
JERYCHO  RÓŻAŃCOWE  
INTENCJE   MODLITEWNE  W  MIESIĄCU  KWIETNIU 2020 r. 

Ten Różaniec odmawiamy z Tobą Maryjo i na Twoją Cześć 

Królowo Różańca Świętego. 

 

„Królowo Świata, Pośredniczko ludzi, 

Jedyna Ucieczko nasza i Nadziejo 

Bądź nam Miłosierną”. 

Pragniemy dzisiaj modlić się w następujących intencjach: 

Z Maryją Królową Polski modlimy się o Polskę wierną Bogu, 

Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu! 

                    Maryjo, prosimy o religijne i moralne odrodzenie dla Polski. 

                                          O nawrócenie Polski i Polaków. 
 

1. W intencji Kościoła, aby Najświętsza Maryja Panna i Michał Archanioł bronili  Go                     

przed działaniem złego ducha, który atakuje i dzieli Wspólnotę Wierzących. 

2.  Za  Ojca Świętego - Franciszka, papieża emeryta Benedykta XVI,                                                   

ks. Abp Andrzeja i  za całe  Duchowieństwo. O  liczne  i  święte  powołania 

kapłańskie, zakonne i misyjne,  które  będą  podtrzymywały  żywą  wiarę. 

3.  Za  księdza  proboszcza Mariana, ks. Wojciecha i ks. Tomasza. 

4. O dobre przeżycie nadchodzących Świąt Zmartwychwstania Pańskiego  

 oraz o dar zaufania Bożemu Miłosierdziu.                        

Słowa Jezusa do Rozalii: „Jest jednak ratunek dla Polski:                                                                   

Jeżeli Mnie uzna za Swego Króla i Pana w zupełności przez Intronizację,  nie tylko w 

poszczególnych częściach kraju,  ale w całym Państwie z Rządem na czele”. 

4.  Aby zgodnie z Wolą Bożą, Jezus Chrystus  jak  najszybciej  został uznany  przez  cały nasz 

naród i ogłoszony w całym państwie  - Królem  Polski  i razem  z Maryją  Królową  Polski  

wyzwolił  nasz  naród  z  upadku moralnego, duchowego  i  gospodarczego  oraz  z  

niebezpieczeństwa  utraty  wolności. 

Prosimy o pełną, w sposób  należyty, uroczyście  przeprowadzoną  Intronizację  Jezusa                              

Chrystusa  na Króla  Polski  przez  Rząd i Episkopat  według  wskazań Rozalii Celakówny. 

5. Aby Polską rządzili ludzie wierni Bogu i zgodnie z Jego Wolą. 

O zachowanie Pokoju na świecie i w naszej Ojczyźnie. 

6. Prosimy o wygaśnięcie epidemii, o ochronę od wszelkiego zła i czuwanie  nad nami 

każdego dnia. Prosimy o zdrowie dla chorych i siłę dla ich bliskich. W intencji lekarzy, 

personelu medycznego i wszystkich, którzy troszczą się o nasze zdrowie i bezpieczeństwo. 

7. Prosimy o Cud Miłosierdzia Bożego dla nas i Całego Świata.                                                       

8. Za szczęśliwe narodziny wszystkich poczętych dzieci i ochronę życia                                       

do naturalnej śmierci. 

9.  Za  prześladowanych i mordowanych chrześcijan za wiarę na całym świecie. 

10.  W intencji konających o łaskę dobrej  śmierci i za dusze w Czyśćcu cierpiące,                        

aby ich męki zostały skrócone i zmniejszone. 

11. W intencjach  wiadomych Bogu i nam, zachowanych  w  naszych  sercach. 

  

Niech Serce Twe Niepokalane zmieni świat i będzie naszym Ratunkiem. 
Dziewico Maryjo, strzeż nas, kochamy Cię, zbaw nas i świat. 

Wierzę w Boga, Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo / 3razy, Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Św. … 


