Chcemy razem prosić Boga za tych wszystkich, którzy rozeznają w
swoim sercu głos Bożego wołania, za tych, którzy przygotowują się do
kapłaństwa i życia zakonnego w postulacie, nowicjacie i seminarium, a
także o umocnienie w wierze i powołaniu dla wszystkich ojców i braci
paulinów.
Zapraszamy do Wspólnoty wszystkich, którzy chcą ofiarować swój dar
modlitwy w tych intencjach, którym zakon pauliński jest bliski. Szczególnie serdecznie zapraszamy nasze rodziny, przyjaciół i znajomych.
Może to być np. modlitwa w dniu wstąpienia syna, brata lub kolegi do
zakonu. Dla tych, którzy rozważają myśl o powołaniu, może to być
dzień, w którym po raz pierwszy usłyszeli wołanie Boga. Bardzo takiej
modlitwy nam potrzeba.
Każdy członek Wspólnoty wybiera sobie jeden dzień miesiąca, w którym modli się w wybrany przez siebie sposób. To tylko raz w miesiącu!
Im więcej nas będzie, tym większa modlitwa wzniesie się do Boga każdego dnia, nieustannie.
Wystarczy wyciąć i wypełnić załączony formularz i wysłać go na adres:
Wspólnota Błogosławionego Euzebiusza, Jasna Góra, ul. O. A. Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa. Można także dokonać zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej:

www.cbe.paulini.pl
na której znajdują się bardziej szczegółowe informacje o Wspólnocie i
aktualności z jej życia.
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Zapraszamy do Wspólnoty bł. Euzebiusza,
w której modlimy się za zakon pauliński
a zwłaszcza o liczne i święte powołania
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Proszę o włączenie mnie
do WSPÓLNOTY BŁOGOSŁAWIONEGO EUZEBIUSZA.
Chcę w niej podjąć modlitwę o powołania i za powołanych
do paulińskiego życia zakonnego i kapłańskiego.
Jako dzień mojej modlitwy obieram każdy _____ dzień miesiąca.
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