
     

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

          

                      Wspólnota Żywego Różańca 
 

      Kryteria przynależności do wspólnoty Żywego Różańca   

 
          Osobista modlitwa i formacja  

 

Członek Żywego Różańca odmawia każdego dnia dziesiątkę różańca. Modlitwę łączy z rozważaniem 

tajemnicy różańcowej. Jedną tajemnicę rozważa przez miesiąc, potem zgłębia następną tajemnicę.  

Podejmując to zadanie, stara się również o systematyczną formację. Uczestniczy w życiu 

sakramentalnym, czyta lektury duchowe, bierze udział w rekolekcjach parafialnych lub diecezjalnych 

oraz w innych spotkaniach formacyjnych.  

 

          Przynależność do wspólnoty    

 

Istotną cechą Żywego Różańca jest jego wymiar wspólnotowy. Jest to przynależność  do konkretnej 

wspólnoty modlitewnej żyjącej i działającej w społeczności Kościoła pod opieką duszpasterzy. Należy z 

wielką troską dbać o braterskie więzy z członkami róż, a także o jedność z szerszą wspólnotą 

wierzących i jej pasterzami. 

   Członek Żywego Różańca przynależy do wspólnoty modlitewnej, którą tworzy dwudziestoosobowy 

zespół ( róża/koło ), kierowany i animowany przez zelatorkę/ zelatora. Należy także do wspólnoty 

lokalnej. Najczęściej róże żyją i posługują we wspólnocie parafialnej. Duszpasterską opiekę nad nimi 

sprawuje proboszcz lub kapłan prze niego wyznaczony. Róże, których członkowie pochodzą z różnych 

parafii, są pod duszpasterska opieką  kapłana tej parafii, do której należy zelator/ zelatorka danej róży. 

   Członkowie  róży, w miarę swoich możliwości, uczestniczą  w comiesięcznych spotkaniach 

formacyjnych, w czasie których dokonuje się zmiana tajemnic różańcowych. Spotkania te gromadzą 

członków wszystkich róż  w kościele parafialnym lub odbywają się w gronie poszczególnych róż w 

domach. Ważnym przeżyciem wspólnotowym są również pielgrzymki. 

 

           Zaangażowanie apostolskie 

 

Członkowie Żywego Różańca czynnie włączają się w apostolską posługę Kościoła. Czynią to najpierw 

przez modlitwę, polecając Bogu intencje wskazane przez papieża, zarówno te stałe ( prośba o pokój na 

świecie oraz o błogosławieństwo dla rodzin ), jak te wskazane na dany miesiąc lub w związku z 

ważnymi wydarzeniami dziejącymi się w świecie. Swoją modlitwą ogarniają również intencje polecone 

przez biskupów i duszpasterzy, a także inne intencje bliskie sercu.  

   Wyróżnionym zadaniem apostolskim, podejmowanym przez Żywy Różaniec, zgodnie ze wskazaniem 

założycielki, służebnicy Bożej Pauliny Jaricot, jest troska o wsparcie misyjnego dzieła Kościoła. Wraz z 

modlitwą członkowie Żywego Różańca składają ofiarę na cele misyjne.    

   Apostolska postawa członków róż wyraża się również czynnym udziałem w życiu wspólnoty 

parafialnej. Wspierają wszystkich parafian modlitwą, uczestniczą w liturgii i nabożeństwach, troszczą 

się o chorych i ubogich, pomagają innym lepiej poznać i umiłować modlitwę różańcową, angażują się w 

dzieła wskazane im przez duszpasterzy.               

 Parafia pw.  Matki Bożej Różańcowej w Białymstoku                                          

(Sady Antoniukowskie) 
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Papieskie intencje ewangelizacyjne na lipiec 2019 r. 

 
Ogólna: Aby ci, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, by niesprawiedliwość, 

która przenika świat, nie miała ostatniego słowa.   

  

W czasie wakacji w niedziele nie ma Mszy Świętej o godz. 12.30. 

    

    

   

Msza Święta Kół Żywego Różańca w każdą I Sobotę o godz. 7.00.    

 

   

 

Różaniec codziennie o godz. 6.30 ( w niedziele po Mszy Świętej o godz. 8.00 )  

 

      

 

W czerwcu  2019 r. w naszej parafii: 

  
Sakrament chrztu przyjęli:  

 
1. Zuzanna Ciborowska, ur. 31.03.2019 r.   

2. Hanna Zakrzewska , ur. 22.03.2019 r. 

3. Wiktoria Piekarska, ur. 06.03.2019 r.    

4. Marcelina Klukowska, ur. 25.02.2019 r.   

5. Aleksander Giczan, ur. 27.04.2019 r.   

6. Mia Rybaczek, ur. 02.05.2019 r. 

        

Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi!  

 

 

Do Domu Ojca odeszli:   

 
1. św.p. Aniela Grabowska,  zm. 30.05.2019 r. 

2. św.p. Stefan Kowalewski, zm. 08.06.2019 r.     

3. św.p. Kazimierz Łada, zm. 07.06.2019 r.  

4. św.p. Karol Sawko – Limar,  zm. 13.06.2019 r.   

5. św.p. Roman Liszewski, zm. 09.06.2019 r.   

6. św.p. Michał Charytoniuk, zm. 27.06.2019 r.  

   

Niech odpoczywają w pokoju! 

 

www.mbrozancowa.bialystok.opoka.org.pl 


