
JERYCHO  RÓŻAŃCOWE  
INTENCJE   MODLITEWNE  W  MIESIĄCU  LUTYM 2021 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. 
                                           

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. 

Prosimy, aby Boża Opatrzność czuwała nad wszystkimi Kapłanami, Zakonnikami      

            i Osobami Konsekrowanymi oraz kierowała Ich codziennym życiem. 

3.  Za  księdza  proboszcza Mariana i  księdza Tomasza.  

Dziękujemy, że  Prowadzicie nas do Boga, Walczycie o nasze Zbawienie,                             

Wspieracie nas Swoją obecnością i mądrością, po prostu Jesteście  z nami. 

O realizację planów duszpasterskich i materialnych w naszej parafii oraz za wszystkich 

Dobroczyńców i Ofiarodawców. Za lektorów, ministrantów i kandydatów,                                   

aby wiernie i wytrwale pełnili służbę przy Ołtarzu.   

 

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  wyjątkowy, uroczyście  przeprowadzoną  Intronizację                  

Jezusa  Chrystusa  na Króla  Polski  przez   Rząd  i Episkopat                                             

według  wskazań  Rozalii  Celakówny. 

5. O dobre przeżycie czasu Wielkiego Postu, z gotowością do skruchy i przemiany 

wewnętrznej. Aby jak najwięcej naszych serc otworzyło się na Miłość, która oddała za nas 

życie na Krzyżu. O liczny udział wiernych w Nabożeństwie Drogi Krzyżowej i Gorzkich 

Żali.  Aby Modlitwa, Post i Jałmużna stały się bliższe nam w tym okresie.  Abyśmy w tym 

ważnym czasie nawrócenia nauczyli się dojrzale kochać Boga, bliźniego i siebie samego.  

6. Za chorych i cierpiących, o powrót do zdrowia, potrzebne siły i męstwo w znoszeniu bólu.   

Za niepełnosprawnych,                                                                                                                             

pominiętych i zapomnianych, aby wiedzieli, że są  potrzebni i ważni. 

7. Za lekarzy i cały personel medyczny, za ich chęć do pracy i  jasność umysłu, aby stawiali 

właściwe diagnozy, podejmowali skuteczne leczenie oraz  zapobiegali chorobom. 

 8. Za tych, którzy opiekują się chorymi i troszczą się o umierających. 



9. Za wolontariuszy i członków Caritas oraz  za wszystkich 

spieszących z pomocą potrzebującym. 

10. Prosimy o ustanie epidemii koronawirusa, abyśmy mogli wrócić do normalnego życia. 

O odbudowanie prawdziwych i solidarnych międzyludzkich więzi, i tego wszystkiego co 

„zniszczył wirus”. Podajmy rękę drugiemu człowiekowi i zatroszczmy się o siebie nawzajem. 

11. „Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu” –                                             

Za nasze i wszystkie Rodziny. 

12. O ochronę  Życia – od  poczęcia do naturalnej śmierci, bo każde  Życie  to Świętość. 

13. W intencji małżeństw oczekujących potomstwa,  o łaskę zdrowia dla poczętego dziecka. 

14. Aby dzieci otrzymywały od swych  Rodziców Modlitwę i Błogosławieństwo.  

15. O Wiarę w Boga dla dzieci i młodzieży - chrońmy ich przed wszelkim złem, podarujmy 

im  swój  czas i miłość oraz  uczmy ich poczucia własnej wartości w domu i szkole. 

16. Za młodzież i dzieci przygotowujące się do sakramentu Bierzmowania i do I Komunii 

Św. oraz za ich Rodziców, by mądrze i odpowiedzialnie  wykorzystali ten czas.                                                                                        

17. Aby nasi Europarlamentarzyści, Senatorowie i Posłowie godnie i z kulturą wypełniali  

             powierzone im funkcje oraz dbali o Dobro i Pomyślność  naszej Ojczyzny.  

                 Aby myśleli po Polsku i byli odpowiedzialni za przyszłość naszego Kraju. 

Prosimy o Cud  Miłosierdzia  Bożego  dla  Polski  i  całego  świata.   

18.  O wszelkie potrzebne łaski i dary z Nieba oraz nieustające Błogosławieństwo 

Boga dla wszystkich członków naszej Parafialnej Wspólnoty. 

Maryjo, Uzdrowienie Chorych prosimy Cię o zdrowie i potrzebne łaski dla tych,                             

którzy tego potrzebują, a zwłaszcza dla: ks. Marka i Wandy oraz Adeli; Elżbiety i Janki; 

Stefanii i Tereski; Ligii i Kazi; Tadeusza i Wojciecha; Elizy i Joli; Joasi i Eli; Leonardy i 

Władzi; dla Kasi; dla Eli, Ewy i Małgosi; dla Kazi i Zygmunta; Haliny, Marcina i Małgosi; 

Ani, Beaty i Janiny oraz Jarosława; Tereski i Mietka; Aliny i Anatola oraz Teresy; Stasi, 

Darka i Małgosi; Jadzi i Uli i ich rodzin; dla Władysława i jego bliskich oraz dla Marty i 

Janka, dla Zofii i Tadeusza; dla Kasi i Janusza; dla Luci i Marka oraz całej ich rodziny, 

Stasi, Mireli i Kacpra; Małgosi i Zbyszka; dla Joli i Iwony; dla Ireny; dla Izabelli i jej 

rodziny; dla Rafała i Kasi; dla Beaty, Wojtka, Hani i ich dzieci; dla Aliny i Józefa; dla 

Janiny, Beaty, Andrzeja i ich całej rodziny; dla Ali i Stasia; dla Grażyny i jej rodziny;                 

dla Tereski i Włodka; dla Remigiusza, Grażyny, Sylwii i ich rodziny; dla Ewy i Juli, Natalki 

i  Filipa, Marii oraz dla ich rodzin,  za nas wszystkich tu obecnych.  

19. Za chorych członków Żywego Różańca oraz za ich Rodziny, aby w Modlitwie 

Różańcowej  odnajdywali uzdrowienie i umocnienie. 

20. O rychłą kanonizację Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. 

21. O  beatyfikację Sług Bożych Prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego i 

Augusta Hlonda oraz  Służebnicy Bożej - Rozalii Celakówny. 

22. Brońmy  Chrystusowego  Krzyża, od Giewontu do Bałtyku -  zawsze i wszędzie,                                                                

i   Jego  miejsca   w   naszej   Ojczyźnie. 

23. Brońmy  Radio  Maryja i TV TRWAM oraz wspierajmy wszystkie  media 

katolickie, które  jednoczą  nas wokół  wartości  chrześcijańskich. 

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

 25. W intencji konających o łaskę dobrej  śmierci. 

26. Za  zmarłego ks. Wojciecha Czerwińskiego i ks. Kazimierza Metrykę,                                        

za wszystkich zmarłych i za wszystkie dusze w Czyśćcu cierpiące. 

 27. 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. … 


