
                                         Koła Żywego Różańca 

I muszę powiedzieć, że jest modlitwą cudowną, cudowną w swej prostocie i w swej głębi... 

Tak prosta modlitwa różańcowa bije rytmem życia ludzkiego." Jan Paweł II 

 

Przy parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Warszawie  od wielu lat istnieje grupa 

modlitewna – Żywy Różaniec. 

Żywy Różaniec naszej parafii składa się z dwóch kółek samych kobiet. 

Wymianą tajemnic różańcowych zajmują się dwie zelatorki. 

Opiekunem grupy jest zawsze ksiądz.  

Spotkania odbywają się co miesiąc w wyznaczoną niedzielę – obecnie druga niedziela 

miesiąca. 

W czasie spotkań Ks. Opiekun podaje intencje i omawia je tak, aby były zrozumiałe dla 

członków Żywego Różańca.  

Omawiane są też wydarzenia, związane z życiem chrześcijan i całego Kościoła w świecie. 

Ponadto mówi o życiu świętych i o Sanktuariach Maryjnych. Frekwencja na spotkaniach jest 

mała, ponieważ członkinie Żywego Różańca to osoby w starszym wieku 70 i 80 lat, a nawet 

więcej. Wszystkie nasze spotkania kończymy modlitwą różańcową w kościele.  

Niestety nie mamy zbyt wielu nowych członkiń, gdyż może młodsi parafianie nie przywiązują 

wagi do modlitwy, a szczególnie do modlitwy różańcowej.  

Wszystkie członkinie Żywego Różańca biorą czynny udział we wszystkich uroczystościach 

kościelnych, jak również mają dyżury w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu w I-sze 

czwartki miesiąca  w intencji Kapłanów. 

 

 

Pierwsze Koła Żywego Różańca powstały już w XIX wieku. Założył je ksiądz Brandowski, który znacznie 

przyczynił się w tamtych czasach do rozszerzania kultu maryjnego w Borku. Jego zaangażowanie znacznie 

przyczyniło się do aktywności parafian. W 1860 r. ks. Brandowski założył koło żywego różańca panien, a dwa lata 

później matek. Kolejne koło - młodzieńców i ojców powstało w 1898 roku.  

 

"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" 10 "Zdrowaś Maryjo" 

i jednego "Chwała Ojcu". Każda "Żywa Róża" składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie 

przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i 

odmawiania raz w miesiącu, przy "zmianie tajemnic". Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży 

modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc. KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA przynosi 

wiele korzyści duchowych tym wszystkim, którzy do niego należą. Członkowie tej wspólnoty biorą udział w sposób 

szczególny w modlitwach i dobrych uczynkach tej duchowej rodziny. Żywy Różaniec to również ofiarowanie 

komuś pięciu minut swojego życia. Tyle trwa mniej więcej jedna dziesiątka.  

 

Matka Boża prosi o odmawianie Różańca Świętego we wszystkich swoich objawieniach.  

W Fatimie oznajmiła dzieciom, że jest Królową Różańca Świętego: Przyszłam na ziemię, aby upomnieć ludzkość, 



aby ludzie więcej nie grzeszyli. Niech przestaną obrażać mojego Syna. Niech ludzie odmawiają Różaniec i niech 

czynią pokutę.  

 Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy dochować wierności Bogu, 

wytrwać w dobrym, bronić od złego siebie i bliskich, 

 Członkowie Żywego Różańca mają obowiązek wielbić i naśladować Maryję oraz w szczególny sposób 

powinni wystrzegać się ciężkich grzechów, 

 Na czele każdego Kółka stoi Zelator lub Zelatorka. Mają oni obowiązek pilnowania zmiany Tajemnic 

Różańcowych co miesiąc, 

 Zmiana tajemnic odbywa się w I niedzielę miesiąca na sumie, 

 Członkowie Żywego Różańca korzystają z Mszy Świętych i Nabożeństw odprawianych w ich intencji, za 

żywych i umarłych, 

 Przyjęcie do Kółka Żywego Różańca dokonuje się przez wpisanie do rejestru członków i zobowiązaniu 

się do codziennego odmawiania jednej dziesiątki Różańca świętego. 

 


