
Modlitwy od 05-12-2022

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 
pierwszy dziesiątek Tajemnicy Chwalebnej Różańca Świętego –  Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

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

Modlitwa o dar pokoju św. Jana Pawła II

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie 
udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i 
dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska 
walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę 
odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym 
wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.
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Intencje od 05-12-2022

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 pokój na Ukrainie i na świecie.
2. Wpisana przez Alicję o modlitwę o zdrowie dla niej, jej męża, synów, Kingi, Ritki, Anielki, Mirki, 

o łaskę zbawienia i większą Wiarę, żeby jej syn miał jasny umysł w pracy, o dobrą żonę dla 
syna i o pokój na Świecie i Ukrainie.

3. Wpisana pezez Jadwigę o modlitwę o cud uzdrowienia duszy ciała I psychiki i opiekę nad jej 
rodziną, szczególnie Jakubem.

4. Wpisana przez Bernadettę o modlitwę o pokój o zakończenie wojny na Ukrainie, za tych ludzi 
którzy tam cierpią, za jej małą rodzinę by była zgodna i trwała i za jej kochaną córeczkę Marysię
by była zdrowa i za siebie by była dobra mamą.

5. Wpisana przez babcię Krysię  o modlitwę o zdrowie dla jej wnucząt, a zwłaszcza za Olę i 
Antosia.

6. Wpisana przez Andrzeja PM o modlitwę w intencji Zosi o zdrowie dla niej.

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 oczekują na owoc swojej miłości. Panie Boże daj im dużo siły i jeśli taka 

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