ŻYWY RÓŻANIEC ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ
RV 2017/01

Katowice, 20.09.2017

Czcigodni Księża Proboszczowie, Moderatorzy Żywego Różańca!
ZAPROSZENIE NA VI ARCHIDIECEZJALNĄ PIELGRZYMKĘ ŻYWEGO RÓŻAŃCA,
WSPÓLNOT MODLĄCYCH SIĘ NA RÓŻAŃCU I BRACTW SZKAPLERZNYCH
VI Archidiecezjalna Pielgrzymka „Żywego Różańca”, wspólnot modlących się na
różańcu oraz członków Bractw Szkaplerznych do katowickiej katedry odbędzie się w dniu
wspomnienia Matki Bożej Różańcowej, w sobotę 7. października 2017.
W programie:
10.30 - modlitwa różańcowa, z rozważaniami I. soboty m-ca
11.30 - słowo o Żywym Różańcu i Misjach
12.00 - Msza św. koncelebrowana, pod przewodnictwem ks. abp. Wiktora Skworca
W dniu wspomnienia Matki Bożej Różańcowej przypada w tym roku również I. sobota
miesiąca. Zgromadzeni na wspólnej modlitwie wraz z ks. Arcybiskupem i naszymi pasterzami
pragniemy wyrazić szczególną jedność w wierze, której różaniec jest niezwykłym znakiem
i razem też, w 100. rocznicę objawień, ofiarować Matce Bożej pierwszosobotnie
nabożeństwo wynagradzające, o które prosiła w Fatimie.
Grupy przybywające autokarami, proszone są o wysadzenie pielgrzymów przy katedrze
i odesłanie autobusu na parking. Biała kartka umieszczona za przednią autokaru ułatwi
służbom porządkowym kierowanie ruchem. Po zakończeniu spotkania, autobus podjedzie
w umówione miejsce. Ponieważ trudno zapewnić wszystkim pielgrzymom miejsca siedzące
w katedrze, prosimy o zabranie z sobą małych krzesełek turystycznych. Spotkaniu
towarzyszyć będą kiermasze: z dewocjonaliami, wydawnictwami katolickimi oraz misyjny.
Czcigodnych Księży opiekunów Wspólnot Różańcowych zapraszamy do koncelebry.
Prosimy o zabranie alby. Miejsca parkingowe dla księży będą również przy Domu św. Józefa.
Delegacje wspólnot Różańcowych prosimy o zabranie z sobą sztandarów lub chorągwi.
Przed rozpoczęciem Eucharystii poczty sztandarowe zgromadzą się w przedsionku katedry
i wejdą do świątyni w uroczystej procesji. Miejsca dla pocztów sztandarowych będą
z przodu katedry za sediliami oraz w bocznej kaplicy.
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INFORMACJE DOT. ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Podczas tegorocznej pielgrzymki do katedry, pragniemy zauważyć zelatorów, którzy
w tym roku zakończyli pierwszy etap swojej czteroletniej formacji. Zelatorzy otrzymają
dyplomy ukończenia formacji podstawowej.
Przeżywany obecnie rok szczególnych rocznic maryjnych jest również dobrą okazją,
aby zauważyć w naszych parafiach osoby, które od wielu już lat należą do Żywego Różańca
i nieraz jeszcze dodatkowo prowadzą codzienną modlitwę różańcową w kościele. W związku
z tym ponawiam prośbę - przesłaną już wcześniej Księżom Proboszczom – o zgłaszanie tych
osób, które w tym roku obchodzą lub niedawno obchodziły złoty czy srebrny jubileusz
przynależności do Żywego Różańca. Mogą to być również osoby, które modlą się w naszej
wspólnocie 55, 60, 65 czy 70 lat. Przygotowujemy dla nich stosowne dyplomy
z błogosławieństwem ks. Arcybiskupa. Dyplomy będą do odebrania w kancelarii kurii
w miesiącu październiku i można je wręczyć jubilatom w dogodnym czasie podczas
nabożeństwa, najlepiej w miesiącu różańcowym.
Proszę o zgłaszanie kandydatów – najlepiej w najbliższych tygodniach – na adres:
poczta@rozaniec.katowice.pl
lub poprzez stronę Żywego Różańca: www.rozaniec.katowice.pl

ŻYWY RÓŻANIEC DLA MISJI
Od ubiegłego roku Żywy Różaniec naszej archidiecezji wspiera śląskich misjonarzy oraz wraz z całym Żywym Różańcem w Polsce - jedno wskazane przez Ojca św. dzieło misyjne
w świecie. Ofiary na ten cel przekazujemy na konto podane poniżej. Połowa przekazanych
ofiar wspiera w danym roku jednego z naszych misjonarzy, a połowę przekazujemy do
Warszawy na wsparcie projektu ogólnopolskiego. Bliższe informacje odnośnie celów
i wielkości naszego finansowego wsparcia dla misji przekaże – jak co roku, podczas naszej
pielgrzymki do katedry - ks. dr Grzegorz Wita, wikariusz biskupi ds. Misji.
Konto:

Archidiecezja Katowicka, ul. Jordana 39, 40-043 Katowice
Dzieło Misyjne Archidiecezji Katowickiej
Getin Noble Bank SA II Oddział w Katowicach
nr konta: 10 1560 1111 2107 0236 6515 0010, … z dopiskiem: Żywy Różaniec dla Misji

Rok 2018
Najbliższe spotkanie diecezjalne dla członków Żywego Różańca będzie w Panewnikach,
w ramach adoracji Bożego Żłóbka 13 stycznia 2018 r. Początek godz. 11.00.
Ks. Zbigniew Kocoń, moderator
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