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ŻYWY RÓŻANIEC ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ 
   RV 01/2016                      Katowice, 15.09.2016 
 
 

Czcigodni Księża Proboszczowie! Opiekunowie i Zelatorzy Żywego Różańca!  
1.  V ARCHIDIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA 

Zapraszamy na V Archidiecezjalną Pielgrzymkę parafialnych wspólnot „Żywego Różańca”  w sobotę 8 października 2016 do Katedry Chrystusa Króla w Katowicach. 
W tym roku Bramę Miłosierdzia w katowickiej katedrze przekroczą i wspólnie z nami modlić się będą członkowie Bractw Szkaplerznych w archidiecezji i osoby noszące szkaplerz. 

W programie: 
10.00 - budujemy wspólnotę śpiewając Matce Bożej 10.30  - usłyszymy słowo o Różańcu, o Misjach i o Szkaplerzu 11.00 - wspólnie odmówimy modlitwę różańcową 12.00  - uczestniczymy w uroczystej koncelebrowanej Mszy św. pod przewodnictwem       Ks. abp. Wiktora Skworca.  Naszą wspólną modlitwą pragniemy się włączyć w przeżywanie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia i 1050-lecia Chrztu Polski. Bożej Opatrzności polecać pragniemy również całe dzieło II Synodu naszej archidiecezji. 

Kolejna pielgrzymka przygotowuje nas również na to, co przed nami, więc jej hasłem będą słowa kolejnego roku duszpasterskiego: „Idźcie i głoście”. Przez wiarę i chrzest jesteśmy wezwani do dawania świadectwa. Nasza wspólna modlitwa różańcowa wpisuje się również w Wielką Nowennę Fatimską przed stuleciem objawień. 
W czasie pielgrzymki ks. Grzegorz Wita, wikariusz biskupi ds. Misji powie nam, w jakiej mierze Żywy Różaniec wsparł w tym roku Wioskę Miłosierdzia prowadzoną przez siostrę Rut w Tanzanii. Poniżej znajdziemy krótką informację i numer konta, gdyby któraś parafia zechciała się jeszcze przyłączyć do wsparcia finansowo tego misyjnego dzieła. 
Czcigodnych Księży opiekunów Wspólnot Różańcowych zapraszamy do koncelebry. Prosimy o zabranie alby /ornaty będą przygotowane/. Parking dla Księży Pielgrzymów będzie dostępny przy Domu św. Józefa.  
Prosimy także o zabranie z sobą parafialnych sztandarów Żywego Różańca. W pierwszej części pielgrzymki poczty sztandarowe nie występują. Przed rozpoczęciem Eucharystii przygotujemy sztandary, które wezmą udział w uroczystej procesji, po czym poczty sztandarowe zajmą miejsca w prezbiterium katedry za sediliami. 
Ponieważ trudno zapewnić wszystkim pielgrzymom miejsca siedzące w katedrze, prosimy o zabranie z sobą małych krzesełek turystycznych.  
Udział grupy pielgrzymkowej proszę zgłosić na adres: poczta@rozaniec.katowice.pl 
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Grupy przybywające autokarami, proszone są o wysadzenie pielgrzymów przy katedrze i odesłanie pojazdu na wskazany przez służby porządkowe parking. Po zakończeniu spotkania, autokar podjeżdża w umówione miejsce. Służby porządkowe proszą, aby autokary miały za przednią szybą białą kartkę formatu A-4, co może ułatwić sprawne kierowanie ruchem.  
Spotkaniu towarzyszyć będą kiermasze: z dewocjonaliami, wydawnictwami katolickimi oraz misyjny. Przy stoisku Sióstr Loretanek, które kolejny raz przyjadą do nas z Warszawy, będzie się można zaopatrzyć w nowy Ceremoniał, odznaki i legitymacje Żywego Różańca, będą księgi uczestników oraz miesięcznik „Różaniec”. 

 
2.  OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ MODLITWY ŻYWEGO RÓŻAŃCA 

Przypominamy, że od tego roku Ogólnopolski Dzień Modlitwy Żywego Różańca będzie jak zawsze w czwartek w Tygodniu Misyjnym. W tym roku będzie to dzień 27 października. Ważną dla nas intencją modlitewną będzie prośba o beatyfikację sługi Bożej Pauliny Jaricot, założycielki Żywego Różańca. Stosowne materiały znajdziemy w zeszycie na doroczny Tydzień Misyjny. 
 
3.  SZKOLNE KOŁA ŻYWEGO RÓŻAŃCA 

Kapłanów oraz świeckich katechetów i katechetki zachęcamy do tworzenia do tworzenia Szkolnych Kół Żywego Różańca. Pomocą może być specjalna książeczka, która dostępna jest w Wydziale Duszpasterstwa Ogólnego w Kurii. Szkolne Koła Różańcowe zakładamy na czas roku szkolnego, naturalnie z możliwością przedłużenia. 
Proszę o przesyłanie informacji o powstających w szkołach kołach Żywego Różańca na adres:  poczta@rozaniec.katowice.pl  

 
4.  REKOLEKCJE FORMACYJNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA 

Każdy uczestnik Żywego Różańca może wziąć udział w rekolekcjach, które w różnych terminach organizowane są w diecezjalnych domach rekolekcyjnych.  
Terminy rekolekcji dla wszystkich członków Żywego Różańca w archidiecezjalnych domach rekolekcyjnych /do końca 2016 roku/: 
Wodzisław Śląski- Kokoszyce:   24-27 października. Tel. 32 456 14 97. Katowice- Panewniki:     03-06 października. Tel. 32 252 54 93. Brenna:        03- 06 października oraz 10- 13 października,  koszt pobytu i wyżywienia 180 zł/os. Rozpoczęcie kolacją w poniedziałek zakończenie obiadem w czwartek Zgłoszenia przyjmowane są w pod adresem mailowym i telefonicznie. Tel. 33 853 65 73. 
Osobne rekolekcje formacyjne prowadzone są dla zelatorów i przewodniczących róż różańcowych. W roku 2016 odbyły się 3 takie sesje formacyjne.  Terminy na rok przyszły zostaną podane na początku roku 2017. 
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5. ŻYWY RÓŻANIEC DLA MISJI 
Przypomnienie propozycji misyjnej na rok 2015/2016: 
Misjonarze archidiecezji katowickiej zgodnie uznali, że pierwszym podopiecznym Żywego Różańca winien być senior misyjnej posługi – ks. Edward Gorczaty, pochodzący z Mysłowic-Dziećkowic, który już 41 lat pracuje w Tanzanii. Ks. Edward prosi wspólnotę Żywego Różańca o opiekę nad Wioską Miłosierdzia, w której od pięciu lat pracuje siostra Rut Ciesielska. Mjia wa Huruma – Wioska Miłosierdzia leży w Tanzanii, nad brzegiem jeziora Wiktoria, na terenie rozległej wsi Kigera-Etuma. Do miasta Musoma, gdzie pracuje ks. Edward, jest 20 km. 
Siostra Rut tak opisuje jej historię: „27 lat temu ks. Gotfreid Biseko otworzył dom dla tych, którzy domu nie mają, bądź nigdy nie mieli, miejsce spokoju i miłości, dla tych, którzy spokoju i miłości nigdy nie doświadczyli, miejsce, w którym każdy doświadczy Bożego miłosierdzia, bez względu na wiek, płeć czy też stan zdrowia. 
Dziś mieszka z nami 60 osób dorosłych (starsi, chorzy na AIDS i psychicznie chorzy) oraz 16 dzieci. Od pięciu lat w ośrodku posługę rozpoczęły Siostry Franciszkanki. Cztery lata temu otworzyłyśmy Ośrodek Zdrowia, który udziela pomocy nie tylko naszym podopiecznym, ale wszystkim tym, którzy pomocy potrzebują. Również od czterech lat prowadzimy przedszkole. Oprócz troski o naszych podopiecznych, staramy się pomagać wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują m.in. dzieciom z okolicznych wiosek. Pomagamy im w nauce, a także w zdobyciu najbardziej potrzebnych rzeczy, ułatwiających codzienne funkcjonowanie, takich jak jedzenie, mundurki szkolne, zeszyty i długopisy.  
Duchowa i materialna opieka nad Wioską Miłosierdzia może być naszym pięknym misyjnym darem na Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia ogłoszony przez Ojca świętego Franciszka. 

Rachunek Dzieła Misyjnego Archidiecezji Katowickiej:  Archidiecezja Katowicka, ul. Jordana 39, 40-043 Katowice Nr konta 10 1560 1111 2107 0236 6515 0010  Tytuł wpłaty: „Żywy Różaniec dla misji” – darowizna na cele kultu religijnego   
Propozycja misyjna na rok 2016/2017: 
 Podczas naszej październikowej pielgrzymki  otrzymamy informacje, w jaki sposób od nowego roku będziemy wspierać dzieło misyjne Kościoła w ramach naszej archidiecezji oraz jako Stowarzyszenie Żywego Różańca z całej Polski w Ramach Papieskich Dzieł Misyjnych. 
 
6. ZAPOWIEDŹ NA ROK 2017 

Już dzisiaj zapraszamy na styczniową adorację Żywego Różańca przy Bożym Żłóbku w Panewnikach. Termin: druga sobota stycznia, tj. 14.01.2017, początek godz. 11.00. 
Szczęść Boże! 

        Ks. Zbigniew Kocoń, moderator 
__________________________________________________________________________ Adres internetowej strony różańcowej:     www.rozaniec.katowice.pl Adres do korespondencji z moderatorem:    poczta@rozaniec.katowice.pl 


