Modlitwa różańcowa dookoła Polski
Różaniec jest potężną bronią w walce ze złem, tak silną, że nie raz potrafił zmienić bieg historii, a tysiące świadectw i
udokumentowanych cudów dowodzi, jego niezwykłej skuteczności. Maryja jest Królową Polski, przez całe pokolenia
opiekuje się nami, w krytycznych momentach historii zawsze była przy nas, a my przy Niej. Jako ratunek dla świata,
Matka Boża wskazuje na modlitwę różańcową. Dlatego wierzymy, że jeśli różaniec zostanie odmówiony przez około
milion Polaków na granicach kraju, to może nie tylko zmienić bieg zdarzeń, ale otworzyć serca naszych rodaków na
działanie Łaski Bożej.
Potężna modlitwa różańcowa może wpłynąć na losy Polski, Europy, a nawet i całego świata. Dość powiedzieć, że
Maryja zawsze kieruje prośbę o częstą modlitwę różańcową, podczas każdego niemal objawienia.
Zapraszamy wszystkich na wielką modlitwę „Różaniec do Granic”, modlitwę do granic naszych możliwości, naszych
lęków, naszych pragnień. Poza granicę komfortu, codzienności i naszych przyzwyczajeń.
Wielka modlitwa zaplanowana jest na 07.10.2017


w Święto Matki Bożej Różańcowej (ustanowione po wielkiej bitwie pod Lepanto, gdzie flota chrześcijańska
pokonała wielokrotnie większą flotę muzułmańską ratując tym samym Europę przed islamizacją)



w I Sobotę Miesiąca (gdy odprawiane jest Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Matki Bożej, o które prosiła
w Fatimie, jako ratunek dla świata)



w roku 140 rocznicy objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie (jedyne uznane, polskie objawienia maryjne, Matka
Boża prosiła tam o pokutę i codzienny różaniec)



w 100 rocznicę Objawień Fatimskich (wielkie, ciągle aktualne objawienia, w których Matka Boża przekazuje
duchowy program dla całego świata)



w przededniu 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (wolność jest nam dana i zadana, tylko w
Bogu i tylko z Maryją jesteśmy prawdziwie wolni, niepodlegli)

Tego dnia tysiące wiernych udadzą się na granice Polski by modlić się na różańcu. Przez tę bezprecedensową
Modlitwę Różańcową, chcemy okazać wierność i posłuszeństwo Maryi, która niestrudzenie wzywa nas do
odmawiania Różańca. Chcemy też przepraszać i wynagradzać, za wszelkie bluźnierstwa, zniewagi przeciw
Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Pragniemy błagać przez wstawiennictwo Matki Bożej o ratunek dla
Polski i świata.
Propozycję wydarzenia pod nazwą „Różaniec do Granic” przedstawili 25 sierpnia podczas obrad Rady Biskupów
Diecezjalnych na Jasnej Górze Maciej Bodasiński oraz Lech Dokowicz z Fundacji Solo Dios Basta. Abp Stanisław
Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, zdecydował o poinformowaniu przez Episkopat wszystkich
parafii w Polsce o wielkiej modlitwie różańcowej na granicach które to wydarzenie będzie miało miejsce 7
października 2017 roku.
Modlitwa różańcowa do granic Mysłowic
Dla osób, które nie mają możliwości udać się w dniu 7 października do jednej z wyznaczonych przez
biskupów diecezjalnych świątyń usytuowanych na granicach Polski proponujemy Wydarzenie pod nazwą
„Modlitwę różańcową do granic Mysłowic”.
Wydarzenie polega na objęciu Modlitwą Różańcową wszystkich parafii mysłowickich zaś odwołując się do idei
Ekstremalnej Drogi Krzyżowej dedykowane jest do grupy wiernych zainteresowanych pielgrzymowaniem, w czasie
którego środkiem przemieszczania się w terenie jest rower po trasie zbliżonej do mysłowickiej EDK.
Można przejechać całość trasy, kilka odcinków bądź jeden wybrany odcinek (np. obejmujący teren rodzimej parafii),
dlatego w Wydarzeniu mogą wziąć udział osoby niewielkich możliwościach. Organizator zachęca do wzięcia udziału w
Wydarzeniu całych rodzin.

W ramach Wydarzenia proponujemy dla osób zainteresowanych przejazd na rowerach granicami Mysłowic trasą Św.
Jana Chrzciciela mysłowickiej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Przejazd odbędzie się w czasie, kiedy Modlitwa
Różańcowa odmawiana będzie na granicach naszego kraju. Trasa EDK zostanie na potrzeby Wydarzenia
zmodyfikowana tak, by była dostępna nawet dla mało zaawansowanego rowerzysty. Taki sposób przeżycia dnia
Modlitwy Różańcowej jest zgodny z wytycznymi Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji
Episkopatu Polski dotyczącymi „Różańca do Granic”.
Pomysłodawcą i organizatorem projektu jest Międzyparafialna Grupa Rowerowa „Camino Silesia Team” w ramach
programu „Rowerowa droga wiary”. Do współorganizacji zapraszamy duszpasterzy parafialnych, modlitewne grupy
parafialne oraz wszystkie osoby zainteresowane Wydarzeniem.
PROGRAM Wydarzenia „Modlitwa Różańcowa do granic Mysłowic”
Grupa „Wschodnia” – odmawia tajemnice Radosną Różańca Świętego. Różaniec odmawiany jest za Polskę.
Mysłowice, kościół Krzyża Świętego, godzina 11:00 - Rozesłanie. Start, w drodze postoje przy pięciu niżej
przedstawionych kościołach. Przy każdym punkcie grupa odmawia kolejną dziesiątkę Różańca, można też zaśpiewać
pieśń kościelną tematycznie związaną z odmawianą określoną tajemnicą.


Mysłowice, kościół Narodzenia NMP (Mariacki)



Mysłowice, kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa



Brzęczkowice, kościół Matki Bożej Bolesnej



Brzezinka, kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny



Kościół Wszystkich Świętych Dziećkowice

Grupa „Zachodnia – odmawia tajemnice Światła. Różaniec odmawiany jest za świat.
Mysłowice Bończyk, Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela, godzina 11:00 - Rozesłanie. Start, w drodze postoje
przy pięciu niżej przedstawionych. Przy każdym punkcie grupa odmawia kolejną dziesiątkę Różańca, można też
zaśpiewać pieśń kościelną tematycznie związaną z odmawianą określoną tajemnicą.


Mysłowice Janów Miejski, kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego
Maksymiliana Kolbego



Morgi, kościół Świętego Jacka



Wesoła, kościół Matki Bożej Fatimskiej



Ławki, kościół Ciała i Krwi Pańskiej



Krasowy, kościół Świętego Józefa

Obie grupy spotykają się o godzinie 14:45 w kościele M.B Częstochowskiej w Mysłowicach Kosztowach. Dalszy
program Wydarzenia:
14:45 - Nabożeństwo Eucharystyczne w czasie którego odmawiane będą tajemnice Bolesne i Chwalebne Różańca
Świętego oraz na zakończenie Różańca Modlitwa do Polskich Świętych i Błogosławionych
16:00 – Msza Święta koncelebrowana którą w ramach Wydarzenia odprawi za Polskę, świat i Kościół ks. Przemysław
Budniak, wikariusz parafii p.w Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Mysłowicach Bończyku.
Szczegółowy schemat tras w osobnym dokumencie.
Adres strony ogólnopolskiej:

www. http://www.rozaniecdogranic.pl/

Adres strony mysłowickiej:

www.pielgrzymkowe.org.pl

Facebook: Różaniec do granic Mysłowic

adres: https://www.facebook.com/R%C3%B3%C5%BCaniec-do-granic-Mys%C5%82owic522625318076075/?modal=composer

