
PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA – 4 kwietnia 2020 r.  
  
Z racji zaistniałej sytuacji i wielu ograniczeń pojawia się mnóstwo pytań 
dotyczących rozwiązań: jak zorganizować nabożeństwo, by jak najwięcej ludzi 
mogło w nim uczestniczyć? 
  
Odpowiedzi musimy szukać w treści fatimskiego Przesłania. A zatem, jakie warunki 
nabożeństwa nakreśla nam Matka Boże, prosząc o wynagrodzenie w pierwsze 
soboty miesiąca? 
Jak wiemy o tym mówi nam Matka Boża w Pontevedra 10 grudnia 1925 roku.  
A mianowicie  obiecuje przyjść na pomoc z wszystkimi łaskami tym, którzy: 
„przez 5 miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię Św., 
odmówią jeden różaniec i przez 15 minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami 
różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”. 
Siostra Łucja 17 grudnia 1927 r. dodaje:  „Nie zapomnieć o intencji jako 
wynagrodzenie, która jest bardzo ważnym elementem pierwszych sobót”. 
  
Zatem do warunków nabożeństwa należy: 
1. świadoma intencja wynagradzająca, jaką mamy wzbudzić w sercu, 
2. spowiedź, 
3. modlitwa różańcowa, 
4. 15-minutowa medytacja, 
4. Komunia św.. 
  
PROPOZYCJE I SUGESTIE 
A. Spowiedź można odprawić w pierwszą sobotę, jak również wiele dni wcześniej, 
pamiętając o intencji wynagradzającej oraz by w pierwszą sobotę być w stanie 
łaski uświęcającej. Jeśli ktoś nie może być u spowiedzi, a nie jest w stanie grzechu 
ciężkiego może przyjąć Komunie św. a intencję wzbudzić przy kolejnej, późniejszej 
spowiedzi. Zatem to już zależy tylko i wyłącznie od dyscypliny, możliwości i 
warunków, w jakich znajduje się obecnie każdy z nas. 
  
B. Zarówno modlitwę różańcową, jak i medytację możemy odprawić 
indywidualnie, w rodzinach, w różnym miejscu i czasie. Pomocą mogą nam być 
zarówno nagrania audio, teksty, których wiele znajdziemy na stronie internetowej 
Sekretariatu Fatimskiego. 
https://pierwszesoboty.pl/ogloszenia/pierwsza-sobota-miesiaca-4-kwietnia-2020-
propozycje-i-sugestie/    

DROGA MARYI 
Od ‘tajemnic’ do ‘Tajemnicy’ (RVM, 24) 
 

Biuletyn Wspólnoty Żywego Różańca  
przy parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej  
w Dąbrówce     

kwiecień 2020 
 

ŻYWY RÓŻANIEC W CZASIE PANDEMII 
Z chwilą ogłoszenia pandemii Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej  
w Archidiecezji Poznańskiej zostało zawieszone do odwołania. Wizerunek został 
przewieziony do klasztoru sióstr klarysek w Pniewach a Arcybiskup Metropolita 
Poznański udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego udziału we Mszy św. 
wszystkim wiernym. Zawieszone zostały nabożeństwa i spotkania w kościele. 
W takich okolicznościach musimy na nowo odnaleźć się we Wspólnocie Żywego 
Różańca. Odmawiamy Różaniec w domach i łączymy się duchowo na modlitwie. 
W Biuletynie zamieszczamy wskazówki, jak przetrwać ten czas. 
 
 

Różaniec z Arcybiskupem Poznańskim 
 
Zapraszamy do codziennej modlitwy różańcowej o godz. 20.30 
razem z Arcybiskupem Stanisławem Gądeckim w intencji ustania 
pandemii koronawirusa.  
Taka modlitwa odbywa się w kaplicy Arcybiskupa Metropolity 
Poznańskiego i od 16 marca o godz. 20.30 jest transmitowana w 
Internecie.  
„Jako chrześcijanie starajmy się – w tym wielkopostnym czasie – podjąć 
rozważania nad krzyżem naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który jednoczy się 
z naszymi cierpieniami. Osobiście każdego wieczora o godzinie 20.30 będę modlił 
się za Was na różańcu i o to samo proszę kapłanów w kościołach, a także Was 
wszystkich w Waszych domach. Trwajmy w modlitewnej jedności” –- mówił 
w orędziu telewizyjnym 14 marca przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
abp Stanisław Gądecki. 
https://www.facebook.com/archidiecezja.poznanska/ 
https://www.youtube.com/user/archpoznan 
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Przewodniczący  Episkopatu  zawierzył  Polskę 
Sercu  Jezusa  i  Matce  Bożej                 25 marca 2020r.  

W tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia - wybaw nas od pandemii, która nas 
dotyka – modlił się abp Stanisław Gądecki zawierzając ludzi żyjących w Polsce, 
w Europie i na całym świecie Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu 
Maryi. Akt oddania został odmówiony 25 marca 2020 r. w kaplicy arcybiskupa 
poznańskiego w duchowej łączności z Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie. 

  
„Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz, Synu umiłowany, miłosierne 
Oblicze Ojca! Kościół pielgrzymujący na ziemi, Twój lud żyjący w Polsce, w Europie 
i na całym świecie, spogląda na ranę w Twym otwartym boku, źródło naszego 
zbawienia i błaga: w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia wspomagaj Twój 
Kościół, bądź natchnieniem dla rządzących narodami, wsłuchuj się w głosy 
ubogich i cierpiących, wspieraj pokornych i uciśnionych, uzdrawiaj chorych 
i grzeszników, podnoś na duchu przygnębionych i zniechęconych, przywracaj 
wolność jeńcom i więźniom i wybaw nas od pandemii, która nas dotyka. 

Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz, wyniesiony na wyżyny Krzyża, 
dotknięty przez ucznia w Wieczerniku! Kościół pielgrzymujący na ziemi, Twój lud 
żyjący w Polsce widzi w Tobie obraz czułego uścisku Ojca wobec ludzkości. Ten 
uścisk pragniemy – w Duchu Miłości – przekazać sobie nawzajem, jak to poleciłeś 

uczniom przy umywaniu nóg, i błagamy: w tej wyjątkowej godzinie pełnej 
cierpienia, wspieraj dzieci, osoby starsze i najsłabszych, pocieszaj lekarzy, 
pielęgniarki, pracowników służby zdrowia i opiekunów-wolontariuszy, umacniaj 
rodziny i wzmacniaj w nas poczucie obywatelskiej powinności i solidarności, bądź 
światłem dla umierających, powitaj umarłych w swoim Królestwie, chroń nas od 
wszelkiego zła i wybaw nas od pandemii, która nas dotyka. 

Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz, Synu Przenajświętszej Dziewicy 
Maryi! Przez Serce Twej Matki, której oddajemy Kościół pielgrzymujący na ziemi, 
narody Polski i tak wielu innych krajów, które od wieków są Twoje, prosimy dziś, 
abyś przyjął zawierzenie Twojego Kościoła. Poświęcając się Twojemu 
Najświętszemu Sercu, Kościół oddaje się pod opiekę Niepokalanego Serca Maryi 
ukształtowanego w świetle Twojej paschy, a w Fatimie objawionego trojgu 
dzieciom jako ucieczka i droga prowadząca do Twojego Serca. 

Przenajświętsza Dziewico Maryjo, Pani Różańcowa z Fatimy. Bądź uzdrowieniem 
Chorych i Ucieczką dla uczniów Chrystusa, zrodzonych pod Krzyżem Jego miłości. 

Niepokalane Serce Maryi, któremu się zawierzamy: w tej wyjątkowej godzinie 
pełnej cierpienia, przyjmij tych, którzy odchodzą, dodawaj otuchy tym, którzy się 
Tobie poświęcają, odnów wszechświat i ludzkość. Amen”. 

http://archpoznan.pl/pl/przewodniczacy-episkopatu-zawierzyl-polske-sercu-
jezusa-i-matce-bozej 

 

ZADANIA NA KWIECIEŃ dla członków Żywego Różańca 

• Postaram się spotkać z osobą samotną, starszą, schorowaną.  
Zaoferuję jej pomoc albo zwykłą rozmowę. 

• Znajdę dobrą, sprawdzoną inicjatywę charytatywną i postaram się 
nawet swoim „wdowim groszem” wesprzeć tych, którzy są biedniejsi 
ode mnie. 

Propozycje za Ks. dr Łukaszem Wiśniewskim MIC 
https://rozaniec.eu/spotkanie-zywego-rozanca-w-czasie-pandemii/wrazliwe-
serce/ 
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Transmisje nabożeństw: telewizyjne, radiowe i w Internecie 
W związku z pandemią Arcybiskup Metropolita Poznański udzielił dyspensy 
od obowiązku niedzielnego udziału we Mszy św. wszystkim wiernym. 

Podajemy najważniejsze niedzielne transmisje nabożeństw w radiu, 
telewizji i w Internecie: 

Msze św. z Archidiecezji Poznańskiej 

• Radio Emaus – transmisja z katedry poznańskiej w niedziele o godz. 
10.00, http://radioemaus.pl/ 

• TVP Poznań – transmisja z fary poznańskiej lub kościoła św. Rocha 
w soboty o godz. 19.00, 

• Facebook - transmisja dl Głuchych i Słabosłyszących z kościoła pw. 
św. Jana Jerozolimskiego za Murami w Poznaniu w niedziele o godz. 
15.00, https://pl-pl.facebook.com/poznaneffatha/ 

• Msza Święta w rycie trydenckim, niedziela, godz. 17.00,  parafia 
Maryi Królowej w 
Poznaniu  -  https://www.facebook.com/pmk.poznan/ 

Gorzkie Żale z katedry poznańskiej w niedziele o godz. 16.00 w Radiu 
Emaus, http://radioemaus.pl/ 

Msze św. ogólnopolskie 

• TVP 1 – w niedziele o godz. 7.00 z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
w Krakowie, 

• Polskie Radio program 1 – w niedziele o godz. 9.00 i o godz. 19.00 z 
Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie, 

• Telewizja TRWAM – w niedziele o godz. 9.30,  
                                     codziennie o godz.13.30 

• TVP Polonia – w niedziele o godz. 13.00. 

Stała transmisja z Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze: 
http://jasnagora.pl/pl/media/na-zywo/kaplica-matki-bozej/ 

TERMINARZ                                                   kwiecień 
 
2 kwietnia – czwartek – 15. rocznica śmierci Jana Pawła II 
 
4 marca - Sobota przed Niedzielą Palmową / Pierwsza Sobota miesiąca 
Przewodniczący Episkopatu abp Stanisław Gądecki wygłosi nadzwyczajne 
orędzie wprowadzające katolików w Polsce w Wielki Tydzień. 
Orędzie zostanie wyemitowane 4 kwietnia o godz. 20.00 w Programie 
Pierwszym Telewizji Polskiej oraz w innych środkach społecznego przekazu 
 
5 kwietnia  - Pierwsza  Niedziela / Niedziela Palmowa  
    godz.8.30   Msza św. w intencji Wspólnoty Żywego Różańca,  
                        (może  uczestniczyć tylko 5 osób) 
Wielki Tydzień  
8 kwietnia – Wielki Czwartek –  
9 kwietnia – Wielki Piątek/  
10 kwietnia – Wielka Sobota 
12 kwietnia – Wielkanoc – Niedziela Zmartwychwstania 
13 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny 
 
17 kwietnia – 155. urodziny św. Urszuli Ledóchowskiej –patronki naszej 
parafii 
19 kwietnia  - Niedziela Miłosierdzia Bożego  
30 kwietnia – 14. rocznica śmierci o. Mariana Żelazka 
 

W poprzednich latach w każdy Wielki Czwartek 
gromadziliśmy się w kaplicy w Dąbrówce 

na modlitwie różańcowej w intencji Kapłanów. 
 

W WIELKI CZWARTEK – 8 KWIETNIA 2020 ROKU 
zgromadzimy się w swoich domach o godz. 15.00 

i na RÓŻAŃCU będziemy się modlić 
za ks. Karola i ks. Szymona. 

http://radioemaus.pl/
https://pl-pl.facebook.com/poznaneffatha/
https://www.facebook.com/pmk.poznan/
http://radioemaus.pl/
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INTENCJE MODLITEWNE                       na kwiecień 
 
 

1. Intencja światowa - o ustanie epidemii,                                                                        
za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych. 

W związku z apelem Ojca Świętego Franciszka o modlitwę 25 marca 
w intencji ustania epidemii: Kardynał Angelo Bagnasco, 

przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) prosił, 
aby tego dnia odmówić również poniższą modlitwę 

 
„Boże Ojcze,  

Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny,  
który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, 
spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku  

w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie 
szukając siły, zbawienia i pocieszenia.  

Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych,  
pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym,  

energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. 
Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła.  

O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym  
żyjesz i królujesz na wieki. Amen.  

 
Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!” 

 

Odmawiajmy różaniec i „Modlitwę o ustanie epidemii” 
 przez cały kwiecień. 

 
 
 

 
 

2. Papieska intencja Apostolstwa Modlitwy: 
Za osoby uzależnione, aby otrzymały pomoc i zostały otoczone 
opieką. 

 
„Od wielu lat organizacje państwowe i kościelne przygotowują 
i realizują programy profilaktyczne dotyczące coraz to nowych 
form uzależnień. Wciąż jednak kolejne pokolenia dzieci, 
młodzieży i dorosłych wchodzą na drogę zniewolenia 
przez nałóg. Ktoś powie, że to walka z wiatrakami. Nie, bo z roku 
na rok przybywa ludzi wyrwanych z niewoli zła. 
Wielką siłę w tym procesie stawania się wolnym stanowi wiara 
w Boga i modlitwa. Piękne są świadectwa alkoholików, 
narkomanów, ludzi zniewolonych przez pornografię. Możemy 
z nich się dowiedzieć, że początkiem ich przemiany była 
modlitwa, a szczególnie Różaniec odmawiany przez matkę, 
współmałżonka, dzieci, a w końcu przez nich samych. 
Nie ustawajmy w modlitwie za osoby uzależnione, 
za terapeutów, za tych, którzy tworzą i prowadzą grupy 
wsparcia. Oni nie mogą pozostać sami. Potrzebują naszej 
modlitwy i opieki.” 
oprac. ks. Szymon Mucha 
https://rozaniec.eu/spotkanie-zywego-rozanca-w-czasie-
pandemii/konspekt-spotkania-zywego-rozanca-kwiecien-2020-r/ 

 

3.  Intencja parafialna: 
 „Aby Maryja była bardziej znana i miłowana, 
 by Jej Wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat.” 
 

4. Módlmy się również w naszych osobistych intencjach  
(np. o zdrowie dla kogoś z rodziny itp.)  
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SŁOWO MODERATORA KRAJOWEGO 
DO MODERATORÓW, ZELATORÓW I LUDZI RÓŻAŃCA 

Modlitwa Różańcowa ratunkiem dla świata. 

Każdy Post jest czasem nawracania się i zbliżania do Boga. Patrząc na tegoroczny 
Wielki Post, który jest zupełnie inny od tych, które już przeżyliśmy i mając 
przed oczyma wszystkie wydarzenia związane z pandemią koronowirusa w naszej 
Ojczyźnie, w Europie i na całym świecie wzywam wszystkich „Ludzi Różańca” 
do wielkiej i gorliwej modlitwy o łaskę nawrócenia dla ludzi, o Boże Miłosierdzie 
„dla nas i całego świata” oraz o ustanie epidemii. 

W odpowiedzi na ograniczenia mające na uwadze zagrożenie zdrowia i życia 
korzystając z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestnictwa Mszy świętej 
niedzielnej oraz świątecznej, trwamy wiernie na osobistej i rodzinnej modlitwie 
łącząc się duchowo ze wspólnotą Kościoła za pomocą transmisji Mszy św. i innych 
nabożeństw drogą telewizyjną, radiową czy internetową. W tej sytuacji 
nie możemy również uczestniczyć w naszych comiesięcznych spotkaniach 
i wymiankach tajemnic różańcowych, ale możemy i powinniśmy być wierni naszej 
codziennej modlitwie różańcowej. Mając na uwadze stałą formację naszych Kół 
Różańcowych proszę, aby Moderatorzy Diecezjalni ŻR zamieszczali na stronach 
diecezjalnych miesięczny konspekt spotkania Kół Różańcowych wraz ze słowem 
moderatora krajowego i papieskimi intencjami. Materiały te należy przesyłać 
do wszystkich parafii, by dotarły do moderatorów, zelatorów i wszystkich członków 
Żywego Różańca w parafiach. Możemy także korzystać z innych materiałów, które 
są zamieszczone na stronie „Różaniec” – naszego formacyjnego miesięcznika. 
Łącząc się w codziennej modlitwie z Różańcem w ręku chcemy uciekać się do naszej 
Matki i prosić o cud. 

Minęło już ponad 100 lat jak Matka Boża w Fatimie chciała uchronić ludzkość 
od tyrańskiej niewoli szatana wskazując Kościołowi i światu skuteczne lekarstwo 
i efektywne środki uniknięcia katastrofy. Maryja w czasie swoich objawień między 
innymi przekazała od Boga dwa najważniejsze orędzia: pierwsze „Jeśli się 
nie nawrócicie to wszyscy zginiecie” (por Łk 13,3) i drugie „Odmawiajcie różaniec”. 
Można powiedzieć, że przyszłe losy świata i ludzkości Bóg uzależnił od dobrej woli 
człowieka, od tego jak wykorzysta daną mu przez Stwórcę wolność. 
Smutne jest to, że są ludzie i kraje, którzy budowali swoją tożsamość na Ewangelii 

a dziś coraz bardziej odchodzą od Boga i szerzą cywilizację śmierci. Przerażające 
jest to, że współczesny człowiek bardzo często chcąc być „panem tego świata” staje 
się Judaszem sprzedającym Jezusa i zgadza się na biczowanie i uśmiercenie 
wszystkiego co ma TWARZ BOGA. 

Trzeba nam dziś przypomnieć słowa papieża św. Jana Pawła II, który nauczał, że: 
„Nie ruchliwe stolice są decydującymi ośrodkami historii świata i świętości; 
prawdziwymi ośrodkami historii świata są ciche miejsca modlitwy ludzi. Tam gdzie 
się modli tam się decyduję. Nie tylko o naszym życiu po śmierci, ale także 
o wydarzeniach tego świata”. 

My ludzie wiary wiemy doskonale, że jeżeli przyjdzie ocalenie i ustanie pandemia 
to przyjdzie od Boga przez Maryję, oraz przez naszą wolę nawracania się 
i przez wierność codziennej modlitwie różańcowej. Trzeba nam zrobić wszystko co 
od nas zależy, by w myśl założycielki Żywego Różańca Pauliny Jaricot, „uczynić 
Różaniec modlitwą wszystkich”, gdyż od modlitwy Różańcowej oczekujemy obfitej 
pomocy w obecnej epidemii i w rozszerzaniu Królestwa Chrystusowego. 

Uciekając się do Matki, weź do ręki różaniec i nie bój się prosić Maryję o cud ! 

Z darem modlitwy Moderator Krajowy Żywego Różańca 
Ks. dr Jacek Gancarek 

 

Na ten wyjątkowy i trudny czas epidemii pasterskiego błogosławieństwa udziela 
nam delegat Episkopatu do spraw Żywego Różańca: 

Na drodze wierności łasce Bożej – na wzór Maryi z serca 
błogosławię 

(-) ✠ Wacław DEPO ARCYBISKUP METROPOLITA 
CZĘSTOCHOWSKI 

Częstochowa, 25.03.2020r w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 

https://rozaniec.eu/spotkanie-zywego-rozanca-w-czasie-pandemii/slowo-
moderatora-krajowego-do-moderatorow-zelatorow-i-ludzi-rozanca/ 

https://rozaniec.eu/spotkanie-zywego-rozanca-w-czasie-pandemii/slowo-moderatora-krajowego-do-moderatorow-zelatorow-i-ludzi-rozanca/
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SŁOWO MODERATORA KRAJOWEGO  ŻYWEGO 
RÓŻAŃCA – KWIECIEŃ 2020 R. 
RÓŻANIEC ŚWIĘTY SZKOŁĄ CHRZEŚCIJAŃSKIEJ DOSKONAŁOŚCI 

Mówi się, że człowiek jest tak wielki, jak to, co ukochał. Jeśli pokochamy Syna 
Bożego i Jego Świętą Matkę, rozważając dwadzieścia tajemnic Różańca, sam Bóg 
wypełni nasze serca światłem swojej miłości. 

Patrząc na współczesny świat, można zauważyć, że wielu zapomina dzisiaj 
o głównym celu swojego powołania i życia na ziemi, jakim jest zbawienie, czyli 
osiągnięcie nieba na całą wieczność. „Zasłużyć” na niebo może ten, kto nieustannie 
dąży do doskonalenia siebie przez czynienie dobra, unikanie zła, a przede 
wszystkim przez naśladowanie Chrystusa. Jedną z wypróbowanych i skutecznych 
dróg doskonałości chrześcijańskiej w Kościele, oprócz sakramentów świętych, jest 
Różaniec. W różańcowej szkole odkrywamy poszczególne tajemnice z życia Jezusa 
i Maryi. 

Teologia mówi nam, że tajemnica jest rzeczą świętą i trudną do zrozumienia. 
Słusznie więc wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa i Jego Najświętszej Matki 
nazywamy tajemnicami. Przywołują one bowiem duszom pokornym i prostym, 
które je czczą, niezliczone cuda, głębokie i wzniosłe doskonałości oraz pouczenia 
objawione przez Ducha Świętego. Dzieła Jezusa i Maryi mogą nazywać się także, jak 
pisze św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, „cudownymi kwiatami, 
których zapach i piękność znane są tylko tym, którzy zbliżają się do nich, wąchają 
ich zapach i otwierają ich koronę przez uważne i poważne rozmyślanie”. 

Św. Dominik, któremu ukazała się Matka Boża i przekazała różaniec z 15 
paciorkami, podzielił życie Pana Jezusa i Jego Najświętszej Matki na 15 tajemnic. 
Ukazują one cnoty i główne czyny Syna Bożego i Maryi. Św. Jan Paweł II, ogłaszając 
w roku 2002 Rok Różańca, dodał do istniejących już tajemnic radosnych, bolesnych 
i chwalebnych tajemnice światła. Wszystkie te tajemnice są obrazami, które 
powinny nam służyć jako reguła i przykład w naszej codzienności. Winny stać się 
dwudziestoma pochodniami rozświetlającymi naszą drogę na tym świecie. 

Ks. Jacek Gancarek 
https://rozaniec.eu/spotkanie-zywego-rozanca-w-czasie-pandemii/slowo-
moderatora-krajowego-zywego-rozanca-kwiecien-2020/ 

List od Redakcji „Różańca” 
(miesięcznik formacyjny ŻR wydawany przez siostry Loretanki) 

DRODZY ZELATORZY I CZŁONKOWIE ŻYWEGO RÓŻAŃCA! 

W tym wyjątkowo trudnym czasie dla całego świata nie ustajemy 
w modlitwie. Jeszcze mocniej oplatamy go Różańcem, wspierając swoją 
modlitwą i zaangażowaniem wszystkich, którzy cierpią w wyniku pandemii 
koronawirusa. Modlimy się również za tych, którzy narażając swoje życie, 
pomagają bliźnim. 

Łączymy się z Wami w modlitwie, zawierzając Was wszystkich opiece 
troskliwej Matki Bożej. Pod Jej płaszczem znajdziemy bezpieczne miejsce. 
Nie ustajemy także w pracy nad Waszym miesięcznikiem formacyjnym 
„Różaniec”. Z powodu pandemii może on jednak nie dotrzeć do każdego z Was. 
Dla bezpieczeństwa swojego i innych pozostajemy w domach. Nie spotykamy się 
również na comiesięcznych spotkaniach zmiany tajemnic. Dlatego postanowiliśmy 
zamieścić na naszej stronie internetowej rozaniec.eu materiały formacyjne, 
z których co miesiąc korzystamy na naszych spotkaniach: konspekt spotkania 
Żywego Różańca, słowo moderatora krajowego, konferencję formacyjną, by każdy 
z Was miał do nich dostęp. Na stronie rozaniec.eu w dziale “Żywy Różaniec” 
stworzyliśmy nową zakładkę „Spotkania Żywego Różańca w czasie pandemii”. 
Znajdziecie tam wyżej wymienione materiały na kwiecień. 
https://rozaniec.eu/spotkanie-zywego-rozanca-w-czasie-pandemii/ 

Nie zapominajmy o sobie nawzajem, o członkach naszych róż, zelatorach, 
opiekunach Żywego Różańca. Jesteśmy jedną wspólnotą zgromadzoną przy Sercu 
Maryi. 

Jesteśmy z Wami i pamiętamy o Was w modlitwie. Zachęcamy Was także 
do przesyłania swoich próśb modlitewnych na naszą skrzynkę 
z intencjami https://rozaniec.eu/zywy-rozaniec/intencje/ . Będziemy je powierzać 
Panu Bogu za wstawiennictwem Maryi. 

Zachęcamy także do korzystania z materiałów, które dla Was 
przygotowujemy, umieszczamy je również na stronie rozaniec.eu 
oraz w miesięczniku „Różaniec”. Wszystkich, którzy chcą się umacniać duchowo 
słowem pisanym, zachęcamy do prenumeraty „Różańca”. 
https://sklep.loretanki.pl/rozaniec-2020/4508-rozaniec-4-2020-814.html 

Redakcja „Różańca” 
https://rozaniec.eu/drodzy-zelatorzy-i-czlonkowie-zywego-rozanca/ 
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