Internetowa grupa modlitewna „ModlitwaRazem”
Gdyż tam, gdzie dwaj lub trzej zbierają się w moje imię, jestem pośród nich
– Mt 18,20

Zasady funkcjonowania grupy
1. Grupa modlitewna powstała 13.03.2015 r. przy klasztorze Ojców
Dominikanów w Sandomierzu.
2. Członkowie grupy zobowiązują się do codziennego – w dowolnej porze
dnia – odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego w intencjach grupy.
Odmawianie Koronki nie obowiązuje pod grzechem.
3. Członkowie grupy modlą się w następujących intencjach:
a. za siebie nawzajem i we wszystkich intencjach własnych
wzbudzanych w sercu przez członków grupy (intencje mogą być
wzbudzane o wybranej przez siebie porze i na dowolny okres).
b. o rozwój duchowy członków grupy.
c. o Miłosierdzie Bożego dla zmarłych członków grupy.
4. Do grupy mogą należeć także osoby, które nie przystępują do
sakramentów.
5. Aby dołączyć się do grupy należy wejść na stronę internetową
www.modlitwarazem.pl i wpisać w formularzu zgłoszeniowym swoje
imię, adres mailowy, miejscowość i kraj zamieszkania. Jeżeli osoba,
która chce się zapisać do grupy, nie posiada adresu mailowego,
powinna poprosić kogoś o pośrednictwo, bo zapisy odbywają się tylko
drogą elektroniczną. Każdy nowy członek wspólnoty modlitewnej
otrzymuje Certyfikat jako potwierdzenie włączenia go do tej grupy.
6. Każdy członek grupy, co tydzień, otrzymuje tekst do rozważania,
z którym można się zapoznawać dla pogłębiania wiary.
7. Za członków grupy modlitewnej oraz w ich intencjach jest odprawiana
Msza św. w każdą drugą sobotę miesiąca o godzinie 9.00 w Sandomierzu w kościele św. Jakuba, który jest podwójnym sanktuarium –
Matki Bożej Różańcowej oraz Bł. Sadoka i 48 Sandomierskich
Męczenników Dominikańskich
8. Członków grupy łączy więź duchowa. Nie ma wspólnych spotkań.
Członkowie nie płacą żadnych obowiązujących składek. Baza adresowa
nie jest udostępniana ani członkom grupy ani osobom z zewnątrz.
9. Każdy może zaprosić innych do uczestnictwa w grupie, przekazując tę
informację, aby jak najwięcej chętnych mogło czerpać wszelkie dobra
płynące z tego modlitewnego wstawiennictwa za siebie nawzajem.

Internetowa grupa modlitewna „ModlitwaRazem”

Koronka Do Miłosierdzia Bożego
(do odmawiania na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątków)

Na początku
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź
wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na
pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za
nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa
Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego,
narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł
i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa,
siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych
i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie,
grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
Na dużych paciorkach (1 raz)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna
Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego
świata.
Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym
światem.
Imprimatur: kard. Franciszek Macharski, metropolita krakowski.
Kraków, 16 lutego 1980. Imprimatur dotyczy Koronki.

* Tekst Koronki pochodzi ze strony: www.faustyna.pl Warto odwiedzić tę stronę.
Można tam zapoznać się z wieloma informacjami na temat Bożego Miłosierdzia,
Koronki i św. Siostry Faustyny.

