
Modlitwy od 20-06-2022

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.  

B. Modlitwa Pogotowia Modlitewnego

Odmawiamy każdego dnia od poniedziałku do piątku 
piąty dziesiątek Tajemnicy Światła Różańca Świętego –  Ustanowienie Eucharystii.

C. W intencjach przyszłych mam i dzieci nienarodzonych

Modlitwa do Ducha Świętego
O Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Cię, oświecaj mnie, umacniaj, pocieszaj i pouczaj, co mam czynić.
Poddaję się chętnie wszystkiemu, czego ode mnie zażądasz, pragnę wszystko przyjąć, co na mnie dopuścisz.

Daj mi tylko poznać Twoją świętą wolę.
Amen.

D. Modlitwa o pokój

Módlmy się o pokój, szczególnie o pokój dla Ukrainy, słowami psalmu 91 „Pod skrzydłami Bożymi”.

Kto przebywa w pieczy Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
mówi do Pana: «Ucieczko moja i Twierdzo, mój Boże, któremu ufam».

Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa.
Okryje cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła: Jego wierność to puklerz i tarcza.

W nocy nie ulękniesz się strachu ani za dnia - lecącej strzały,
ani zarazy, co idzie w mroku, ni moru, co niszczy w południe.

Choć tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy: ciebie to nie spotka.
Ty ujrzysz na własne oczy: będziesz widział odpłatę daną grzesznikom.

Albowiem Pan jest twoją ucieczką, jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego.
Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu,

bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień.

Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka będziesz mógł podeptać.

Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie; osłonię go, bo uznał moje imię.
Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i sławą obdarzę.

Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie. 
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Intencje od 20-06-2022

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.

Intencje Pogotowia Modlitewnego

1. Módlmy się o zakończenie wojny na Ukrainie.
Módlmy się za ofiary tej wojny, za tych, którzy cierpią i za poległych.
Módlmy się za uchodźców, aby mogli przetrwać ten czas otoczeni życzliwością i opieką ludzi 
dobrej woli i kiedy to będzie możliwe, powrócić do swojego kraju.
Módlmy się za wszystkich udzielających pomocy ofiarom tej wojny.
Módlmy się o to, żeby zło i nienawiść nie zaślepiły ludzi, nie zawładnęły światem i aby 
zwyciężyło pragnienie pokoju.

2. Wpisana przez babcię Krysię o modlitwę o zdrowie dla jej wnucząt i dla Antosia.
3. Wpisana przez Alicję o modlitwę o zdrowie dla niej, jej męża, synów, Kingi, dzidziusia Ritki, 

Mirki, o pokój na Ukrainie i świecie.
4. Wpisana przez Andrzeja PM o modlitwę w intencji Zosi o pomyślny dalszy przebieg leczenia.

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 obdarz wszystkie małżeństwa największym Twoim darem dla 
człowieka jakim jest Dziecko. 
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