
Modlitwy na dni od 01-06-2020 do 05-06-2020

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 Bolesnej Różańca Świętego –  Cierniem ukoronowanie.

C. Modlitwa  Papieża Franciszka 

O Maryjo, Ty zawsze jaśniejesz na naszej drodze jako znak zbawienia i nadziei.

Powierzamy się Tobie, Uzdrowienie chorych,
która u stóp krzyża zostałaś powiązana z cierpieniem Jezusa, trwając mocno w wierze.

Ty, Zbawienie ludu rzymskiego, wiesz czego potrzebujemy i jesteśmy pewni, że zatroszczysz się o to,
aby radość i święto – tak jak w Kanie Galilejskiej – mogły powrócić po tym czasie próby.

Pomóż nam, Matko Bożej Miłości, byśmy dostosowali się do woli Ojca i czynili to,
co powie nam Jezus, który obarczył się naszym cierpieniem i dźwigał nasze boleści,

by nas prowadzić przez krzyż ku radości zmartwychwstania. 
Amen.

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 01-06-2020 do 05-06-2020

Intencje Pogotowia Modlitewnego
Osoby wpisujące intencje prosimy o wspólną modlitwę.

Intencje osób podejmujących wspólną modlitwę wyróżnione są pogrubioną czcionką.

1. Wpisana przez Annę o modlitwę w intencji syna by wrócił na dobrą drogę.
2. Wpisana przez Krystynę o modlitwę o zdrowie dla Emilki i Antosia.
3. Wpisana przez Beatę o modlitwę o wyjście z długów, możliwość spłacenia kredytów i powodzenie w 

pracy.
4. Wpisana przez Anię o modlitwę w intencji naprawy relacji w małżeństwie i zachowanie pracy w 

dobie epidemii.
5. Wpisana przez Krystynę o modlitwę o zdrowie dla Genowefy, Haliny i Bogdana oraz o ustanie 

pandemii koronawirusa.

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 i Arka o cud poczęcia i urodzenia zdrowego dziecka.
3. W intencji Ani o dar rodzicielstwa.
4. 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 obdarz wszystkie małżeństwa największym Twoim darem dla 
człowieka jakim jest Dziecko. 

Forum Pogotowia Modlitewnego znajduje się na stronie: 
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