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Ten Różaniec odmawiamy z Tobą Maryjo i na Twoją Cześć 

Królowo Różańca Świętego. 

 

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 św. 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. 

3.  Za księdza  proboszcza Mariana,  księdza Tomasza i księdza kleryka Michała. 

O obfitość Łask Bożych i Dary Ducha Św. dla naszych Duszpasterzy. 

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. 

 

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. 

 

Maryjo, Królowo Wszystkich Świętych, 

prosimy o szczególną opiekę nad Polską, o mądrość i lojalność dla osób Nią Rządzących.  

Aby Polska była Bogiem silna i mocna Wiarą swoich córek i synów. 

Aby Święci i Błogosławieni byli dla nas wzorami i przewodnikami. 

Prosimy Ich o wsparcie i wstawiennictwo za nami. 

 

5. „ Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą …”.                                           

Pamiętajmy o tych, którzy odeszli, ale też kochajmy tych, co nam pozostali. 

Za zmarłych, których nosimy w naszych sercach, z naszych rodzin, naszych przyjaciół i 

znajomych.  Za zmarłych Kapłanów: ks. Kazimierza Metrykę i ks. Wojciecha 

Czerwińskiego, którzy posługiwali w naszej parafii, za zmarłych:                                                

Matki i Ojców z Żywego Różańca, za zmarłych Parafian. 

 

6. Nie mieliśmy swego Domu przez 123 lata. Teraz mijają 103 lata jak Go odzyskaliśmy. 

Dziękujemy za wolną Ojczyznę – Polskę. Dziękujemy za ludzi, którzy tę niepodległość 

wyśnili, wymodlili, wywalczyli i wycierpieli za nią.  

 



 

Módlmy się za Żołnierzy Polskich, Straż Graniczną, Policję i inne służby mundurowe, 

którzy ofiarnie służą naszej Ojczyźnie. Za tych, którzy strzegą pokoju,                                         

bronią  naszych granic, niepodległości i suwerenności. 

Aby na nowo w sercach wszystkich Polaków odżyły te hasła, które przez wieki były święte: 

Bóg, Honor i Ojczyzna. 

 

Aby wszyscy Polacy wyróżniali się miłością i sprawiedliwością, uczciwością i ofiarnością, 

szacunkiem dla innych i troską o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest Wolna 

Ojczyzna. Niech ta 103 –cia Rocznica odzyskania Niepodległości stanie się też okazją do 

pojednania i zjednoczenia, aby przeciwstawić się złu, które atakuje Polskę.  Prosimy o  

pomyślność dla Ziemi Polskiej i dobrobyt  dla wszystkich Polaków. Wdzięczni Bogu i 

Przodkom prosimy, by nasza Ojczyzna zawsze trwała przy wartościach Chrześcijańskich. 

O pomyślne  zakończenie  konfliktu  na  granicy z Białorusią. 

  Prosimy  o  Cud  Miłosierdzia  Bożego  i Pokój  dla  Polski  i  całego  świata. 

 

7. Za wszystkich poległych i służących Rzeczypospolitej, za poległych Bohaterów i Obrońców 

Ojczyzny,  „ by pamięć o Nich trwała i wieczna była w sercach naszych”. 

 

8. O uszanowanie godności Małżeństwa i Rodziny. 

9. Za Rodziców, aby dbali o religijne wychowanie swoich dzieci. 

Za przygotowujących się do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej i Bierzmowania. 

10. Za Dzieci, Młodzież, aby Chrystus umacniał ich Wiarę i darzył mądrością. 

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

12. Za lekarzy, aby byli wierni Przysiędze Hipokratesa i dbali należycie o nasze zdrowie. 

13.  Módlmy się o uwolnienie Polski, Europy i całego świata od epidemii  koronawirusa. 

14.  Za Prezydenta i Polski Rząd, aby uczciwie, mądrze i zawsze zgodnie z  Wolą Bożą 

wypełniali  swoje obowiązki, gorliwie  służąc Narodowi Polskiemu.   

 

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

Boga dla wszystkich członków naszej Parafialnej Wspólnoty, a zwłaszcza dla 

uczestników tego  modlitewnego  czuwania  i  ich rodzin oraz bliskich. 

16.  Maryjo, Uzdrowienie  Chorych                                                                                                     

prosimy Cię o zdrowie i potrzebne łaski dla tych, którzy tego potrzebują. 

 

17. Prosimy o rychłą kanonizację  Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. 

18. Prosimy o beatyfikację Sługi Bożego Prymasa Polski Kardynała 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. 


