
Modlitwy na dni od 27-01-2020 do 31-01-2020

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 

trzeci dziesiątek Tajemnicy Światła Różańca Świętego –  Głoszenie nauk o Królestwie Bożym

i 

Modlitwę:

Miłości
Przenajświętszego Dzieciątka Jezus

obejmij serce moje.

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 27-01-2020 do 31-01-2020

Intencje Pogotowia Modlitewnego
Osoby wpisujące intencje prosimy o wspólną modlitwę.

Intencje osób podejmujących wspólną modlitwę wyróżnione są pogrubioną czcionką.

1. Wpisana przez matkę w intencji jej syna Macieja.
2. Wpisana przez babcię Krysię o modlitwę dziękczynną za udaną operację Emilki oraz za jej 

całkowity powrót do zdrowia i za Antosia, który wciąż przebywa w szpitalu i czeka go bardzo 
trudna operacja.

3. Wpisana przez Jadwigę o modlitwę w intencji pomyślnego rozwiązania trudnej sprawy urzędowej.
4. Wpisana przez Bernadettę o modlitwę za wuja Józefa o udaną operację i uzdrowienie z 

nowotworu.
5. Wpisana przez Bożenę o modlitwę o pozytywne zakończenie mediacji między Bożeną i 

Dariuszem, małżonkami w separacji, aby Darek chciał kontaktować się z synami.
6. Wpisana przez Alicję o modlitwę w intencji jej mamy o uzdrowienie oraz dla siebie o uzdrowienie i 

nawrócenie.
7. Wpisana przez Marię o modlitwę w intencji Antosia.
8. Wpisana przez Kasię o modlitwę o zdrowie dla córki i całej rodziny.
9. Wpisana przez córkę o modlitwę w intencji jej zmarłego taty Jana.
10. Wpisana przez Anię o modlitwę w intencji naprawy relacji w małżeństwie.
11. Wpisana przez ufającego Bogu o modlitwę o uzdrowienie oraz opiekę Bożą nad córeczką szwagierki, 

która przechodzi operację.
12. Wpisana przez NN o modlitwę za brata, Edytę i ich rodziny.
13. Wpisana przez Dominika w intencji polepszenia warunków w pracy i relacji z pracownikami.
14. Wpisana przez matkę o modlitwę za Filipa i jego narzeczoną.
15. Wpisana przez Barbarę o modlitwę o uzdrowienie jej dziecka.
16. Wpisane przez Renatę i Milenę o modlitwę o pomyślne rozwiązanie problemów rodzinnych, żeby 

Józef nie krzywdził rodziny długami i o odzyskanie pieniędzy.
17. Wpisana przez Jolantę o modlitwę w intencji jej taty o siłę w walce z chorobą i uzdrowienie.

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 Sylwii o cud poczęcia i urodzenia zdrowego dziecka.
3. W intencji Magdaleny i Marka  o zdrową ciążę i zdrowe dziecko i w intencji dziękczynnej za cud jego 

poczęcia.
4. W intencji Magdy K. o modlitwę za nią i za jej dziecko o zdrowie, żeby na jej drodze stanął lekarz, 

który dobrze poprowadzi tą ciążę.
5. W intencji Kasi o zdrowie dla syna, którego nosi pod sercem oraz o szczęśliwy poród.
6. 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: 
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