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VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA
W Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia zelatorzy i
członkowie Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej przeżywali swoją
VII pielgrzymkę. Miała ona miejsce w sobotę, 24 września 2016 roku.
Wzięło w niej udział ponad 2 tysiące osób z ponad 60 parafii.
Pielgrzymi zgromadzili się najpierw w
sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych
Morzach. Tam usłyszeli informację o
powstającym filmie na temat różańca
zatytułowanym „Wielka Zmiana”. Zostali
również wprowadzeni w symbolikę mozaik,
które
wypełniają
kościół.
Ta
część
pielgrzymki zakończyła się modlitwą do św. Jana Pawła II.
Po tym wprowadzeniu rozpoczęła się procesja różańcowa. Miała ona
inny niż zwykle charakter, gdyż jej tematyka skupiona była wokół jednej
tajemnicy, mianowicie zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Taka
forma modlitwy, pozwalająca na dłuższe zatrzymanie się przy jednej
tajemnicy, jest specyfiką Żywego Różańca. Członkowie tej wspólnoty
rozważają jedną tajemnicę przez cały miesiąc.
W bazylice Miłosierdzia Bożego diecezjalnym moderator Żywego
Różańca wygłosił konferencję na temat rozwoju tej wspólnoty. Ukazał trzy
kierunki rozwoju. Najpierw ten wewnętrzny,
wyrażający się w nieustannym pogłębianiu życia
modlitwy i dążeniu do świętości. Pomocą na tej
drodze są m.in. kolejne zeszyty „Różańcowego
szlaku”, niedawno ogłoszony „Ceremoniał
Żywego Różańca”, a także dni skupienia
zelatorów. Drugi kierunek rozwoju to
powstawanie nowych wspólnot Żywego Różańca, w tym również grup
dziecięcych i młodzieżowych. W pielgrzymce uczestniczyły również

dzieci należące do parafialnych grup Żywego Różańca. Wreszcie trzeci
kierunek rozwoju to zaangażowanie apostolskie. Oprócz wspierania misji,
także poprzez akcję „Żywy Różaniec dla misji”, wspólnoty Żywego
Różańca zostały poproszone, aby przyczyniały się do rozwoju
nabożeństwa pierwszych sobót w sposób zgodny z życzeniem Matki
Bożej, wyrażonym w Fatimie.
O godz. 12.00 celebrowana była Eucharystia z
udziałem ponad 30 kapłanów. Była ona
uwieńczeniem wszystkich przeżyć. Uczestniczyły
w niej również grupy z innych diecezji, które w
tym czasie nawiedzały sanktuarium Bożego
Miłosierdzia. Eucharystii przewodniczył biskup
Jan Zając. On także wygłosił słowo przybliżające pielgrzymom tajemnice
Bożego Miłosierdzia. Tekst homilii znajduje się poniżej.Po zakończeniu
Mszy Świętej miała miejsce krótka adoracja Najświętszego. Modlitwy w
czasie tej adoracji prowadziły dzieci należącego do dziecięcych kół
różańcowych.

JERYCHO RÓŻAŃCOWE
W ostatnich latach rozwinęła się forma modlitwy nazywana „Jerychem
Modlitewnym” lub „Jerychem Różańcowym”. Nawiązuje ona do
biblijnego wydarzenia, w którym Bóg poleca Jozuemu przez siedem dni
okrążać Jerycho z Arką Pana. Gdy to uczynili mury rozpadły się i Izraelici
mogli zdobyć miasto (Joz 6,1-20).
Różne formy siedmiodniowej modlitwy
Dziś siedmiodniową modlitwę podejmują parafie, rejony i różne
wspólnoty. Najczęściej jest to modlitwa przed wystawionym Najświętszym
Sakramentem, ale istnieją również takie formy
„Jerycha różańcowego”, w których osoby
modlą się w wybranych przez siebie godzinach
w miejscu, które jest dla nich możliwe. Może
to być własne mieszkanie, kościół lub też sala,
w której spotyka się kilka osób i modlą się
wspólnie.
W roku 2015, na początku nowego roku
liturgicznego, przed rozpoczęciem Nadzwyczajnego Jubileuszu
Miłosierdzia, odbywało się Jerycho modlitewne w sanktuarium św. Jana

Pawła II. Zaangażowały się w nie wspólnoty niemal z całej diecezji.
Podejmowały kolejno czuwanie modlitewne.Zainspirowani tym pięknym
doświadczeniem Rada Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej
proponuje, aby także w tym roku przeżyć w tym czasie Jerycho różańcowe,
jednoczące w modlitwie róże różańcowe z całej archidiecezji oraz
wszystkich chętnych.
Szczególne intencje modlitwy
Intencji modlitwy nie brakuje i każdy może dołączyć prośbę, która jest
dla niego ważna. Pragniemy jednak wyróżnić dwie intencje. Pierwsza
związana jest z rozpoczynającym się rokiem liturgicznym. Każdy dzień
roku jest dla nas czasem łaski. W kolejnych okresach liturgicznych
przeżywamy, podobnie jak w różańcu, tajemnice zbawienia, dokonanego
przez Jezusa Chrystusa. Naszą wspólną troską jest głębokie przeżywanie
wszystkiego, co czynił Jezus i jednoczenie się z Nim w Jego działaniu. W
nadchodzącym roku będziemy przeżywać 100-lecie
objawień Matki Bożej w Fatimie.
Druga intencja modlitwy związana jest ze
szczególnym wydarzeniem, jakie dokona się w sobotę,
19 listopada w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w
Łagiewnikach. Zgromadzą się tam biskupi, kapłani i
wierni świeccy z całej Polski, by dokonać
Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Chrystusa jako Króla i
Pana. W komentarzu do tego wydarzenia czytamy:
„JubileuszowyAkt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i
Pana nie jest zwieńczeniem, lecz początkiem dzieła
intronizacji Jezusa Chrystusa w Polsce i w narodzie
polskim. Przed nami wielkie i ważne zadanie. Jego realizacja zakłada
szerokie otwarcie drzwi Jezusowi, oddanie Mu swego życia, przyjęcie
tego, co nam oferuje i dzielenie się Nim z innymi”.
Będziemy się modlić, aby akt wiary i miłości, który dokona się w
Łagiewnikach i który będzie powtórzony w każdej parafii w uroczystość
Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, został wprowadzony w nasze
życie.
Organizacja Jerycha Różańcowego
Jerycho Różańcowe rozpocznie się w sobotę, 26 listopada, przed
pierwszą Niedzielą Adwentu, o godz. 20.00 i zakończy się w następną

sobotę, 3 grudnia, o godz. 20.00.Zachęcamy, aby rozpoczęło się ono w
rodzinach, w domowym Kościele. Niech o godz. 20.00 członkowie rodziny
zbiorą się na modlitwie, by rozpocząć nowy roku liturgiczny. Będzie to
równocześnie rozpoczęcie Jerycha. Połączy nas modlitwa różańcowa.
Wszyscy, którzy są gotowi kontynuować tę modlitwę w wybranej
godzinie pierwszego tygodnia Adwentu, proszeni są o wpisanie się na listę
w swojej parafii (jeśli taka lista będzie wystawiona przy wejściu do
kościoła) lub u swego zelatora. Można się zgłaszać indywidualnie lub w
grupach (np. jedna róża wybiera określoną godzinę i jej członkowie wtedy
się modlą). Można też przesłać swoje zgłoszenie bezpośrednio do centrali
poprzez pocztę elektroniczną na adres Żywego Różańca Archidiecezji
Krakowskiej (www.zr.diecezja.pl). Jeśli parafia lub róża prowadzi zapisy
chętnych to prosimy, aby te zgłoszenia również przesłać do centrali.Można
się modlić w wybranej godzinie w domu, w kościele lub innym miejscu.
Wzór zapisów na stronie internetowej jest podany poniżej.
Data
26.11 (sobota)

Godzina
20:00 – 21:00
21:00 – 22:00
22:00 – 23:00
23:00 – 24:00
27.11 (niedziela) 0:00 – 1:00
1:00 – 2:00
2:00 – 3:00
..........

Imię i nazwisko lub wspólnota

Zakończenie Jerycha nastąpi 3 grudnia. Jest to pierwsza sobota, a więc
dzień, w którym wiele wspólnot Żywego Różańca gromadzi się na
nabożeństwo pierwszosobotnie, co sprawia, że ostatni dzień Jerycha,
będzie wypełniony szczególną modlitwą. Takie nabożeństwo jest również
przeżywane w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. O godz.
18.00 Eucharystia, a po niej wystawienie Najświętszego Sakramentu i
różaniec. Będziemy się modlić do godz. 20.00 i będzie to wspólne
zakończenie siedmiodniowej modlitwy.
Adres do korespondencji: „Żywy Różaniec”, Kuria Metropolitalna, ul.
Franciszkańska
3,
31-004
Kraków.
Strona
internetowa:
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