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Deklaracja przyﬆąpienia

do Wielkiej Nowenny Różańcowej
Włączam się w Wielką Nowennę Różańcową.
Zobowiązuję się do podejmowania stałych intencji
modlitewnych i wypełniania zadań szczegółowych.
Pragnę Różaniec „uczynić modlitwą wszystkich” i wraz
z Żywym Różańcem wspierać dzieło misyjne Kościoła.
PRosImy WyPełNIć DRuKoWaNymI lIteRamI

Imię i nazwisko
Parafia
Diecezja

Zelatorzy mogą także
zgłaszać całe róże

Data przystąpienia

Róża św./bł.
Parafia
Diecezja
Data przystąpienia

Modlitwa jubileuszowa

Żywego Różańca

maryjo, matko Boża Różańcowa,
zjednoczona miłością
z twoim synem Jezusem Chrystusem
i rozważająca w sercu tajemnice Jego życia,
dziękujemy Ci za dar modlitwy różańcowej,
którą ubogacasz Kościół,
za wspólnotę Żywego Różańca,
która od prawie dwustu lat
umacnia wierzących w Chrystusa,
za sługę Bożą Paulinę Jaricot,
która to dzieło zainicjowała,
i za niezliczone łaski,
jakie nam każdego dnia wypraszasz u Boga.
Niepokalana Dziewico i matko,
otaczaj nas zawsze swą macierzyńską miłością,
ucz przeżywać słowa i czyny Jezusa Chrystusa
w tajemnicach radości i światła, boleści i chwały.
obdarz wszystkie swoje dzieci
łaską umiłowania modlitwy różańcowej.
Niech ona pomnaża chwałę Boga
i przyczynia się do zbawienia ludzi.
uproś nam dar świętego życia na ziemi
i wiecznego szczęścia w niebie. amen.
Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej
z dnia 16.04.2018 r., nr 587(K)2018
© Wydawnictwo sióstr loretanek, Warszawa 2019

Wielka Nowenna
Różańcowa 2018-2026
T E M AT Y
poszczególnych
lat nowenny

2018 r. – Tajemnice Jezusa i Maryi
drogą do dojrzałego
życia duchowego
2019 r. – Duchowość sługi Bożej
Pauliny M. Jaricot
– założycielki Żywego
Różańca i Dzieła
Rozkrzewiania Wiary
2020 r. – Żywy Różaniec znakiem
jedności z Ojcem
Świętym i Kościołem
2021 r. – Różaniec modlitwą
o zbawienie innych
2022 r. – Żywy Różaniec wsparciem
dzieła misyjnego
2023 r. – Różaniec nadzieją i siłą
dla chorych i cierpiących
2024 r. – Ewangelizacja
z różańcem w ręku
2025 r. – Żywy Różaniec
w przekazie mass mediów
2026 r. – Różaniec modlitwą
o Boże Miłosierdzie dla świata

PAT R O N I N O W E N N Y
Matka Boża Różańcowa
św. Jan Paweł II
bł. ks. Ignacy Kłopotowski
sługa Boża Paulina Jaricot

•
•
•
•
•

H
TKIC

YS

2 018

SZ

N

NNA R
WE
Ó
O

WIELKA

Ó

R

Żywy Różaniec to niezwykła wspólnota modlitwy
i apostolstwa. Tworzą ją róże (lub koła) różańcowe. W róży znajduje się 20 osób, z których każda zobowiązuje się do codziennego rozważania jednej tajemnicy różańcowej (zmienianej co
miesiąc). Dzięki temu róża codziennie odmawia cały Różaniec.
Założycielką tego dzieła modlitwy jest sługa Boża Paulina Maria Jaricot. Dziś Żywy Różaniec w Polsce ma już swoje stowarzyszenie zatwierdzone przez KEP.
Członkowie Żywego Różańca, modląc się w papieskich
intencjach Apostolstwa Modlitwy, każdego dnia oplatają modlitwą cały Kościół i świat.

Stałe intencje modlitwy
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krajowy moderator Żywego Różańca

• Duchowy i zewnętrzny rozwój
wspólnot Żywego Różańca
• ożywienie apostolskiego
dynamizmu członków wspólnoty

UCZY

ks. Szymon Mucha

Główne cele nowenny
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W obecnych czasach wielkiej laicyzacji, odrzucenia
Boga, zagrożenia pokoju na świecie potrzeba nowego
otwarcia się na powiew Ducha Świętego. musimy z nowym zapałem w sercu przyjąć orędzie matki Bożej z fatimy i wziąć z ufnością różaniec do rąk, aby „uczynić go
modlitwą wszystkich” ludzi. Przez kolejnych dziewięć lat
jako wspólnota Żywego Różańca chcemy nie tylko poznać duchowość naszej założycielki Pauliny Jaricot, lecz
przede wszystkim zobaczyć aktualność Różańca w różnych dziedzinach naszego życia.
Wielka Nowenna Różańcowa jest duchowym przygotowaniem przed jubileuszem 200-lecia założenia Żywego
Różańca. Przez udział w niej chcemy także prosić Boga
o rozwój dzieła Żywego Różańca w Polsce i na świecie.

A N 20 2 6  W
IEC M LIT W
OD

o wzrost w wierze, nadziei i miłości
o rozwój wspólnot Żywego Różańca
o błogosławieństwo dla misyjnego dzieła Kościoła
o pokój na świecie i zgodę w rodzinach
o beatyfikację sługi Bożej Pauliny Jaricot

Zadania szczegółowe
• Co miesiąc na spotkaniu wspólnie odmówić
modlitwę nowenny i jak najczęściej
odmawiać ją indywidualnie
• Co miesiąc wesprzeć dzieło „Żywy Różaniec dla misji”
• Co roku zaprosić jedną osobę do Żywego Różańca

Moje przeżywanie nowenny
• staram się dążyć do realizacji wyznaczonych celów
• modlę się w wyznaczonych intencjach
i pamiętam o zadaniach szczegółowych
• Rozważam tematy poszczególnych lat, które
omawiane są w każdym numerze miesięcznika
„Różaniec”

Wszyﬆkie łaski, wszelkie światło
czerpałam z tajemnic
różańcowych i one uczyniły
moje życie owocnym.
Paulina Jaricot
Deklaracje

prosimy przesyłać z dopiskiem
Wielka Nowenna Różańcowa na adres:
Stowarzyszenie Żywy Różaniec
ul. l. Żeligowskiego 16/20; 04-476 Warszawa
lub drogą e-mailową: zywyrozaniec5@gmail.com
Osoby, które przystąpią do Wielkiej Nowenny Różańcowej,
zostaną wpisane do księgi pamiątkowej, która zostanie
złożona przy grobie sługi Bożej Pauliny Jaricot
w Lyonie w 2026 r.
WysłaNIe DeKlaRaCJI oZNaCZa ZGoDĘ Na PRZetWaRZaNIe DaNyCH osoBoWyCH, KtÓRyCH
aDmINIstRatoRem Jest stoWaRZysZeNIe ŻyWy RÓŻaNIeC. sZCZeGÓły DotyCZĄCe PRZetWaRZaNIa DaNyCH ZNaJDuJĄ sIĘ Na stRoNIe WWW.RoZaNIeC.eu W ZaKłaDCe RoDo. moŻNa Je
teŻ uZysKać PoD aDResem: ul. ŻelIGoWsKIeGo 16/20; 04-476 WaRsZaWa; WysyłaJĄC e-maIl:
ZyWyRoZaNIeC5@GmaIl.Com luB DZWoNIĄC Na NR tel. +48 22 612 93 64. tĄ samĄ DRoGĄ
moŻNa PoPRosIć o ZmIaNĘ DaNyCH osoBoWyCH luB o WyCofaNIe ZGoDy Na ICH PRZetWaRZaNIe. W PRZyPaDKu stWIeRDZeNIa NIePRaWIDłoWoŚCI W PRZetWaRZaNIu DaNyCH
PRZysłuGuJe PRaWo WNIesIeNIa sKaRGI Do KoŚCIelNeGo INsPeKtoRa oCHRoNy DaNyCH.

