„UCZYNIĆ RÓŻANIEC MODLITWĄ WSZYSTKICH” Paulina Jaricot

INICJATYWY RÓŻAŃCOWE
W ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ
PAŹDZIERNIK 2019
Słowo Moderatora Krajowego Żywego Różańca
1. Październik miesiącem różańca świętego.
Przypominamy kapłanom o zorganizowaniu w październiku nabożeństw różańcowych w
kościołach i kaplicach. Wg ustalonej w parafii tradycji modlitwa ta winna być przed lub po mszy
św., by uczestniczyło w niej jak największa liczba wiernych. Zachęćmy dzieci i młodzież oraz
wszystkich dorosłych do wspólnej modlitwy różańcowej. W październiku jest okazja do
odnowienia istniejących Kół Różańcowych i zakładania nowych.
2. Pielgrzymka Kół Żywego Różańca Archidiecezji Częstochowskiej odbędzie się
tradycyjnie w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Myszkowie Mrzygłodzie 05.
10.2019 roku od godz. 10.00 do 14.00, którą poprowadzi bp Andrzej Przybylski. Podczas
pielgrzymki będziemy modlić
się w intencji
Ojczyzny w 100 rocznicę odzyskania
Niepodległości i dobre wybory, za rodziny, oraz o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

PROGRAM - SOBOTA, 05. 10. 2019r. Myszków-Mrzygłód
9.30 -10.00 - ZJAZD I SŁOWO WSTĘPNE
10.00 – MODLITWA RÓŻAŃCOWA - Nowicjat Pauliński z Leśniowa
11.00 - KONFERENCJA „Uczynić Różaniec modlitwą wszystkich” – Moderator Krajowy
12 00 - EUCHARYSTIA w intencji Kół Żywego Różańca z Archidiecezji Częstochowskiej – biskup
Andrzej Przybylski
13.00 PRZERWA NA POSIŁEK (Możliwość obiadu – przysmaki mrzygłodzkie)
14.00 DROGA KRZYŻOWA NA KALWARII
Zapraszamy wszystkie Koła Parafialne Żywego Różańca, wraz ze swoimi Zelatorami i Moderatorami.
W celach organizacyjnych prosimy o zgłoszenie grupy telefonicznie 608450004, lub
mailowo: jacyk@go2.pl, rozaniec@o2.pl
3. Prenumerata miesięcznika „Żywy Różaniec”
Na prośbę kapłanów wyrażaną w ankiecie dotyczącą Żywego Różańca Metropolita
Częstochowski Arcybiskup Wacław Depo jako szef Kół Różańcowych w Episkopacie Polski
podjął decyzję, aby moderatorzy parafialni otrzymali 1 egzemplarz miesięcznika „Różaniec”
jako sprawdzone narzędzie formacji członków Żywego Różańca. Zachęcam do korzystania,
gdyż w każdym numerze jest gotowy konspekt spotkań dla członków Żywego Różańca, które
powinniśmy poprowadzić raz w miesiącu w naszych wspólnotach różańcowych w parafii.
Większą liczbę miesięcznika dla wszystkich Zelatorów można zamówić na stronie sióstr
Loretanek: www.różaniec.eu

4. „UCZYNIĆ RÓŻANIEC MODLITWĄ WSZYSTKICH”
Wielką wartość Różańca, jako modlitwy wszystkich ludzi i całego świata dostrzegła Paulina
Jaricot, która w 1822 roku założyła dzieło uniwersalnej pomocy misjom, czyli Dzieło
Rozkrzewiania Wiary. Czyniąc z Różańca narzędzie współpracy misyjnej w 1826 roku, jako
zaplecze modlitewne tego Dzieła, utworzyła wspólnotę Żywego Różańca. Dlatego należy
pamiętać, że Żywy Różaniec powstał dla misji i tam zatem, gdzie jest Żywy Różaniec nie może
zabraknąć modlitwy za misje.
5. Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny w Kościele ogłoszony przez papieża Franciszka w
miesiącu Różańcowym to wspaniała okazja, aby obydwa dzieła powołane przez jedną
założycielkę modliły się zjednoczone w jednej intencji.
Papież Franciszek w Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym - październiku wzywa wszystkie
Koła Różańcowe do wielkiej modlitwy za dzieło misyjne Kościoła.
W jakich intencjach modlimy się w tym miesiącu:
* Modlimy się w intencji misji i misjonarzy.
* Dziękujemy za dzieło Żywego Różańca w Polsce i prosimy o jego rozwój.
* Modlimy się o beatyfikację założycielki, sługi Bożej Pauliny Jaricot.

Modlitwa papieża Franciszka na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny Październik 2019
Boże Ojcze, Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus,
po zmartwychwstaniu powierzył swoim uczniom misję:
„Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody”.
Ty nam przypominasz, że przez chrzest
zostaliśmy włączeni w misję Kościoła.
Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski,
byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii,
aby misja powierzona Kościołowi, wciąż jeszcze daleka do zrealizowania,
mogła znaleźć nowe i skuteczne sposoby niesienia światu życia i światła.
Spraw, byśmy tak działali, aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłością
i miłosierdziem Jezusa Chrystusa,który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Niech Święto Matki Bożej Różańcowej i każdy odmówiony Różaniec będzie wielkim wołaniem
do Nieba i doświadczeniem owoców potęgi modlitwy różańcowej w codziennym życiu..
Moderator Krajowy Żywego Różańca
Ks. dr Jacek Gancarek
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