, można poprosić inną osobę o zastępstwo.
We wszelkich kwestiach związanych z Nieustającym Różańcem należy zwracać się do Pani Marii
Leśniewskiej.
Więcej informacji: „Miesięcznik Kościelny”, nr 2003/6, s. 34-36.

