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ŻYWY RÓŻANIEC ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ 

 

                                                                                                           
 

 

 

Czcigodni Księża Proboszczowie, Moderatorzy Żywego Różańca! 
 

 
ZAPROSZENIE NA VII ARCHIDIECEZJALNĄ PIELGRZYMKĘ ŻYWEGO RÓŻAŃCA, RODZINY 

SZKAPLERZNEJ, LEGIONU MARYI I APOSTOLATU MATKI BOŻEJ PIELGRZYMUJĄCEJ 

  
VII Archidiecezjalna Pielgrzymka „Żywego Różańca” i wspólnot maryjnych do 

katowickiej archikatedry odbędzie się w sobotę 6. października 2018 r.  

 
Hasło pielgrzymki: 

Napełnieni Duchem Świętym trwamy na modlitwie z Maryją. 
 

Program pielgrzymki: 

10.30   - przywitanie pielgrzymów i słowo moderatorów wspólnot 

11.00   - modlitwa różańcowa /tajemnice radosne/ 

12.00   - Msza św. koncelebrowana, pod przewodnictwem ks. abp. Wiktora Skworca 

 

  Od godz. 10.00, w oczekiwaniu na pielgrzymów, będziemy śpiewać pieśni maryjne  

 

Autokary z pielgrzymami mogą czasowo zatrzymać się przy katedrze /ul. Wita Stwosza/ 

aby pozostawić, a następnie odebrać uczestników pielgrzymki. Samochody osobowe mogą 

zatrzymać się na placu katedralnym. Ponieważ trudno zapewnić wszystkim pielgrzymom 

miejsca siedzące w katedrze, prosimy o zabranie małych krzesełek turystycznych. Spotkaniu 

towarzyszyć będą kiermasze: z dewocjonaliami, wydawnictwami katolickimi oraz misyjny. 

Czcigodnych Księży opiekunów przybyłych wspólnot zapraszamy do koncelebry. 

Prosimy o zabranie alby. Miejsca parkingowe dla księży będą również przy Domu św. Józefa. 

Delegacje wspólnot obecnych na pielgrzymce 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. 
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INFORMACJE DOT. ŻYWEGO RÓŻAŃCA 
 

Podczas pielgrzymki do katedry zelatorzy, którzy ukończyli czteroletnią formację 

rekolekcyjną, otrzymają stosowne dyplomy. 

 

 Podobnie jak w roku ubiegłym, pragniemy zauważyć osoby, które przeżywają okrągłą 

rocznicę przynależności do Żywego Różańca. Proboszczów, którzy chcieliby wyróżnić takie 

osoby, proszę o przekazanie na adres mailowy imiennej listy uczestników z podaniem liczby 

lat modlitwy we wspólnocie. Oczywiście, najbardziej cenne są jubileusze: złoty lub srebrny. 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia pielgrzymki, tj. 6 października. Dyplomy będą do odebrania 

w kancelarii kurii od poniedziałku 15. października. 

 Adres do korespondencji: poczta@rozaniec.katowice.pl 

Strona Żywego Różańca:   www.rozaniec.katowice.pl 

 

ŻYWY RÓŻANIEC DLA MISJI 

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. 
W roku 2018 jest nim ks. Piotr Kołcz posługujący w Zambii.  

Druga połowa naszych ofiar  przekazywana jest na wsparcie ogólnopolskiego projektu 
misyjnego Żywego Różańca. Nad realizacją projektu czuwa ks. dr Maciej Będziński, sekretarz 
krajowy PDRW i PDPA. W tym roku pomagamy w budowaniu nowego kościoła w Indiach 
północnych, w prowincji Jammu & Kaszmir, w parafii pw. Św. Anny w Basholi, 165 km od 
stolicy regionu. Projekt jest bardzo ambitny i tym bardziej potrzebny, gdyż ta wspólnota 
katolików jest maleńka jak „ziarnko gorczycy” w porównaniu z otaczającymi ich 
muzułmanami z pobliskiego Pakistanu i hindusami z Tybetu oraz Indii. W tym regionie 
pracuje w sumie 70 księży katolickich i 205 sióstr zakonnych, a w całej diecezji jest 32 stacje 
i parafie misyjne. Ludność miejscowa nie jest w stanie podołać tej budowie której koszt 
oscyluje wokół 33 tysięcy euro. Będą pracować sami, zbierać fundusze, ale też wskazują na 
potrzebę pomocy. Dlatego Ojciec Święty Franciszek poprzez Kongregację Ewangelizacji 
Narodów wskazał nam to miejsce i tych naszych braci.  Najpierw otoczmy ich serdeczną 
modlitwą potem ofiarujmy cierpienia i samotność i intencji ewangelizacji, a jeśli możemy 
wspierajmy to dzieło w akcji Żywy Różaniec dla misji. 

www.pdrw.missio.org.pl 
www.pdpa.missio.org.pl  
www.pdm.archidiecezja.katowice.pl 
 
 

mailto:poczta@rozaniec.katowice.pl
http://www.rozaniec.katowice.pl/
http://www.pdrw.missio.org.pl/
http://www.pdpa.missio.org.pl/
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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 
 
 

NOWENNA PRZED 200-LECIEM ŻYWEGO RÓŻAŃCA 
  

W roku 2026 przypadnie 200. rocznica powstania Stowarzyszenia „Żywy Różaniec”. 
Oficjalne ogłoszenie nowenny miało miejsce na Jasnej Górze w czerwcu - w ramach 
pielgrzymki ogólnopolskiej. W naszej archidiecezji miejscem wspólnej modlitwy będzie tzw. 
kościół stacyjny w Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach, przy 
ul. Granicznej 26. Spotkania będą miały miejsce w drugą sobotę miesiąca, w miesiącach: 
od kwietnia do czerwca oraz od września do listopada. 

Inauguracja modlitwy nowenny miała miejsce w sobotę 8 września 2018. 
  
Program spotkania: 

11.00  konferencja 
11.25  różaniec 
12.00  Msza św. nowenny w intencjach Żywego Różańca oraz o beatyfikację założycielki 
sł. Bożej Pauliny Jaricot 

Po Mszy św. spotkanie w salce różańcowej i poczęstunek. 
  

W razie przyjazdu większej grupy różańcowej prosimy o wcześniejsze zgłoszenie. 

 Adres do korespondencji: poczta@rozaniec.katowice.pl 

  
 

Rok 2019 

Najbliższe spotkanie diecezjalne dla członków Żywego Różańca będzie w Panewnikach, 

w ramach adoracji Bożego Żłóbka 12 stycznia 2019 r. Początek godz. 11.00. 

Rekolekcje formacyjne dla zelatorów /sesja zimowa/ będą w dniach od 15 do 17 lutego 

2019 w Kokoszycach. 

Terminy rekolekcji letnich /z pielgrzymką/ oraz jesiennych podamy później. 

Ks. Zbigniew Kocoń, moderator 
 

mailto:poczta@rozaniec.katowice.pl

