Nowenna do Ducha Świętego
Intencje Modlitewne Archidiecezji Hartford
2017
Piątek, 26 maja
Pierwszy Dzień: Dar Bojaźni Bożej
Intencja: W uroczystość Świętego Filipa Neri, pamiętajcie w swojej modlitwie o
naszej młodzieży i młodych ludziach, aby zachowali wierność praktyce swojej
katolickiej wiary i otworzyli serca na powołania do kapłaństwa, życia
konsekrowanego i małżeństwa.

Sobota, 27 maja
Drugi Dzień: Dar Pobożności
Intencja: Pamiętajcie w dzisiejszej modlitwie młodych mężczyzn, którzy tydzień
temu przejęli w Archidiecezji Hartford święcenia kapłańskie: księdza Glen
Dmytryszyn, księdza Eduar Gutiérrez Tovar i księdza Eric Zuniga.

Niedziela, 28 maja
Trzeci Dzień: Dar Męstwa
Intencja: Pamiętajcie w dzisiejszej modlitwie wszystkich, którzy kończą studia
lub szkołę średnią, aby idąc w przyszłość mieli serca otwarte na sprawy nieba,
słuchając Świętego Ducha i rozważając Bożą wolę.

Poniedziałek, 29 maja
Czwarty Dzień: Dar Umiejętności
Intencja: W dzień pamięci poległych na polu chwały, pamiętajcie w swojej
modlitwie tych, którzy zmarli służąc w siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych
Ameryki, oraz wszystkich mężczyzn i kobiety, którzy dziś są w służbie narodu.

Wtorek, 30 maja
Piąty Dzień: Dar Rozumu
Intencja: Pamiętajcie w dzisiejszej modlitwie chorych, umierających, i tych,
którzy się nimi opiekują, aby uzdrawiająca moc Ducha Świętego dotknęła ich ciała
i duszy i dała im siłę.

Środa, 31 maja
Szósty Dzień: Dar Rady
Intencja: W święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, pamiętajcie w swej
modlitwie wszystkich oczekujących narodzin dziecka, i aby życie było szanowane
na wszystkich jego etapach.

Czwartek, 1 czerwca
Siódmy Dzień: Dar Mądrości
Intencja: W uroczystość Świętego Justyna, męczennika, pamiętajcie wszystkich
chrześcijan prześladowanych i umierających męczeńską śmiercią w dzisiejszym
świecie, a także módlcie się o zachowanie wolności religijnej w naszym kraju.

Piątek, 2 czerwca
Ósmy Dzień: Owoce Ducha Świętego
Intencja: W ten pierwszy piątek miesiąca, módlcie się o nawrócenie tych, których
serca stały się zatwardziałe na Boskie Miłosierdzie Najświętszego Serca Jezusa, i
którzy nie tylko odrzucają religię, ale się jej sprzeciwiają.

Sobota, 3 czerwca
Dziewiąty Dzień: Nasz Pan i Dawca Życia, Pocieszyciel
Intencja: W święto afrykańskich męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy,
módlcie się o owocność każdego wysiłku na całym świecie, aby przynieść innym
Ewangelię poprzez „misyjne apostolstwo”, do którego wszyscy jesteśmy powołani.

