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BRACTWO RÓŻAŃCOWE PRZY DUSZPASTERSTWIE WIERNYCH 
TRADYCJI ŁACIŃSKIEJ W DIECEZJI RADOMSKIEJ 
 
Intencje dla Róży Starachowickiej pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe 
 
 
 
 
 
Tajemnice Radosne 
 
Intencja - I Radosna – Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie 
Niepokalana Dziewico, Królowo Rodzin, Maryjo, 
proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej Róży, przez tajemnicę 
Zwiastowania uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie 
może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam, że dopro-
wadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o pokorę dla tych dzieci. 
 
 
Intencja - II Radosna – Nawiedzenie świętej Elżbiety 
Służebnico Pańska, Panno Łaskawa, Maryjo, 
proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej Róży, przez tajemnicę 
Nawiedzenia św. Elżbiety uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza 
tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam, 
że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o miłość do bliźnich dla tych dzieci. 
 
 
Intencja - III Radosna – Narodzenie Pana Jezusa 
Matko Chrystusowa, Matko Kościoła i nasza Matko, Maryjo, 
proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwa w tej Róży, przez tajemnicę 
Narodzenia Pana Jezusa uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza 
tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam, 
że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o ubóstwo duchowe dla tych dzieci. 
 
 
Intencja - IV Radosna – Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni  
Bramo Niebieska i Arko Przymierza, Królowo Proroków, Maryjo,  
proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej Róży, przez tajemnicę 
Ofiarowania Pana Jezusa uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza 
tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam, 
że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o posłuszeństwo i męstwo w trud-
nych chwilach. 
 
 
Intencja - V Radosna – Znalezienie Pana Jezusa w świątyni  
Gwiazdo Zaranna, Panno Roztropna, Maryjo, 
proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej Róży, przez tajemnicę 
Odnalezienia Pana Jezusa uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza 
tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam, 
że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o wiarę i roztropność dla tych dzieci. 
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Tajemnice Bolesne 
 
Intencja - I Bolesna – Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu 
Panno Wierna, Matko Bolesna, Maryjo, 
proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej Róży, przez tajemnicę 
Modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, 
zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwo-
ju i ufam, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o skruchę i wierność 
w modlitwie dla tych dzieci. 
 
 
Intencja - II Bolesna – Biczowanie Pana Jezusa 
Matko Bolesna, Maryjo, 
proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej Róży, przez tajemnicę 
Biczowania Pana Jezusa uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza 
tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam, 
że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o umartwienie zmysłów dla tych 
dzieci. 
 
 
Intencja - III Bolesna – Cierniem Ukoronowanie Pana Jezusa 
Matko Bolesna, Maryjo, 
proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej Róży, przez tajemnicę 
Ukoronowania cierniem Pana Jezusa uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, 
zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwo-
ju i ufam, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o umartwienie rozumu 
i serca tych dzieci. 
 
 
Intencja - IV Bolesna – Droga Krzyżowa Pana Jezusa 
Matko Bolesna, Wspomożenie Wiernych, Maryjo, 
proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej Róży, przez tajemnicę 
Drogi Krzyżowej Pana Jezusa uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, 
zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwo-
ju i ufam, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o cierpliwość i zgadzanie 
się z wolą Bożą tych dzieci. 
 
 
Intencja - V Bolesna – Śmierć Pana Jezusa na krzyżu 
Matko Bolesna, współcierpiąca z Synem, Maryjo, 
proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej Róży, przez tajemnicę 
Ukrzyżowania i Śmierci Pana Jezusa uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, 
zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwo-
ju i ufam, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o miłość Boga i gorli-
wość o zbawienie dusz tych dzieci. 
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Tajemnice Chwalebne 
 
Intencja - I Chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa 
Matko Boża, Maryjo, 
proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej Róży, przez tajemnicę 
Zmartwychwstania Pana Jezusa uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, 
zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwo-
ju i ufam, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o łaskę silnej wiary 
i trwałe nawrócenie dla tych dzieci. 
 
 
Intencja - II Chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa 
Matko Najświętsza, Maryjo, 
proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej Róży, przez tajemnicę 
Wniebowstąpienia Pana Jezusa uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, 
zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwo-
ju i ufam, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o łaskę nadziei i pragnie-
nie nieba dla tych dzieci. 
 
 
Intencja - III Chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego 
Matko Kościoła, Maryjo, 
proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej Róży, przez tajemnicę 
Zesłania Ducha Świętego uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza 
tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam, 
że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o dary Ducha Świętego dla tych 
dzieci. 
 
 
Intencja - IV Chwalebna – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 
Matko Najświętsza, Maryjo, 
proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej Róży, przez tajemnicę 
Twojego Wniebowzięcia uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza 
tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam, 
że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę Cię o szczęśliwą śmierć i nabożeństwo do Two-
jego Niepokalanego Serca dla tych dzieci. 
 
 
Intencja - V Chwalebna – Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny w Niebie 
Matko Niepokalana, Maryjo, 
proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej Róży, przez tajemnicę 
Ukoronowania Najświętszej Maryi Panny uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim 
złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich 
rozwoju i ufam, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy pragnę Ci Maryjo podziękować 
za wszystkie dary i łaski otrzymane za Twoją przyczyną od Pana Boga. 


