
JERYCHO  RÓŻAŃCOWE  
INTENCJE   MODLITEWNE  W  MIESIĄCU  KWIETNU  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. 

O moc Ducha Świętego, odnowienie łaski Wiary i odkrycie Daru Eucharystii dla wiernych. 

3.  Za  księdza  proboszcza Mariana i  księdza Tomasza. 

O Boże Błogosławieństwo i dary Ducha Świętego oraz zdrowie i siły dla naszych Kapłanów, 

a zwłaszcza dla Księdza Proboszcza, który obchodził niedawno 38 Rocznicę Święceń 

Kapłańskich.  Aby Zmartwychwstały Chrystus Umacniał Go 

    w powołaniu i Błogosławił  Mu w codziennej posłudze. 

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. Aby Święta Zmartwychwstania Pańskiego i Okres Wielkanocny stały się dla nas 

wszystkich okazją do odnowienia relacji z Bogiem i drugim człowiekiem. 

Aby Zmartwychwstanie Chrystusa przeniknęło nas do głębi,                                                            

by nie było w nas krytykanctwa, szemrania, oceniania innych,                                                        

ale pokorna radość przeniknięta nadzieją na nasze Zmartwychwstanie do wieczności. 

6. Za wolontariuszy Caritas pełniących Dzieła Miłosierdzia względem chorych, ubogich i 

cierpiących. Prosimy o siły duchowe i fizyczne do dobrego  wykonywania posługi,                               

a we wszystkich trudnościach życia o Światło,  wytrwanie i radość w czynieniu dobra. 

7.  Za bezdomnych, chorych, samotnych i cierpiących niedostatek, aby odzyskali nadzieję na 

lepsze jutro i zaznali ludzkiej życzliwości oraz wsparcia. 

 



 

8.  Za katechetów, aby stawali się prawdziwymi Apostołami Miłosierdzia Bożego i ukazywali 

dzieciom i młodzieży Jezusa Miłosiernego.  

9. Za Rodziców, by zawsze byli odpowiedzialni za swoje dzieci 

     i wychowywali je według wartości chrześcijańskich. 

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

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

                                                                                       

 12 .  Za pomordowanych w Katyniu w 1940 r. i za ofiary katastrofy lotniczej w Smoleńsku 

w 2010 r. Za ludzi, którzy byli wierni w służbie Ojczyźnie - do końca.  

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

O zachowanie pokoju  w naszej Ojczyźnie i na całym świecie.  

14.  Za naszych nieprzyjaciół,  za tych, którzy źle nam czynią.                                                             

Za Polskę – Ojczyznę naszą, aby pozostała Krajem Katolickim.  Za wszystkie Narody,               

aby uznały,  że losy świata są w ręku Boga i ufały Mu w trudnych czasach. 

       Prosimy o Cud  Miłosierdzia  Bożego  dla nas,  dla  Polski  i  całego  świata. 

  

15. Prosimy o oddalenie epidemii „koronawirusa” i jego mutacji w Polsce i na świecie,                     

o ochronę od wszelkiego zła , abyśmy mogli wrócić do normalnego życia.  

            

16.  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: chorej Kazi i Ligii, aby jak najszybciej odzyskały 

siły, dla 2,5 letniego Kacperka i jego rodziny; dla ks. Marka i Wandy oraz Adeli; Elżbiety i 

Janki; Stefanii i Tereski; Tadeusza i Wojciecha; Elizy i Joli; Joasi i Eli; Leonardy i Władzi; 

dla Kasi i Błażeja; 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, Jasia, Stasia i Kazia; dla Aliny i Józefa; 

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

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

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

Augusta Hlonda oraz  Służebnicy Bożej - Rozalii Celakówny. 

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

i   Jego  miejsca   w   naszej   Ojczyźnie. 

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

katolickie, które  jednoczą  nas wokół  wartości  chrześcijańskich. 

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

 22. W intencji konających o łaskę dobrej  śmierci. 

23. Za wszystkich zmarłych i za wszystkie dusze w Czyśćcu cierpiące. 

 24. 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. … 


