ZASADY UCZESTNICTWA W ŻYWYM RÓŻAŃCU
w parafii św. Dominika w Warszawie

Każda osoba, która za pośrednictwem zapisów internetowych na stronie www.sluzew.dominikanie.pl zgłosi swoje
uczestnictwo w Żywym Różańcu, zostanie zapisana do jednej z róż różańcowych.
Róża różańcowa składa się z dwudziestu osób. W kolejnych miesiącach roku każdemu członkowi róży jest
przydzielana do codziennego odmawiania i rozważania jedna tajemnica (dziesiątka) różańca. Przypisaną sobie
dziesiątkę różańca należy odmówić codziennie, w dowolnym czasie i miejscu, z dbałością o należyte poszanowanie
modlitwy (zwykle zajmuje to kilka minut). Warto posiłkować się przy tym fragmentem Pisma Świętego, odnoszącym
się do rozważanej tajemnicy.
W ten sposób, w duchowej wspólnocie z pozostałymi członkami róży, każdego dnia odmawiamy w ustalonych
intencjach wszystkie cztery części różańca.
Lista wspólnych intencji codziennej modlitwy różańcowej znajduje się na stronie internetowej parafii, w zakładce
Żywego Różańca:
http://www.sluzew.dominikanie.pl/rozaniec/#parafia_intencje
Tajemnice i intencje różańcowe zmieniamy zawsze w pierwszą niedzielę każdego miesiąca według przesłanego
drogą mailową harmonogramu.
Również w każdą pierwszą niedzielę miesiąca (za wyjątkiem lipca i sierpnia), o godz. 15.20 w auli o. Jacka
Woronieckiego w klasztorze oo. dominikanów na Służewie odbywają się comiesięczne spotkania członków
wspólnoty, połączone często z wykładem o. Stanisława Przepierskiego OP, opiekuna i moderatora Żywego Różańca.
Staramy się je prowadzić w duchu wzajemnego zrozumienia i międzypokoleniowego szacunku.
Obecność na tych spotkaniach nie jest obowiązkowa, jednak ze względu na stałą formację duchową jest ona
zalecana (na miarę możliwości czasowych i zdrowotnych). Chcemy unikać wyobcowania oraz podtrzymać duchową
więź z pozostałymi członkami Żywego Różańca. Niewskazana jest stała nieobecność na spotkaniach, jak też postawy
lekceważenia współodpowiedzialności za owoce modlitwy podejmowanej przez pozostałe osoby z róży
Prosimy, aby do Żywego Różańca działającego w parafii św. Dominika zapisywały się osoby wyłącznie z Warszawy
i/lub okolic, które mogą od czasu do czasu wziąć udział w comiesięcznym spotkaniu.
Raz w roku będziemy weryfikować dalszą chęć uczestnictwa w Żywym Różańcu. Brak odpowiedzi na mail z prośbą
o potwierdzenie chęci udziału i brak innej formy kontaktu będziemy rozumieli jako rezygnację z udziału we
wspólnocie.
Rezygnację z uczestnictwa w Żywym Różańcu można zgłosić w dowolnym momencie, wysyłając mail na adres:
zywy.rozaniec.sluzew@gmail.com lub poinformować o niej zelatora, czyli koordynatora swojej róży różańcowej.
Zapraszamy także na naszą stronę internetową, na której znajduje się więcej informacji na temat naszej
działalności:

www.sluzew.dominikanie.pl/rozaniec
Dziękujemy za Twoje pragnienie
podjęcia się codziennego odmawiania
obfitującej w duchowe owoce i błogosławieństwo
modlitwy różańcowej!

