
Patrzę na Was wszystkich, Bracia i Siostry wszelkiego stanu, na Was, rodziny 

chrześcijańskie, na Was, osoby chore i w podeszłym  wieku, na Was młodzi: 

weźcie znów ufnie do rąk koronk

Pisma Świętego, w harmonii z 
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 na Was wszystkich, Bracia i Siostry wszelkiego stanu, na Was, rodziny 

skie, na Was, osoby chore i w podeszłym  wieku, na Was młodzi: 

k koronkę różańca, odkrywając ją na nowo w 

tego, w harmonii z liturgią, w kontekście codziennego 

Jan Paweł II    "Rosarium Virginis Mariae”
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 na Was wszystkich, Bracia i Siostry wszelkiego stanu, na Was, rodziny 

skie, na Was, osoby chore i w podeszłym  wieku, na Was młodzi: 

c ją na nowo w świetle 

cie codziennego życia." 

Jan Paweł II    "Rosarium Virginis Mariae” 
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Żywy Różaniec jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się 
codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej 
modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia 
Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy 
jednego "Ojcze nasz" dziesięć "Zdrowaś Maryjo" i jednego "Chwała 
Ojcu". 

 

Obecnie Żywy Różaniec istnieje prawie w każdej parafii. Parafialna 
wspólnota Żywego Różańca jest jednostką autonomiczną 
zorganizowaną w oparciu o Ceremoniał Żywego Różańca, 
opracowany przez o. Szymona Niezgodę OP w roku 1977 dla uczczenia 
stulecia objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, który został 
zatwierdzony przez Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego.  

 

Żywy Różaniec składa się z Żywych Róż. Róża ma dwadzieścia 
osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek Różańca 
połączony z rozważaniem wyznaczonej tajemnicy. W ten sposób 
codziennie odmawiany jest w Róży cały Różaniec. Przy zmianie tajemnic 
na początku każdego miesiąca podawane są również intencje, w 
których dana wspólnota będzie się modlić. 

 

Żywy Różaniec bierze swą nazwę nie tylko z tego, że tworzą go 
żywi ludzie, ale i stąd, że modlitwa jego członków znajduje 
bezpośrednie przełożenie na życie. Żywy Różaniec swoją modlitwą 
obejmuje: 

� Ojca Świętego oraz papieskie intencje ogólne i misyjne; 
� Biskupów i Kapłanów; 
� Seminaria Duchowne oraz sprawę nowych i świętych powołań                 

kapłańskich, zakonnych i misyjnych; 
� chorych, ubogich, samotnych, bezrobotnych i bezdomnych oraz 

wszystkich znajdujących się  w jakiejkolwiek trudnej sytuacji 
życiowej;  

� dzieci i młodzież, ich rodziny, wychowawców i katechetów; 
� pokój w rodzinach, w Ojczyźnie i na świecie; 
� grzeszników oraz tych, którzy zagubili się w życiu i popadli w 

przeróżne nałogi i uzależnienia; 
� zmarłych i dusze w czyśćcu cierpiące; 
� wszystkie intencje i prośby o modlitwę kierowane do wspólnoty 

Żywego Różańca. 
 



Stowarzyszenie Żywego Różańca założyła Sługa Boża Paulina Maria 
Jaricot w 1826 r., we Francji  w Lyonie. 
Pragnęła przez nie „dokonać zjednoczenia serc, aby przez zasługi 
Jezusa i Maryi wyprosić nawrócenie grzeszników, wywyższenie Kościoła, 

utrzymanie wiary w krajach katolickich i rozszerzenie wiary na cały 

świat”. Chciała modlić się za tych, którzy się nie modlą, i kochać Maryję 
za tych, którzy Jej nie znają i nie kochają.  
 

Od ponad stu osiemdziesięciu lat miliony ludzi trzyma codziennie w 
rękach różaniec, a modląc się we wspólnych intencjach, stanowi trzecią 
rękę Boga w wioskach i miastach całego świata. Dzięki członkom 
Żywego Różańca Bóg otrzymuje niejako dodatkowe możliwości 
zbawczego działania wśród ludzi. Oddani Mu czciciele trwają, bowiem 
we wspólnocie z sobą i z Maryją, a dzięki regularnej formacji postępują 
na drogach duchowego rozwoju i coraz lepiej rozumieją swoją 
odpowiedzialność za Kościół i świat.  
 

Członkowie tego ruchu po wpisaniu do Księgi Żywego Różańca są 
zobowiązani do:  

� wiernego codziennego odmawiania i rozważania wyznaczonej 
tajemnicy różańcowej; 

� udziału w comiesięcznym nabożeństwie połączonym ze zmianą 
tajemnic; 

� szerzenia czci Matki Najświętszej przez przykład własnego życia i 
szeroko rozumianą działalność apostolską; 

� odważnego stawania w obronie wiary i Kościoła; 
� udziału w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w 

modlitwach za spokój jego duszy. 
 

Święta Penitencjaria, na mocy specjalnego i wyraźnego indultu Stolicy 
Apostolskiej z dnia 25 października 1967 r. udzieliła członkom Żywego 
Różańca odpustu zupełnego osiem razy w roku, mianowicie w dniach: 
przyjęcia do Żywego Różańca, Narodzenia Pana Jezusa, 
Zmartwychwstania Pańskiego, Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, 
Wniebowzięcia Matki Bożej, Królowej Różańca Świętego, Niepokalanego 
Poczęcia Maryi oraz Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny 
(Ofiarowania Pańskiego). 
 

Żywy Różaniec to najstarszy ruch różańcowy na świecie. 
I jest bardzo ważny! 

 


