
Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Łukawcu 

 

AKT PRZYSTĄPIENIA DO MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ RODZICÓW  
W INTENCJI DZIECI 

 

 

 

Ja  (My) 
…………………………………………………………………………………………….………..………………….. 

Proszę (Prosimy) o przyjęcie do Róży Różańcowej Rodziców modlących się 
w intencji dzieci: 

 

 

 

Zobowiązuję się do: 

 codziennego odmawiania dziesiątki Różańca św. od 2 października 2021 
do 30 czerwca 2022; 

 uczestnictwa w nabożeństwie pierwszych sobót miesiąca w kościele (w 
miarę możliwości); 

 częstego przystępowania do sakramentów Pokuty i Eucharystii, 
szczególnie z okazji uroczystości i świąt maryjnych oraz pierwszych sobót 
miesiąca; 
 

Łukawiec, ………………………………..                           ……….………………………………………………….. 
                                          data                                                                                 podpis 

                                                                      ……….………………………………….……………….. 
                                                                                                                                 Podpis 

Imiona dzieci objętych modlitwą: 

 ........................................................................................................... 

 ........................................................................................................... 

 ........................................................................................................... 

 ........................................................................................................... 



Kto może dołączyć? Kto może modlić się w Różańcu Rodziców? 

Dołączyć do modlitwy w Różańcu Rodziców może praktycznie każdy: 

1. oczywiście mogą modlić się rodzice naturalni, 
2. rodzice którzy zaadoptowali dzieci, 
3. rodzice chrzestni, którzy własnych dzieci nie mają, 
4. rodzice pozostający w separacji i rozwiedzeni, 
5. rodzice, którzy pozostają w związkach niesakramentalnych - liczne świadectwa 

potwierdzają, że taka modlitwa pomaga w jakiś sposób takie trudne sytuacje 
uporządkować, 

6. wszyscy, którzy przyjmują odpowiedzialność za dzieci czyli wychowawcy, 
nauczyciele, katecheci, opiekunowie dzieci np. kadra harcerska itp. - tu również 
jest wiele świadectw działania tej modlitwy zmieniającej i losy dzieci i relacje w 
konkretnych środowiskach, 

7. wreszcie osoby, które nie mają dzieci - ale mają pragnienie w sercu do podjęcia 
takiej modlitwy w intencji dzieci innych rodziców. 

8. Wszyscy, w których sercu zrodzi się pragnienie takiej modlitwy mogą w niej wziąć 
udział. 

Intencje 

W Różańcu Rodziców wszyscy modlimy się w następujących intencjach: 

1. Prosimy o to, żeby Bóg, w imię ofiary Jezusa Chrystusa usunął skutki naszych 
grzechów  i zaniedbań rodzicielskich, aby nie wpływały one negatywnie na nasze 
dzieci. 

2. Prosimy o błogosławieństwo dla naszych dzieci, aby w pełni zaczerpnęły ze 
skarbca Bożej Miłości. 

3. Prosimy o dobre środowisko wzrastania naszych dzieci i uzdrowienie przyczyn 
grzechów, których skutki ich dotykają. 

4. Prosimy o rozszerzanie się tego dzieła modlitwy rodziców w intencji dzieci, aby 
jak najwięcej dzieci otrzymywała od swych rodziców modlitwę i 
błogosławieństwo! 

5. Modlimy się w intencji Ojca Świętego i Jego intencjach oraz za Kościół Święty 

 

Polecam stronę internetową: www.rozaniecrodzicow.pl na której można znaleźć więcej 

informacji i świadectw tych, którzy doświadczyli mocy modlitwy różańcowej w intencji 

swoich dzieci 

http://www.rozaniecrodzicow.pl/

