Modlitwy na czerwiec 2018 r.
A. Modlitwa do Świętego Michała Archanioła
Wszyscy modlimy się codziennie Modlitwą do Świętego Michała Archanioła:
Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź
naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i
inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Jest to tzw. modlitwa osłonowa, mająca chronić nas, modlących się w intencjach innych.

B. Modlitwa Pogotowia Modlitewnego
Uczestnicy Pogotowia Modlitewnego odmawiają każdego dnia od poniedziałku do piątku czwarty dziesiątek
Tajemnicy Radosnej Różańca Świętego – Ofiarowanie Pana Jezusa.

C. Modlitwa Podgrupy modlącej się w intencjach przyszłych mam
i dzieci nienarodzonych
Uczestnicy Podgrupy modlącej się w intencjach przyszłych mam i dzieci nienarodzonych
odmawiają każdego dnia od poniedziałku do piątku modlitwę:
Modlitwa o pomoc za wstawiennictwem świętego Antoniego
Ufny w Twoją świętą przyczynę i przemożne zasługi polecam się Tobie, św. Antoni, i proszę Cię, wejrzyj na
moją wierną i szczerą miłość i silną ufność, jaką serce moje względem Ciebie jest przepełnione.
Zapisz sobie moje imię głęboko w Twym sercu i pozwól mi należeć do liczby tych, których Ty szczególnie
miłujesz i ochraniasz, iżbym mógł we wszystkich moich potrzebach znajdować w Tobie ucieczkę.
Amen.

D. Modlitwa dodatkowa dla wszystkich
Jest to modlitwa obowiązkowa dla wszystkich modlących się w Pogotowiu modlitewnym i w Podgrupie.
Modlitwę tą każdy wybiera sobie samodzielnie i odmawia ją każdego dnia od poniedziałku do piątku.
Moja propozycja modlitwy na czerwiec to:
ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
Do Serca Twojego uciekamy się Jezu, Boski Zbawicielu.
Naszymi grzechami racz się nie zrażać, o Panie święty,
ale od wszelakich złych czynów racz nas zawsze zachować, Boże łaskawy i najlitościwszy.
O Jezu, o Jezu, o Jezu dobry, Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza!
W Sercu Twoim racz nas obmyć. Do Serca Twojego racz nas przytulić.
W Twym Sercu na wieki racz nas zachować. Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza!

Forum Pogotowia Modlitewnego znajduje się na stronie:

http://adonai.pl/modlitwy/?id=tajemnica&action=7
na portalu:

Intencje na dni od 11-06-2018 do 15-06-2018

Intencje Pogotowia Modlitewnego
Intencje wpisane na forum Pogotowia Modlitewnego
1.
2.

3.
4.

Wpisana przez matkę o modlitwę w intencji jej córki Pauliny o łaski uzdrowienia na duszy, ciele i
umyśle, łaski nawrócenia, pojednania z Bogiem, Spowiedzi i Komunii Świętej.
Wpisana przez Pawła o modlitwę o pojednanie z żoną, o pomoc w nauce córce Pauli i mądre decyzje
z doborem kierunku studiów, o pomoc w znalezieniu pracy przez członków rodziny, o pomoc w
znalezieniu stancji lub mieszkania, m.in. dla jego córki, o pomoc dla Michała, który ma problemy
zdrowotne.
Wpisana przez Magdalenę o modlitwę w intencji jej starszego syna, aby ich relacje się poprawiły, aby
zrozumiał jak bardzo go kocha, a także o poprawę jej beznadziejnej sytuacji materialnej.
Wpisana przez N.Z. o modlitwę o pokój dla dusz zmarłych Wandy, Witolda, Antoniego, Zbigniewa,
oraz Jana i Danuty.

Wybrane intencje wpisane na forum Tajemnicy Szczęścia
1.

Wpisana przez Ewelinę o modlitwę w jej intencji.

Intencje Podgrupy modlącej się w intencjach przyszłych mam
i dzieci nienarodzonych
Przez całe życie szukamy dowodów na cuda,
a przecież narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.

1.
2.

W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w łonach matek.
W intencji małżeństw, które w trudach oczekują na owoc swojej miłości. Panie Boże daj im dużo siły,
opiekuj się nimi i jeśli taka Twoja Wola to obdarz wszystkie małżeństwa największym darem Boga dla
człowieka jakim jest Dziecko.

Forum Pogotowia Modlitewnego znajduje się na stronie:

http://adonai.pl/modlitwy/?id=tajemnica&action=7
na portalu:

