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Papieska Intencja modlitwy 
na styczeń: 
Za wychowawców – Módlmy się, 
aby wychowawcy byli wiarygod-
nymi świadkami, ucząc braterstwa 
zamiast rywalizacji i wspierając 
przede wszystkim wrażliwych mło-
dych ludzi.

W poniedziałek 14 listopada 2022 r. na Jasnej Gó-
rze zakończyła się 21. konferencja moderatorów die-
cezjalnych Żywego Różańca. Na zakończenie Mszy 
św. został odczytany dokument o włączeniu wspól-
noty Różańca Rodziców w struktury stowarzyszenia. 
Nowy statut Żywego Różańca uzyskał zatwierdzenie 
Konferencji Episkopatu Polski w październiku br. 
Dzięki temu wspólnota Różaniec Rodziców mogła zo-
stać włączona w struktury stowarzyszenia.

Ksiądz Jacek Gancarek, krajowy moderator Stowa-
rzyszenia „Żywy Różaniec”, zwrócił uwagę, że zmiany 
statutowe dotyczą otwarcia się stowarzyszenia na inne 
wspólnoty wybierające tę formę modlitwy i apostol-
stwa: „Ten nowy statut daje też możliwość rozwoju 
kół Żywego Różańca w strefie internetowej”. 

Różaniec Rodziców powstał w 
2001 r., w czasie rekolekcji gdań-
skiej wspólnoty modlitewno-ewan-
gelizacyjnej Marana Tha założonej 
przez śp. ks. Andrzeja Kowalczyka.  
Różaniec Rodziców oparty jest na 
zasadzie kół Żywego Różańca. 

Członkowie róży nie muszą znać się osobiście, waż-
ne, że codziennie modlą się za swoje dzieci oraz dzie-
ci wszystkich członków ich koła. Intencje obejmują 
również dzieci adoptowane oraz z duchowej adopcji, 
poczęte, a jeszcze nienarodzone, chrześniaków oraz 
zięciów i synowe.

„Od samego początku korzystaliśmy z duchowości 
i łask Żywego Różańca. Od samego początku uczyli-
śmy się od bł. Pauliny Jaricot, jak rozszerzać poprzez 
Różaniec Ewangelię. A my wnieśliśmy nasz rodziciel-
ski zapał i wytrwałość oraz determinację w rozwój tej 
modlitwy” - mówił Ireneusz Rogala, koordynator Ró-
żańca Rodziców.

Więcej informacji na temat Różańca Rodziców za 
Dzieci można znaleźć na stronie internetowej

www.rozaniecrodzicow.pl

„Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu 
nadadzą imię Emmanuel”. Bóg przychodzi, aby być 
ze swoim ludem. Niech przyniesie Wam upragnione 
dary: wiary, miłości, pokoju i nadziei na lepsze jutro 
w Nowym Roku 2023. Maryja - Matka Zbawiciela 
niech otacza każdego z Was płaszczem swojej Mat-
czynej Miłości. 
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