Żywy Różaniec – Parafia św. Mikołaja w Truskolasach

Co to jest Żywy Różaniec?
Żywy Różaniec składa się z ŻYWYCH RÓŻ
(wspólnoty ludzi). Każda Róża posiada dwadzieścia osób,
z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek
różańca czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem.
W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały
Różaniec - dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp
Królowej.

Wspólnota Żywego Różańca - nie jest czymś nowym w wierze, jest
kontynuacją modlitwy Różańcowej, którą promował św. Dominik, i która została
mu dana w objawieniu Matki Bożej.

Wspólnota Żywego Różańca założona przez Paulinę Jaricot (1799–1862)
w Lyonie w roku 1826. Mając 20 lat Paulina angażuje się w działalność misyjną.
Była ona bliskim współpracownikiem św. Jana Marii Vianeya proboszcza z Ars.
Wspólnota Żywego Różańca została oficjalnie zatwierdzona i stale wspierana
przez papieża Grzegorza XVI .

Niezbędną pomocą (zawierającą uporządkowane modlitwy i sposoby
funkcjonowania wspólnoty Żywego Różańca) dla duszpasterzy, zelatorów
i członków róż różańcowych jest Ceremoniał Żywego Różańca.
ŻYWY RÓŻANIEC oznacza:
• Życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia
chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ
zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne
Tajemnice naszego odkupienia. Z tego też powodu Różaniec nazywamy
streszczeniem
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Ewangelii.
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• Oznacza jakby ELEKTROWNIE DUCHOWĄ, która zasila wiernych
mocą Bożą i pobudza ich do czynu apostolskiego, czyli do praktycznej
działalności apostolskiej jak praca wśród ubogich, chorych, rodzin
wielodzietnych, rodzin alkoholików, zaniedbanych religijnie i moralnie,
dbałość o dom Boży, o szaty liturgiczne, krzewienie cnót moralnych,
zwłaszcza czynnej miłości bliźniego i sprawiedliwości społecznej, itd.
• Żywy Różaniec jest jakby niezdobytą TWIERDZĄ OBRONNĄ, albowiem
broni jednostkę, rodzinę i społeczeństwo przed śmiercią duchową,
mianowicie przed ateizmem i laicyzmem przed zepsuciem obyczajów,
zwłaszcza w życiu małżeńskim i rodzinnym, przed alkoholizmem, itp.

Celem Żywego Różańca - uśmierzyć gniew Boga na grzeszny
świat przez wstawiennictwo Matki Bożej, modlić się o Boże
błogosławieństwo dla Kościoła i o ewangelizację oraz szerzenie
wiary, aby przywrócić i pogłębić wiarę w sercach ludzi, sprzyjać
nawróceniu grzeszników i wzmocnieniu Świętej Matki Kościoła.

Czy Ty także pragniesz uczestniczyć w Żywym Różańcu?
Każdy człowiek może znaleźć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić
dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę. Modlitwę łączymy z rozważaniem
tajemnicy różańcowej. Do modlitwy dołączamy prośby w specjalnych intencjach
papieskich, parafialnych i wszystkie nasze osobiste intencje. Spotkania wspólnoty
Żywego Różańca odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy
Świętej popołudniowej. Jeśli pragniesz uczestniczyć we wspólnocie Żywego
Różańca w naszej parafii pobierz kartę zgłoszenia i intencje papieskie i parafialne
i zgłoś się do osoby wskazanej na karcie.
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Obowiązki członków Żywego Różańca:
• Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze i odmawianie
codziennie jednego dziesiątka różańca.
• Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych
• Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach
maryjnych.
• Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
• Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika.
• Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za
spokój jego duszy.
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