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Obecny rok jest przez wiele osób nazywany rokiem różańcowym ze 

względu na częste przypominanie wezwania Matki Najświętszej do 

odmawiania różańca. Maryja prosiła o to zarówno w Fatimie jak i w 

Gietrzwałdzie. Rok 2017 obfituje więc w liczne spotkania poświęcone 

modlitwie różańcowej. Wiele z nich jeszcze przed nami, dlatego gorąco 

prosimy, aby w czasie tzw. zmianki tajemnic różańca, na początku 

września, poinformować o tych wydarzeniach i zaprosić do uczestnictwa w 

nich. 

SPOTKANIE DEKANALNYCH DUSZPASTERZY DOROSŁYCH 

I ZELATORÓW 

Dnia 7 czerwca w auli św. Jana Pawła II w sanktuarium Miłosierdzia 

Bożego w Łagiewnikach odbyło się spotkanie dekanalnych duszpasterzy 

dorosłych oraz przedstawicieli zelatorów z poszczególnych dekanatów. 

Uczestniczyło 85 osób, kapłanów i wiernych świeckich.  

Było to ważne spotkanie, w którym poruszone zostały sprawy dotyczące 

modlitwy różańcowej. Podane zostały informacje o wydarzeniach, jakie 

zostały zaplanowane na kolejne miesiące obecnego roku. Podjęta została 

również refleksja nad potrzebą dekretu biskupa diecezjalnego 

wprowadzającego w naszej archidiecezji Statut Żywego Różańca. 

Konsekwencją takiego dekretu jest m.in. powołanie diecezjalnej Rady 

Żywego Różańca. Część uczestników spotkania wyraziła gotowość 

przynależenia do takiej Rady, by dzielić się doświadczeniem i wspólnie 

troszczyć się o rozwój modlitwy różańcowej w naszych parafiach i 

rodzinach. W jesieni odbędzie się wstępne spotkanie tego grona kapłanów i 

zelatorów. 

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w spotkaniu i którzy na co 

dzień troszczą się w swoich wspólnotach o modlitwę różańcową. 

Dziękujemy też wszystkim, którzy w sobotę, 17 czerwca wzięli udział 

w pielgrzymce różańcowej do Ludźmierza z okazji dwudziestej rocznicy 

pielgrzymki św. Jana Pawła II do tego sanktuarium. Uczestnicy wysłuchali 



konferencji i świadectw, przeżyli misterium różańcowe, wzięli udział w 

Eucharystii, a następnie w ogrodzie różańcowym 

modlili się na różańcu. 

KONGRES RÓŻAŃCOWY 

W dniach 6-8 września odbędzie się w 

Częstochowie I Ogólnopolski Kongres 

Różańcowy. Wezmą w nim udział przedstawiciele 

wszystkich diecezji oraz reprezentanci wspólnot 

zwanych ogólnie różańcowymi. Z poszczególnych 

diecezji weźmie udział 20 osób. Taka delegacja 

pojedzie również z naszej archidiecezji.  

Hasło Kongresu brzmi: „Różaniec ratunkiem dla świata”, a jego cel 

został określony słowami: „Pokazać aktualność i siłę różańca oraz ukazać i 

bardziej zjednoczyć ruchy i wspólnoty różańcowe w Polsce”. 

Przygotowany został „Informator kongresowy”, w którym przedstawione 

są wspólnoty różańcowe w Polsce.  

 

VIII PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA 

DO ŁAGIEWNIK 

Zbliża się kolejna, VIII pielgrzymka Żywego Różańca do Łagiewnik. 

Serdecznie zapraszamy zelatorów i członków tej modlitewnej wspólnoty 

do udziału w pielgrzymce. Odbędzie się ona tradycyjnie w ostatnią sobotę 

września. W tym roku będzie to 30 września. Do parafii przesłany zostanie 

plakat informujący o pielgrzymce 

Hasło pielgrzymki brzmi tak samo jak hasło Kongresu Różańcowego: 

„Różaniec ratunkiem dla świata”. Chcemy lepiej zrozumieć słowa, które 

nawiązują do objawień Matki Bożej w Fatimie i jeszcze gorliwiej 

odmawiać różaniec. 

 

Program pielgrzymki: 

9.30 Modlitwa w sanktuarium św. Jana Pawła II 

10.00 Procesja różańcowa do bazyliki Miłosierdzia Bożego 

11.30 Konferencja w bazylice 

12.00 Eucharystia i adoracja w bazylice 

 



Także w tym roku można zgłaszać zelatorów, którzy posługują 25 lat lub 

dłużej. Jeśli zostaną zgłoszeni, otrzymają list dziękczynny od metropolity 

krakowskiego, księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.  



RÓŻANIEC DO GRANIC 

www.rozaniecdogranic.pl 

 

Tydzień po pielgrzymce Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej 

będziemy przeżywać piękne wydarzenie o charakterze ogólnopolskim. 

Zamieszczamy poniżej aktualne informacje na ten temat prosząc o 

przekazanie ich szerszemu gronu. 

Wspomnienie Matki Bożej Różańcowej 

Na zakończenie objawień w Fatimie Matka 

Najświętsza powiedziała dzieciom, że jest „Matką 

Bożą Różańcową”. Rozważamy z wielką uwagą ten 

niezwykły tytuł Maryi. Przeżywamy również w 

liturgii wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 

Różańcowej. Przypada ono 7 października. W tym 

roku dzień ten wypada w pierwszą sobotę. 

Chcemy więc w sposób szczególny uczcić Matkę 

Bożą Różańcową i przeżyć w większej wspólnocie 

pierwszą sobotę miesiąca. Wielką pomocą w tym 

przeżyciu jest „Różaniec do Granic”. To inicjatywa ludzi świeckich, 

zrzeszonych w fundacji „Solo Dios Basta”. Zaproponowali oni, aby 

wierzący Polacy stanęli wokół granic państwowych i wspólnie odmówili 

wszystkie cztery części różańca. Biskupi zaakceptowali tę propozycję. 

Przygotowane zostały pomoce dla duszpasterzy i animatorów. Zostały one 

przesłane do każdej parafii. Można się z nimi zapoznać również na stronie 

internetowej lub zamówić w Wydawnictwie św. Stanisława BM. 

Program modlitwy przy granicach Polski 

Spotkanie modlitewne w dniu 7 października rozpocznie się w tzw. 

„kościołach stacyjnych”. Są to wybrane kościoły znajdujące się w pobliżu 

granicy. W naszej archidiecezji jest ich 24. Ich wykaz można zobaczyć na 

stronie internetowej. W godz. 10.30 będzie konferencja, o 11.00 

Eucharystia, a o 12.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu. Po 

zakończeniu adoracji będzie czas na posiłek i dojście lub dojazd do 

wyznaczonych miejsc modlitwy. Znajdują się one wzdłuż wyznaczonej 

trasy i są podzielone na „strefy modlitwy”. W naszej archidiecezji 

wyznaczonych jest ponad 60 takich jedno lub kilkukilometrowych „stref”. 

http://www.rozaniecdogranic.pl/


W każdej z nich o godz. 14.00 rozpocznie się odmawianie różańca. Będzie 

to modlitwa w grupach liczących od kilku do kilkudziesięciu osób.  

Zgłoszenia uczestnictwa 

Choć zgłoszenie udziału w modlitwie przy granicy nie jest konieczne, to 

jednak bardzo o nie prosimy, gdyż ułatwi to organizację całego 

wydarzenia. Poszczególne osoby lub grupy wybierają „kościół stacyjny”, 

do którego chcą się udać na modlitwę. W odpowiednim formularzu na 

stronie internetowej zgłaszają swój udział. Jeśli wyjazd jest grupowy, 

osoba zgłaszająca podaje liczbę osób, które z nią przyjadą. 

W „kościele stacyjnym” wszyscy otrzymają informację, do której 

„strefy modlitwy” mają się udać i jak mogą tam dotrzeć. W tym miejscu, o 

godz. 14.00 rozpoczną modlitwę różańcową. Będzie ona prowadzona przez 

animatorów/wolontariuszy. Grupy zorganizowane, kilku- kilkunasto- lub 

kilkudziesięcioosobowe, powinny wybrać spośród siebie animatora. 

Modlitwę w innych grupach poprowadzą wolontariusze z parafii. W razie 

potrzeby pomogą im animatorzy zgłoszeni w diecezji. 

„Różaniec do Granic” w parafiach i rodzinach 

Duszpasterze są proszeni o umożliwienie przeżycia „Różańca do 

Granic” członkom swoich wspólnot, którzy nie będą mogli pojechać nad 

granicę. Można w parafii zrealizować ten sam program, który będzie 

realizowany przy granicy lub ubogacić wieczorne nabożeństwo różańcowe 

o wybrane elementy z programu „Różańca do Granic”. 

Pomoce do przeżycia „Różańca do Granic” 

Zachętą do udziału w tym religijnym wydarzeniu będzie komunikat 

Konferencji Episkopatu Polski, a także plakaty i ulotki, które dotrą do 

parafii. Bieżące informacje zamieszczane są na stronie internetowej, a w 

Wydawnictwie św. Stanisława BM można zamawiać „Różaniec do Granic 

– Pomoce dla duszpasterzy i animatorów” oraz „Różaniec do Granic - 

Rozważania tajemnic różańca”. Ta druga pozycja to mała książeczka 

przeznaczona głównie dla animatorów/wolontariuszy, którzy będą 

prowadzić modlitwę różańcową w małych grupach przy granicy (lub w 

parafii).  
 

Adres do korespondencji: „Żywy Różaniec”, Kuria Metropolitalna, ul. 

Franciszkańska 3, 31-004 Kraków. Strona internetowa: www.zr.diecezja.pl 

http://www.zr.diecezja.pl/
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