MARGARETKI DLA KAPŁANÓW
W Roku Kapłańskim, w niedzielę zamykającą Tydzień Misyjny oraz w Niedzielę
Kapłańską obchodzoną w USA od 2004 roku, wierni z parafii św. Józefa Robotnika
w Wheeling przekazali MARGARETKĘ posługującym kapłanom, misjonarzom
werbistom: ks. Jerzemu Gawlikowi, ks.. Kazimierzowi Garbaczowi,
ks. Januszowi Horowskiemu.

„Margaretka” to siedmioosobowa grupa osób, z której każda w ustalonym dniu modli się
za kapłana. Wszyscy jesteśmy wdzięczni naszych kapłanom, za ich posługę i stałą
obecność pośród nas.
Kapłan, podobnie jak każdy z nas, potrzebuje modlitwy! Modlitwa wstawiennicza jest
najpiękniejszym wyrazem prawdziwej troski i miłości bliźniego. Modlitwą wyrażamy
również dziękczynienie Bogu za dar i tajemnicę kapłaństwa, w której uczestniczy sam
Chrystus i dzieli się Sobą w świętych sakramentach Kościoła.

Ks. Kazimierz Garbacz, SVD w grupie”MARAGRETEK”

1. Anna Kwiatkowska – niedziela
2. Anna Janas - poniedziałek
3. Jolanta Osuch - wtorek
4. Grażyna Kuk - środa
4. Ewa Kowalska – czwartek
5. Teresa Seredi – piątek
6. Maria Frańczyk – sobota

Ks. Janusz Horowski, SVD (posłuchaj homilii – MP3)

1. Jadwiga Nieścier - niedziela
2. Sophie Rygiel – poniedziałek
3. Jadwiga Szczurek – wtorek
4. Alfreda Chełmecka – środa
5. Elżbieta Matyja – czwartek
6. Adam Sekrecki – piątek
7. Bożena Sokołowska – sobota

Ks. Jerzy Gawlik, SVD - niestety nie wszyscy mogli uczestniczyć w przekazywaniu
„Margaretki”. O. Jerzy należy do „grona uprzywilejowanych”, ponieważ pierwszą
„Margaretkę” otrzymał z okazji 25-lecia kapłaństwa w 2006 r.

2009
Stanisław Wyrwał
Zofia Podobińska
Helena Nowacki
Elżbieta Ciepiela
Adela Ciepiela
Halina Kuczek
Zbigniew Blicharz

niedziela
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota

od 2006
Zenon Borek
Maria Michalik
Danuta Kowalik
Maria Knap
Stanisław Knap
Jolanta Osuch
Janusz Ruciński

Modlitwa za kapłanów
O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby uczynić ich rybakami dusz
ludzkich, TY, który pociągnąłeś ku Sobie ks. ….., uczyń go swoim gorliwym naśladowcą
i sługą. Spraw, aby dzielił z Tobą pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego na
wszystkich ołtarzach ponawiasz Swoją Ofiarę. Ty o Panie, który żyjesz na wieki, aby
wstawiać się za Twoim ludem, otwórz przed nim nowe horyzonty, by dostrzegał świat
spragniony światła prawdy i miłości; by był solą ziemi i światłością świata. Umacniaj go
Twoją mocą i błogosław mu. Święty (imię patrona), którego imię nosi ks….., Twojej
szczególnej opiece polecam go dzisiaj. Proszę Cię, abyś wstawiał się za nim przed
Bogiem i pomagał mu we wszystkich potrzebach. Spraw, by dochował Bogu wierności
i owocnie pracował dla Jego większej chwały. Maryjo, strzeż go przed wszelkim złem.
Amen.
Koronka Medziugorska:
Wierzę w Boga…; 7x Ojcze nasz…, 7x Zdrowaś Mario…., 7x Chwała Ojcu…

