
JERYCHO  RÓŻAŃCOWE  
 

INTENCJE   MODLITEWNE  W  MIESIĄCU  MAJU  2022 r. 

 

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 seniora: Benedykta XVI,                                                   

ks. Abp Andrzeja, ks. Biskupa Henryka i za całe  Duchowieństwo.                                                                                            

O  liczne  i  święte  powołania  kapłańskie, zakonne  i  misyjne. 

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

O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, Dary Ducha Świętego i opiekę                         

Niepokalanej Maryi oraz zdrowie i siły dla naszych Kapłanów.                                                                              

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. 

 

„Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa za Króla Polski w całym tego słowa znaczeniu’. 

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. 

 

   13 maja 1917 r. w Fatimie - Matka Boża Różańcowa  zstąpiła z Nieba na Ziemię,                    

by przekazać ludziom Orędzie Pokoju. Trzymała w Ręku Różaniec – Broń,                           

której mężczyźni mogliby teraz użyć dla zakończenia wszystkich wojen,                                          

a Swoje Czyste i Niepokalane Serce - Otwierała dla grzeszników. 

Za  pośrednictwem dzieci, Wzywała cały świat do modlitwy, 

nawrócenia i zadośćuczynienia Zbawicielowi za nasze grzechy. 

Przekazała ludzkości trzy ważne słowa: 

„Odmawiajcie codziennie Różaniec” dodając, „że nie ma takiego 

problemu, którego nie można byłoby rozwiązać przy pomocy Różańca”. 

5. Prosimy o zakończenie wojny na Ukrainie oraz o przemianę serc tych,                                                     

którzy wywołali tę wojnę i ją dalej wspierają. Prosimy o nawrócenie  Rosji,                                             

o wielki powrót do Boga zatwardziałych grzeszników,                                                                    

aby nadszedł wreszcie czas Pokoju i czas Triumfu Niepokalanego Serca Maryi. 

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



6. Modlitwa Litanii Loretańskiej podnosi nasze serca ku górze i pomaga  przemieniać 

nasze życie, stawać się podobnym do Matki Bożej i uczyć się od Niej -                                            

jak żyć na tym świecie. Niech uczestnictwo w Nabożeństwie Majowym,                                                                      

śpiewanie  pieśni na Cześć i Chwałę Maryi i rozważanie Litanii Loretańskiej                        

uzdolni nasze serca do  naśladowania Cnót Maryi w naszym życiu. 

Niech nasza Wiara odrodzi się na nowo i rozkwitnie w tym pięknym majowym czasie. 

7. Za wszystkich ludzi, a szczególnie młodych,                                                                                     

aby w Niepokalanej Maryi odkryli osobistą odwagę i mądrość do pełni życia                  

Katolicką Wiarą, odważną Nadzieją i doskonałą  Miłością. 

8.  Abyśmy dbali o innych, tak jak o siebie samych, jesteśmy sobie nawzajem potrzebni,  

z tym co mamy i z tym, czego nam brakuje. Dawajmy, przyjmujmy i idźmy dalej razem. 

9. Za wszystkie  Mamy, by każdego dnia z radością przyjmowały, to co Bóg Im da.                  

A Bóg  niech da jak najwięcej chwil wspaniałych, aby każda Matka na tej ziemi czuła się 

potrzebna i kochana. Panie Boże, prosimy o przyjęcie zmarłych Mam do społeczności 

Świętych, by wstawiały się za nami w Niebie, zawsze były przy nas,                                           

czuwały i  nadal opiekowały się nami z Nieba. 

10.  Za Małżonków  i  Rodziców, za  Dzieci  i  Młodzież, aby  wszystkie  Rodziny były 

Wspólnotami   Miłości,  Dobroci  i  Pokoju.  

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

12.  W intencji dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej i młodzieży do 

Sakramentu Bierzmowania, oraz ich Rodziców. 

13. Za tegoroczną Młodzież maturalną, o światło Ducha Świętego, o pomyślne wyniki                          

egzaminu dojrzałości  oraz o  odnalezienie swojej drogi życiowej. 

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

a nasza Ojczyzna rozwijała się w Dobrobycie i Pokoju. 

Prosimy  o  uwolnienie  Polski  od  Jej  wrogów  wewnętrznych  i  zewnętrznych. 

15.  Prosimy o prawdę i rzetelność w środkach społecznego przekazu. 

16.  O wierność Bogu i tradycji dla  Polaków żyjących za granicą. 

17.  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. 

                                          18.  O rozwój Żywego Różańca w naszej parafii. 

19.  Prosimy o kanonizację  Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki i                                                                  

Bł. Prymasa Polski  Stefana Kardynała Wyszyńskiego. 

20. Prosimy o beatyfikację Sługi Bożego Prymasa Polski Kardynała Augusta Hlonda                

oraz  Służebnicy Bożej - Rozalii Celakówny. 

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

i   Jego  miejsca   w   naszej   Ojczyźnie. 

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

katolickie, które  jednoczą  nas wokół  wartości  chrześcijańskich. 

23. Za  prześladowanych i mordowanych chrześcijan za Wiarę na całym świecie. 

 24. W intencji Konających o łaskę dobrej  śmierci. 

25. Za wszystkich zmarłych, zwłaszcza za Sylwię Pietrzyk, aby Jej Dusza osiągnęła 

Wiekuiste Miłosierdzie Boga  i za wszystkie dusze w Czyśćcu cierpiące. 

26.  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. 


