MODLITWA ZA GRUPY ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM w 2017/2018 roku

GRUPA MODLĄCA SIĘ - modli
się z grupę znajdującą się
w wierszu na prawo (w jej
intencji)
Wspólnota Dobrego Pasterza
Zespół Formacji Rodzin
Zmartwychwstanie
Zwiastowanie
Żródło Życia
Zjednoczeni w Duchu
Agape
Ave Maria
Betsaida
Bogurodzica
Boże Miłosierdzie
Droga
Drzewo Życia
Effatha
Eliasz
Emmanuel
Exodus
Grupa Odnowy w Duchu
Świętym
Góra Syjon
Góra Tabor (Raszyn)
Góra Tabor (Marymont)
Ja Jestem
Jan Chrzciciel
Jezus Żyje
Kana
Kyrios
La Salette
Maranatha
Maria

GRUPA za którą
modli się grupa z
lewej kolumny

→ Agape
→ Ave Maria
→ Betsaida
→ Bogurodzica
→ Boże Miłosierdzie
→ Droga
→ Drzewo Życia
→ Effatha
→ Eliasz
→ Emmanuel
→ Exodus
Grupa Odnowy w
→ Duchu Świętym
→ Góra Syjon
Góra Tabor
→ (Raszyn)
Góra Tabor
→ (Marymont)
→ Ja Jestem
→ Jan Chrzciciel
→ Jezus Żyje
→ Kana
→ Kyrios
→ La Salette
→ Maranatha
→ Maria
→ Michael
→ Miłosierdzie
→ Miłość Krzyża
→ Miriam
Matki Bożej
→ Pocieszenia
→ Nowe Jeruzalem

PARAFIA

MIEJSCOWOŚĆ

Św. Anny

Piaseczno

O dalszy rozwój i wzrost grupy i umocnienie diakonii oraz dobre lokum.

Św. Michała
Archanioła

Piastów

O jedność grupy i otwarcie serc byśmy pozwolili Duchowi Świętemu zstąpić i odnowić oblicze naszej grupy.

Warszawa Ursus

O wzrost liczebny grupy, łaskę charyzmatów w posłudze, grupę do posługi muzycznej, wzrastanie w wierze, miłości i
całkowitemu zawierzeniu Bogu.

Warszawa Bemowo

O odnowienie jedności i darów Ducha Świętego, otwarcie na Miłość Bożą i służbę drugim w miłości.

INTENCJA

Niepokalanego
Poczęcia NMP

Warszawa Bielany

O jedność i miłość oraz zespół muzyczny.

Dominikanie

Warszawa Służew

O jedność, wylanie Ducha Świętego i rozpoznanie powołania grupy.

Warszawa Młociny

O odrodzenie darów Ducha Świętego dla grupy, odwagę w pełnieniu posługi i rozpoznanie Woli Bożej.

Św. Anny

Warszawa Wilanów

O jedność, wypełnianie się Woli Bożej w grupie i całej parafii oraz o macierzyńską opiekę Maryi.

Św. Stefana

Warszawa ul.
Czerniakowska

O wzrost liczebny i duchowy członków grupy, ożywienie ruchów parafialnych, za młodzież przygotowującą się do
bierzmowania i w intencji kapłanów.

Magdalenka

O jedność w grupie, otwarcie na służbę, słuchanie Ducha Świętego i pójście za Jego natchnieniami.

Św. Małgorzaty DM

Łomianki

O jedność, otwartość na Wolę Pana i męstwo w jej wypełnianiu.

Św. Edwarda

Pruszków

O otwarcie na działanie Ducha Świętego, rozeznanie charyzmatu i imienia grupy.

Błonie

O jedność, pragnienie przyjęcia darów i charyzmatów Ducha Świętego, diakonię muzyczną, nowych członków grupy
(głównie młodych).
O otwartość na dary Ducha Świętego dla księdza opiekuna i całej grupy, powstanie diakonii muzycznej, obfite owoce
REO, jedność w grupie.

Św. Szczepana

Raszyn

ojcowie Marianie

Warszawa Marymont

Św. Jakuba

Warszawa

O jedność i wyjście na zewnątrz.

Niepokalanów

O miłość i jedność w grupie, potrzebne łaski dla prowadzących i uczestników REO, owoce Ducha Świętego, otwarcie
się i większe zaangażowanie w różne posługi w grupie i dzieła ewangelizacyjne.

O jedność i miłość w grupie i parafii, wzrost duchowy grupy.

Św. Stanisława Kostki

Warszawa Żoliborz

O otwartość na Ducha Świętego, dar uwielbienia Boga, jedność i pojednanie.

Miłosierdzia Bożego

Grodzisk Mazowiecki

O moc Ducha Świętego w wypełnianiu powierzonej nam misji, rozwój grupy i otwarcie na przyjęcie charyzmatów.

Św. Anny

Warszawa

O światło Ducha Świętego i Boże prowadzenie w podejmowanych przez nas posługach, otwarcie grupy na modlitwę
uwielbienia, za mężczyzn z naszej grupy i o nowych mężczyzn dla naszej grupy, o realizację powołań życiowych.

MB Saletyńskiej

Warszawa Włochy

O nowe powołania do grupy, nowe i obfite wylanie charyzmatów, wzrost duchowy i formację członków grupy.

Św. Marcina

Warszawa

O zorganizowanie REO, nowych członków grupy i zespół muzyczny.

Św. Andrzeja Boboli

Warszawa

O łaskę jedności, dobre owoce na kolejne lata posługi.

Warszawa Bemowo

O mądry i Boży wybór lidera grupy i jego Boże prowadzenie w posłudze, wzmocnienie i rozrost grupy a szczególnie
diakonii muzycznej, zapał ewangelizacyjny i otwartość, gotowość do wypełniania Woli Bożej.

Matki Bożej Królowej
Aniołów
NMP Matki
Miłosierdzia
Podwyższenia Krzyża
Świętego
Św. Tomasza AP.

Warszawa Stegny

O jedność i miłość, diakonię muzyczną, prorocką i rozeznaia.

Warszawa Jelonki

O radość Ducha Świętego i natchnienia do dzieł ewangelizacyjnych dla całej grupy.

Warszawa Imielin

O dar wiary, służby dla wszystkich członków grupy, diakonię muzyczną, potrzebne łaski dla ksiedza opiekuna i lidera
grupy.

Góra Kalwaria

O jedność i dary Ducha Świętego.

Magdalenka

O rozpalenie na nowo charyzmatu Bożego, nowych członków grupy i budowanie jedności.

Michael

→

Oblubienica

Św. Anny

Warszawa

O żywe spotkanie Pana Boga i rozwój relacji z Bogiem dla wszystkich obecnych i byłych członków grupy oraz dla tych,
którym posługujemy, rozeznanie powołania i odważne decyzje dla członków grupy, Boże błogosławieństwo, o
młodych i aktywnych członków grupy, umocnienie i rozwój diakonii grupy, potrzebne łaski dla księdza opiekuna,
lidera,animatorów, członków grupy, wytrwałość w charyzmacie ewangelizacji i skoncentrowanie na Panu Jezusie w
aktywnościach grupy.

Miłosierdzie

→

Przymierze

Św. Opatrzności
Bożej

Warszawa Wilanów

O jedność grupy, obdarowanie charyzmatami, rozeznanie tych charyzmatów, błogosławieństwo Boże dla grup
obecnych i przyszłych.

Miłość Krzyża

→

Pójdź za Mną

Wszystkich Świętych

Warszawa

O jedność, uświęcenie i objawienie charyzmatów w służbie, nowych muzyków i rozwój diakonii muzycznej, odwagę
pójścia za Jezusem dla każdego członka grupy, owocny czas przygotowywania się na 10-lecie grupy, wypełnianie
Woli Bożej w grupie, dziękczynienie za 10 lat grupy.

Miriam
Matki Bożej Pocieszenia
Nowe Jeruzalem
Oblubienica
Przymierze
Pójdź za Mną
Światło
Siloe
Skała Pana
Służebnica Pana
Światło Chrystusa
Talitha Kum
Ufni w Panu
Winnica Pana (Piaseczno)
Winnica Pana (Natolin)

Warszawa
O dobry wybór lidera i za nowego lidera, wzrost dla grupy i o nowych członków grupy.
→ Światło
Archanioła
Warszawa pl Trzech Krzyży
O ożywienie ducha apostolstwa i rozwój posługi diakonii modlitwy wstawienniczej.
Siloe
→
O jedność grupy, rozwijanie i posługiwanie charyzmatami, dobre rozeznanie powołania grupy i jej dalszej drogi
Magdalenka
→ Skała Pana Św. Marii Magdaleny
rozwoju oraz kierunku posługi w Kościele, wszelkie potrzebne łaqski.
Św. Maksymiliana
O rozwój duchowy grupy, potrzebne łaski dla członków grupy, za diakonię muzyczną
Warszawa
Służewiec
→ Służebnica Pana
Kolbe
i księdza Marka opiekuna grupy o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.
Najświętszego
O rozwój i umocnienie grupy, diakonię modlitwy wstawienniczej, rozwój diakonii muzycznej, światło Ducha Świętego
Warszawa
→Światło Chrystusa Zbawiciela
dla lidera.
Zalesie Górne
O dalszy wzrost wszystkich członków grupy w podjętych decyzjach o posłudze, młodych członków w grupie.
Talitha
Kum
→
Nadarzyn
O diakonię muzyczną, większą aktywność grupy w parafii.
→ Ufni w Panu
Matki Bożej
Winnica Pana
Piaseczno
O jedność i wytrwałość w posłudze.
→ (Piaseczno)
Różańcowej
O szczególne łaski i mocne prowadzenie Boże dla nowego lidera, odwagę posługiwania charyzmatami dla całej
Winnica Pana
Warszawa Natolin
→ (Natolin)
grupy.
Wspólnota Dobrego
obie warszawskie diecezje
Byśmy byli co raz bardziej mocnym i skutecznym "ZACZYNEM"
→ Pasterza
Zespół Formacji
ECCC Jezuici
Warszawa Falenica
O lepsze rozpoznawanie i realizowanie potrzeb małżeństw.
→ Rodzin
Św. Józefa
O jedność, radość i pokój w grupie, charyzmaty, grających do diakonii muzycznej, ducha dyscypliny i miłość
Ursus
→Zmartwychwstanie oblubieńca NMP
wzajemną.
O jedność w grupie, odwagę podejmowania służby, wszelkie łaski dla księdza opiekuna, łaskę stanięcia w prawdzie i
Grodzisk Mazowiecki
→ Zwiastowanie
wyzwolenia z szemrania i osądzania.
Podkowa Leśna
O jedność grupy i podejmowanie formacji na rekolekcjach.
→ Żródło Życia
Św. Józefa
Zjednoczeni w
Pruszków
O zjednoczenie w duchu i nowych członków grupy.
→ Duchu
oblubieńca NMP
Św. Michała

