Modlitwy na dni od 23-03-2020 do 27-03-2020

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
piąty dziesiątek Tajemnicy Światła Różańca Świętego – Ustanowienie Eucharystii
i
i modlimy się w intencji papieskiej za katolików w Chinach:
Módlmy się, aby Kościół w Chinach zachował wierność Ewangelii i wzrastał w jedności.

Forum Pogotowia Modlitewnego znajduje się na stronie:

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

Intencje na dni od 23-03-2020 do 27-03-2020

Intencje Pogotowia Modlitewnego
Osoby wpisujące intencje prosimy o wspólną modlitwę.
Intencje osób podejmujących wspólną modlitwę wyróżnione są pogrubioną czcionką.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Wpisana przez Jadwigę o modlitwę o uleczenie jej z choroby i bólu.
Wpisana przez Z o modlitwę w intencji Pauliny, Karoliny i Kingi oraz w intencji ich dzieci i małżonków.
Intencje wpisane przez Alicję, babcię Krysię, Katarzynę, Magdalenę i Marka, Arletę o zatrzymanie
koronawirusa, o zdrowie dla wszystkich zarażonych i o rozsądek dla pozostałych.
Wpisana przez Małgorzatę o modlitwę za Beatę o zdrowie dla niej.
Wpisana przez Magdalenę o modlitwę w intencji jej syna Mikołaja i o poprawę ich relacji.
Wpisana przez Dominika o modlitwę w intencji jego i jego kolegi.
Wpisana przez Katarzynę o modlitwę za jej mamę, która musi mieć pilną operacje oka.
Wpisana przez Kasię intencja dziękczynna za szczęśliwy poród i cudownego syna i prośba o
łaskę zdrowia dla jej dzieci i całej rodziny
Wpisana przez Zofię o modlitwę w intencji Jasia i jego bliskich.
Wpisana przez Anię o modlitwę w intencji naprawy relacji małżeńskich i o opiekę i dary Ducha
Świętego w pracy.
Wpisana przez Arletę o modlitwę o uzdrowienie jej męża Seweryna z chorób kręgosłupa, aby
wszystkie zmiany znikły i nigdy nie wróciły oraz za jej leki życiowe.
Wpisana przez Zofię o modlitwę za nią o łaskę uzdrowienia oraz o zdrowie dla całej rodziny.
Wpisana przez syrenkę-wawa o modlitwę w intencji jej zdrowia.

Któryś za nas cierpiał rany
Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

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.
2.
3.
4.
5.
6.

W intencji dzieci nienarodzonych zabijanych w łonach matek.
W intencji Sylwii i Arka o cud poczęcia i urodzenia zdrowego dziecka.
W intencji Ani o dar rodzicielstwa oraz opiekę i dary.
W intencji Danutę o zdrowie jej wnuka, który ma przyjść na świat.
Módlmy się razem z Kasią w intencji wszystkich matek, które w najbliższym czasie mają
urodzić swoje dzieci, niech w tym trudnym czasie zostaną otoczone życzliwością, troską i
zrozumieniem oraz aby porody przebiegały w spokojnych i bezpiecznych warunkach.
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.
I Ty któraś współcierpiała,
Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

Forum Pogotowia Modlitewnego znajduje się na stronie:

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

