
Intencje na maj 2021 

Intencja ogólna: Módlmy się, aby 

odpowiedzialni za finanse współpracowali z 

rządami w celu uregulowania sfery finansowej i 

chronienia obywateli przed jej zagrożeniami.  

• O ustanie pandemii koronawirusa, za chorych  

• za papieża, biskupów, prezbiterów i diakonów o 

potrzebne siły w posłudze Sakramentalnej. 

• za księży neoprezbiterów oraz parafie, do 

których zostaną posłani  

• za zdających egzaminy, w sposób szczególny 

maturzystów o światło Ducha Świętego 

• o rozeznanie drogi życiowej dla młodych ludzi 

• w intencji rodzin przeżywających kryzysy, aby 

na nowo otworzyły się na Boga i siebie 

wzajemnie 

• za dzieci, które po raz pierwszy przystąpią  

do I Komunii świętej oraz młodzież 

przygotowującą się do bierzmowania 
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