
Modlitwy na dni od 10-12-2018 do 14-12-2018

Zaproszenie do wspólnej modlitwy

Wszystkich wpisujących intencje zachęcamy do tego, aby w tygodniu, w którym modlimy się we wpisanych
przez nich intencjach przyłączyli się do nas i modlili się we wszystkich intencjach na dany tydzień. 

Modlitwa nie zajmie Wam dużo czasu. Będzie to nie więcej niż kilka minut dziennie 
przez 5 dni w dowolnych, najwygodniejszych dla Was godzinach.

Bardzo proszę, aby osoby, które zdecydują się na wspólną modlitwę napisały o tym wpisując intencję.
Intencja ich będzie wówczas wyróżniona pogrubionym drukiem.

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. Modlitwy Pogotowia Modlitewnego

Odmawiamy każdego dnia od poniedziałku do piątku 

piąty dziesiątek Tajemnicy Bolesnej Różańca Świętego –  Ukrzyżowanie Pana Jezusa

i oddajemy cześć najświętszej I najboleśniejszej ranie Pana Jezusa. 
Niech każdy zanurzy w tej ranie kogo chce i co chce - siebie,  swoich bliskich,  
swoje troski,  radości czy potrzeby. I niech każdy odda cześć ranie odmawiając 

3x Ojcze Nasz i 3x Zdrowaś Maryjo.

Forum Pogotowia Modlitewnego znajduje się na stronie: 
http://adonai.pl/modlitwy/?id=tajemnica&action=7

na portalu:

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


Intencje na dni od 10-12-2018 do 14-12-2018

Intencje Pogotowia Modlitewnego

1. Wpisana przez Grażynę o modlitwę w intencji zdrowia, pracy, opieki Bożej dla Maćka (o zdaną maturę
i dobre studia), Hanny, Damiana (żeby znalazł pracę której szuka i ułożył sobie szczęśliwie życie z 
dobrą dziewczyną), Grażyny (szczęśliwą operację tętniaka mózgu),  Andrzeja (żeby się nawrócił do 
Boga),  za rodzinną i szczęśliwą Wigilię i Święta.

2. Wpisana przez M. Kamilę o modlitwę za nią i jej syna.
3. Wpisana przez Marię o modlitwę w intencji uzdrowienia wnuczka Wali, który ma ostre zapalenia ucha 

oraz opiekę Matki Bożej nad nim i jego rodzicami.
4. Wpisana przez Dorotę o modlitwę w intencji jej rodziców Danuty i Jana o uzdrowienie z chorób 

nowotworowych oraz o zdrowie dla jej siostry Anety, bo wystąpiły komplikacje podczas zabiegu.
5. Wpisana przez M. o modlitwę o zdrowie dla córki i mamy oraz o szczęśliwa operacje dla niej.
6. Wpisana przez Aleksandrę o modlitwę w intencji jej brata Mirka.
7. Wpisana przez Jolantę o modlitwę w intencji męża Mirosława o uzdrowienie z choroby nowotworowej i

wnuczka Pawełka o uzdrowienie z jego chorób.
8. Wpisana przez Alę o modlitwę o dobrego męża katolika oraz o zdrowie, zgodę i potrzebne łaski dla Ali,

Joli i Krzyśka.
9. Wpisana przez Maję o modlitwę w intencji jej syna, który bardzo się pogubił i odszedł od Boga.
10. Wpisana przez Marię o modlitwę nią o zdrowie, wszelkie łaski i błogosławieństwa w życiu i w pracy, 

żeby dała radę pokonywać trudności na swojej drodze oraz opiekę Matki Bożej.
11. Wpisana przez Klaudię o modlitwę za jej córkę i o wzmocnienie miłości do niej, aby mogła jej pomóc.

Niestety nikt z wpisujących intencje nie zadeklarował chęci wspólnej z nami modlitwy. A przecież to tylko kilka 
dni po kilka minut poświęcone sobie i innym...

Modlimy się także w intencjach przyszłych mam i dzieci nienarodzonych

Przez całe życie szukamy dowodów na cuda, 
a przecież narodziny dziecka to cud w najczystszej postaci.

1. W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w łonach matek.
2. 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:

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

