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OD WIEKÓW RÓŻA JEST SYMBOLEM MATKI BOŻEJ

    

Już w średniowieczu powstały wspólnoty, gromadzące się by odmawiać różaniec. Pierwsze
Bractwo Różańcowe założył w 1470 r. bł. Alanus de Rupe, a pięć lat później w Kolonii podobną
wspólnotę utworzył dominikanin Jakub Sprenger. W Europie istniały setki bractw różańcowych,
do których należeli królowie i książęta, wielcy wodzowie i dostojnicy Kościoła. Wśród wielkich
czcicieli różańca jest papież Leon XIII, autor 13 encyklik różańcowych. Pisał on, że różaniec
uczy mądrego przeżywania codzienności w tajemnicach radosnych, swoich cierpień - w
tajemnicach bolesnych oraz nastawienie na życie przyszłe w tajemnicach chwalebnych. Papież
Jan Paweł II powiedział: "Różaniec to moja ulubiona modlitwa! (...) Wspaniała w jej prostocie i
jej głębi. Z głębi serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania".
 Do Polski modlitwa różańcowa dotarła w średniowieczu. Do Bractwa Różańcowego należeli m.
in. królowie Zygmunt Stary, Stefan Batory, Jan III Sobieski i wybitni wodzowie - Tadeusz
Kościuszko i Kazimierz Pułaski.

    

Żywy Różaniec to wspólnota religijna osób świeckich, które codziennie odmawiają Tajemnice
Różańca. Wspólnoty te często nazywane są Różami. Pierwszą Różę założyła w roku 1826 w
Lyonie sługa Boża Paulina Maria Jaricot. Wg Pauliny zjednoczenie serc w jedności tajemnic
daje Różańcowi szczególną moc nawracania grzeszników. Podkreślała ona, że „w takiej
piętnastce, złożonej z ludzi dobrych, przeciętnych oraz innych, którzy mają jedynie dobrą wolę z
"piętnastu węgli”, z których jeden płonie, trzy lub cztery tlą się zaledwie, a pozostałe są zimne",
wkrótce wszystkie razem wybuchną ogniem. I ten ogień płonie na całym świecie do dziś. Do
Polski dzieło to dotarło w XIX w. W krótkim czasie objęło niemal wszystkie parafie w kraju.
Rozpoczynając 25 rok swojego pontyfikatu, Jan Paweł II w liście apostolskim zatytułowanym
„Różaniec Dziewicy Maryi” ogłosił Rok Różańca (okres od października 2002 do października
2003 roku).Wtedy też Ojciec Święty wprowadził nową część różańca, tajemnice światła,
uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa, „aby różaniec w pełniejszy sposób
można było nazwać streszczeniem Ewangelii”. Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, a żywe
Róże składają się z 20 osób.

    

W parafii pw. Przemienienia Pańskiego
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Wspólnotę Żywego Różańca utworzył ks. Andrzej Walczak Kolejni opiekunowie ks. RafałBałamucki i ks. Józef Zwarycz zaszczepili we Wspólnocie niezwykłą miłość do Maryi. Dzięki ks. Rafałowi Wspólnota ma swój sztandar a ks. Józef umocnił szczególne umiłowanieMatki Boskiej Fatimskiej nie tylko poprzez nocne czuwania w Turzy Śl., ale również przezpokutne nabożeństwa fatimskie, na pamiątkę objawień w 13-tym dniu każdego miesiąca  Wspólnota Żywego Różańca naszej parafii składa się z 8 Róż. Każda Róża (20 osób) maswojego patrona, i tak są nimi: Matka Boska Fatimska, św. Józef, św. Teresa od DzieciątkaJezus, św. Stanisław, Matka Boska Różańcowa, św. Joanna Beretta-Molla, św. Jan Paweł II ibł. ks. Jerzy Popiełuszko. Każdą Różę prowadzą opiekunki – zelatorki.  Kolejnymi opiekunami wspólnoty byli: ks. Andrzej Majcherek, ks. Wojciech Wąchała, ks. AdamGromada, ks. Jacek Tonkowicz, ks. Mirosław Prochera, ks. Vitali Burko, ks. Mariusz Ołdak, aobecnie jest nim ks. Waldemar Rodziewicz.    W pierwszą sobotę miesiąca podczas Mszy Św. w intencji Parafialnej Wspólnoty ŻywegoRóżańca następuje poświęcenie i zmiana Tajemnic Różańcowych    Również w dniu NMP Różańcowej (7 października) odprawiana jest uroczysta Msza św. wintencji wszystkich członków wspólnoty. Osoby należące do Żywego Różańca modlą się wintencjach Kościoła, parafii, Ojca Świętego, duchowieństwa, chorych, cierpiących, rodzin, misji,o pokój. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy organizowane są wspólne spotkaniaprzy kawie.    Członkowie wspólnoty i sympatycy wraz z księżmi opiekunami nawiedzili w pielgrzymkachszereg Sanktuariów Maryjnych w Polsce m.in. Częstochowę Piekary. Giertrzwałd, Zakopane.    CEREMONIAŁ ŻYWEGO RÓŻAŃCA    W Polsce obowiązuje Ceremoniał Żywego Różańca, opracowany przez ojca SzymonaNiezgodę OP w roku 1977 dla uczczenia stulecia objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, zostałzatwierdzony przez Prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego ( fragmenty )    I. Żywy Różaniec oznacza: a. Życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego.Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i PozdrowienieAnielskie oraz ewangeliczne Tajemnice naszego odkupienia. Z tego powodu Różaniecnazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelii.  b. Życie wiarą, nadzieją i miłością, należeć bowiem do Żywego Różańca znaczy - wierzyć wistnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia orazkochać Boga, a w Bogu i dla Boga ludzi. (...) c. Żywy Różaniec składa się z ŻYWYCH RÓŻ. Każda Róża posiada dwadzieścia osób, zktórych każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca czyli jedną tajemnicę, połączoną zrozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały Różaniec - dwadzieściatajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej. II. Przyjmowanie do Żywego Różańca a. Przyjmowanie do Żywego Różańca dokonuje się w kościele, najlepiej przy ołtarzu MatkiBożej, po Mszy św. lub nabożeństwie. (...) b. W każdej parafii należy prowadzić Księgę Żywego Różańca, do której wpisuje się imię inazwisko przyjętych. (...) Przy uzupełnianiu przyjęcie do Żywego Różańca odbywa się bezuroczystych ceremonii i polega na wpisaniu imienia i nazwiska do Księgi, w miejsce osoby,która umarła lub na stałe wyjechała. (...) Na czele Róży stoi zelator lub zelatorka oraz ichzastępcy. Zelatorów mogą wybierać sami członkowie Żywego Różańca przy współudziale ks.opiekuna. Każda Róża obiera sobie Patrona, od którego bierze nazwę. Wszyscy zelatorzyŻywych Róż tworzą RADĘ ŻYWEGO RÓŻAŃCA, która spośród siebie wybiera Przełożonego izastępcę. (...)    III. Miesięczna zmiana tajemnic różańcowych  Raz w miesiącu członkowie Żywego Różańca dokonują zmiany tajemnic różańcowych. (...)Istnieje podwójny system zmiany tajemnic, mianowicie przez losowanie lub przez ciągłąkolejność tajemnic. (...)  Zmiana tajemnic w kościele następuje po Mszy św. lub po wieczornym nabożeństwie. Zawszeprzewodniczy jej ks. opiekun, który w kilku słowach zachęca do życia chrześcijańskiego, podajemiesięczną intencję, błogosławi tajemnice przyniesione przez zelatora do ołtarza, wymienianazwiska zmarłych w ostatnim miesiącu członków Żywego Różańca, odmawia jeden dziesiątekRóżańca i kończy nabożeństwo pieśnią maryjną.  IV. Obowiązki w Żywym Różańcu  a. Obowiązki członków Żywego Różańca: - Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie jednegodziesiątka 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.(...)  Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami,osiem razy w roku, mianowicie: • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca, • Narodzenia Pana Jezusa (25 XII), • Ofiarowania Pańskiego (2 II), • Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III), • Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym), • Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII), • w święto Królowej Różańca świętego (w naszej Parafii w pierwszą niedzielę października) • oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).  
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