Sommaren 2014 sökte sig tre vänner samman för att be. De kom
överens om att varje morgon vid åttatiden inleda dagen med bön för
varandra. Ur den bönen växte en gemensam längtan fram att också
be för kyrkan och världen.
Sedan dess har flera önskat vara med. Den enkla formen är ett stöd
för den enskilda bönen mitt i vardagen. Vi ber på var sina håll, varje
morgon klockan åtta. Vi ber just där vi är, i våra hem, på väg till
jobbet, i skolan, på resan…
Varje månad har ett förbönsämne. Ämnen som ruvas fram under året
och som vi tillsammans bär i tanke och bön inför vår Gud.
Vill du vara med i denna bönetjänst?
Skriv till boneapostolatet@linkopingskloster.se
Välkommen!
”När ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom veta alla era önskningar. Då
ska Guds frid som är mera värld än allt ni tänker ge era tankar och hjärtan skydd
i Kristus Jesus, vår Herre.”

© Linköpings kloster

Bön vid dagens början
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BÖNEINTENTIONER
JANUARI
Att det nya året välsignar oss med nytt hopp och framtidstro

I Faderns + och Sonens och den heliga Andens namn.

FEBRUARI
Att pandemins begränsningar öppnar oss för Guds möjligheter

Denna stund är din, o Gud
Du är i mig
Jag är i dig

MARS
Att vi lär oss leva med mindre för att söka det som är mer

I din blick vill jag leva denna dag.

MAJ
Att vi minns att vi Andas samma luft som djuren omkring oss

I förtröstan på ditt Ord
och i tron på dina löften
kommer jag inför dig och ber….

JUNI
Att naturen får känna att vi bryr oss om den

Månadens ämne…

AUGUSTI
Att vi helgar våra händer i bön

(Egna förbönsämnen…)
Vår Fader

APRIL
Att vi vågar välja en enkel och hållbar livsstil

JULI
Att vi erfar Guds oändliga barmhärtighet i Guds Ord

SEPTEMBER
Att vi kysser jorden med våra fötter
OKTOBER
Att trädens avlövande sporrar oss till djupare överlåtelse i Gud
NOVEMBER
Att hjärtat i kyrkans kallelse som är bön förnyar världen genom oss
DECEMBER
Att vår väntan blir en handling som påskyndar evighetens ankomst

