Żywy Różaniec

W naszej parafii wspólnota „Żywego Różańca” składa się z 6 „Róż”, do których należy 120 osób
( 118 kobiet i 2 mężczyzn). Koła różańcowe istnieją:

- koło przy kaplicy p.w. Św. Józefa w Kuźni – od IX .1985 r. z inicjatywy ks. Proboszcza S.
Nowaka, (prowadząca – Elżbieta Tyburska, z-ca Henryka Mądrecka),

- koło przy kaplicy p.w. Św. Józefa w Kuźni - od IV.2003 r. z inicjatywy ks. Prefekta P. Sobisia,

(prowadząca - Maria Lisiecka),

- koło w Starym Oleścu – od V. 1996 r. z inicjatywy własnej (prowadząca -Kazimiera Marek),

- koło Nowy Olesiec/ Józefów – od V.2003 r. z inicjatywy własnej (prowadząca- Czajczyńska

Genowefa, obecnie – Aurela Górewicz),

- koło Józefów/ Nowa i Stara Kaźmierka/ Kwileń – od X.2003 r. z inicjatywy własnej
(prowadząca – Małgorzata Radłowska),

- koło przy kościele p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Choczu –d X. 2006 r. z inicjatywy własnej

(prowadząca – Ewa Czeremcha).
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Opiekunem wspólnoty Żywego Różańca był do 31.08.2013 r. - o. Gwidon Borkiewicz.

Nowym opiekunem wspólnoty jest o.Dobromił Beker OFM

Spotkania wspólnoty różańcowej odbywają się w każdą drugą sobotę miesiąca, po mszy świętej
i nabożeństwie do Matki Bożej Szkaplerznej. Wymiana tajemnic różańcowych, oraz
wyznaczenie intencji następuje raz w miesiącu, w terminie ustalonym przez każde koło.

Każda osoba, wstępując do wspólnoty „Żywego Różańca” zobowiązała się do odmawiania
jednej dziesiątki różańca codziennie, w dowolnej chwili, czyli rozważania jednej tajemnicy
różańcowej, w ustalonych na dany miesiąc intencjach Ojca Świętego, Ojczyzny, Parafii - można
też polecić swoje osobiste sprawy.

Tak więc każdego dnia nasza parafialna wspólnota różańcowa składa u stóp Matki Bożej
Szkaplerznej 6 pełnych różańców.

Zgromadzeni we wspólnocie „Żywego Różańca” biorą udział w uroczystościach kościelnych i
procesjach niosąc różaniec zakupiony jeszcze za czasów ks. Józefa Sieradzana, odmawiają
cząstkę różańca przed wieczorną mszą świętą w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki oraz
uczestniczą we mszy świętej w intencji próśb i podziękowań w drugą sobotę miesiąca.

Zachęcamy do tworzenia nowych kół różańcowych ,w każdej miejscowości naszej parafii oraz
przez wszystkie grupy stanowe. To tylko kilka minut dziennie, a spraw do powierzenia wiele!

Służymy pomocą i swoim doświadczeniem. Zapraszamy do udziału w spotkaniach w drugą
sobotę miesiąca.

„Odmawiając różaniec, rozmawiamy z Maryją, powierzamy Jej ufnie wszystkie nasze troski i
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smutki, radości i nadzieje. Prosimy o to, by pomagała nam podejmować Boże plany i by
wypraszała u Syna łaskę potrzebną do wiernego ich wypełniania” (bł. Jan Paweł II – Ludźmierz,
1997r.)

Tekst -Elżbieta Tyburska

Od poniedziałku do piątku o godz., 17:30 odmawiamy Różaniec św., w kościele klasztornym.

Zapraszamy do udziału w modlitwie różańcowej.
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