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Ромашка закладена в день..................................................

В ...........................................................................................

Обіцяємо молитися перед присутнім у Євхаристії

Ісусом у намірі священика..................................................

Вибираю час молитви:

в період: з............................до..............................................

або до кінця його життя.

Про обіцяну молитву заявляють:

понеділок..........................................................................

вівторок............................................................................

середа...............................................................................

четвер...............................................................................

п'ятниця............................................................................

субота...............................................................................

неділя................................................................................

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

Особа, яка створює Ромашку (адреса та телефон)



Апостольство молитви за священиків Ромашка

Апостольство Ромашка було засновано в Канаді у 

1981 році для підтримки священиків у їхньому 

служінні та духовному житті. Це відповідь на 

 запрошення Ісуса: Жнива великі, та робітників 

мало. Просіть, отже, Господаря жнив, щоб вислав 

.робітників на свої жнива. (Мт 9, 37f)

Символом Апостольства була обрана Ромашка, або польова квітка. У 

Ромашки сім пелюсток, які позначають дні тижня. Семеро людей 

оточують конкретного священика молитвою, кожен з них обирає один 

день тижня, коли молиться за священика, найзручнішим способом, 

наприклад, за допомогою молитви, поданої в цьому флаєрі. Створення 

Апостольства Молитви за священиків Ромашка є відповіддю на знаки 

часу, це читання натхнення Святого Духа в сучасній Церкві.

О Ісусе, Божественний Пастире, що покликав 

апостолів, щоб зробити їх рибалками людських душ; 

Ти, що притягнув до себе о. ......Зроби його своїм ревним 

послідовником і слугою. Нехай він розділить з Тобою 

бажання загального відкуплення, для якого Ти 

приносиш Себе в Жертву на всіх вівтарях. Ти, Господи, 

що живеш вічно, щоб заступатися за свій народ, відкрий 

йому нові горизонти, щоб  він побачив світ, спраглий 

світла правди і любові; щоб він був сіллю землі і світлом 

світу. Зміцни його Своєю силою і благослови. Святий 

Іван Павло ІІ, покровителю Апостольства, я довіряю 

його твоєму особливому захисту. Прошу тебе 

заступатися за нього перед Богом і допомагати йому в 

усіх його потребах, щоб залишатися вірним Богу і 

плідно працювати на більшу славу Божу. Маріє, Мати 

Церкви, збережи його від усякого зла. Амінь .

Сьогодні є велика потреба в систематичній молитві за священиків. Варто 

закладати Ромашки для своїх священників (настоятелів, вікаріїв, 

родичів). Кожен день підходить, щоб молитися (ювілей, іменини, 

паломництво, відпуст). Зовнішньою ознакою приналежності є отримання 

цього флаєра з текстом молитви за священика.

Під заступництвом Пресвятої Діви Марії,

 Матері Церкви та Святого Івана Павла ІІ

Цілі Апостольської Маргаретки: 

• молитва за священиків та її просування в Церкві, 

• підтримка покликань до священства та релігійного життя, 

• турбота про єдність та співпрацю між священиками та мирянами,

• поглиблення любові до Церкви.

Молитва в обраний день тижня

Крім того, ми закликаємо вас помолитися ще з десяток вервиці

(або інших молитов) за священика.


