
JERYCHO  RÓŻAŃCOWE  
 

INTENCJE   MODLITEWNE  W  MIESIĄCU  LIPCU 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  potrzebne łaski od Boga, Dary Ducha Świętego i opiekę  Niepokalanej Maryi                          

oraz zdrowie i siły dla naszych Kapłanów.                                                                              

O Boże Błogosławieństwo dla wszystkich inicjatyw i dzieł, zarówno tych duszpasterskich  

jak i remontowo-budowlanych podejmowanych w naszym Kościele.  

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.    

 

5. O doskonałe Nabożeństwo do Najdroższej Krwi Pana Jezusa. Abyśmy doświadczyli Mocy 

Przenajdroższej Krwi w codzienności, a przez to – pogłębienia zażyłości z Chrystusem, 

Który nas Tą Krwią Odkupił i – Uwalnia, Oczyszcza, Usprawiedliwia, Uzdrawia, Chroni, 

Ratuje, Budzi Wiarę, Przywraca Nadzieję, Pogłębia Miłość, Daje nowe siły i światło. 

 

6. Prosimy o przemianę naszych serc, by były otwarte i hojne wobec wszystkich,                      

którzy potrzebują pomocy modlitwą, czynem i dobrym słowem. 

7.  Za Rządzących, aby w podejmowanych decyzjach kierowali się dobrem Polski i 

Polaków. Aby byli wierni Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, wspierający Polskie Rodziny. 

Prosimy  o  uwolnienie  Polski  od  Jej  wrogów  wewnętrznych  i  zewnętrznych. 

8. Za  Ofiary Ludobójstwa na Wołyniu i w sąsiednich województwach w latach 1939-1947,  

za pomordowanych w Obławie Augustowskiej 12-19 lipca 1945 r. i                                                         



za poległych Bohaterów – Polskich Żołnierzy zapomnianego Powstania Wileńskiego- 

Operacja „Ostra Brama”  w dniach 6-13 lipca 1944 r. 

 

9. Prosimy o zakończenie wojny na Ukrainie, za wszystkie ofiary tej wojny oraz za 

uchodźców i tych, którzy niosą im konkretną pomoc materialną i duchową. Prosimy o 

nawrócenie  Rosji,  o wielki powrót do Boga zatwardziałych grzeszników i ludzi złej woli,                                                                   

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

 

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

 

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

      12. O miłość i wzajemne poszanowanie w Rodzinach, o Świętość życia Małżeńskiego. 

13.  Za wszystkich przebywających na wakacjach, o szczęśliwy wypoczynek i bezpieczne 

podróżowanie. Aby w czasie wakacji nie zapominali o sprawach Bożych. 

14. Za kierowców i wszystkich użytkowników dróg o roztropność, rozwagę,                   

poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych. 

15. Za osoby starsze, aby ich doświadczenie i mądrość życiowa pomagały młodemu 

pokoleniu patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością. 

 

16. O ufność w Bożą Miłość i wsparcie dla cierpiących z powodu chorób duszy i ciała. 

 

17. Za wszystkich pracujących na roli, aby ich trud przyniósł obfite plony zapewniające 

dostatek żywności. Aby ich praca była doceniona, bezpieczna,  a pogoda sprzyjała . 

 

18.  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. 

 

                                          19. O rozwój Żywego Różańca w naszej parafii. 

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

Bł. Prymasa Polski  Stefana Kardynała Wyszyńskiego. 

21. Prosimy o beatyfikację Sługi Bożego Prymasa Polski Kardynała 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 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. 


