
Róże Różańcowe
przy Rzymskokatolickiej Parafii 

pod wezwaniem św. Anny 
w Gliwicach Łabędach



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.



Róże Różańcowe w naszej parafii zostały założone w podzięce za nawiedzenie Matki Bożej w Kopii Obrazu 
Jasnogórskiego dnia 4.XI.1996 roku.

W każdą pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 17.00 w kościele jest nabożeństwo Różańcowe z 
wymianą tajemnic Żywego Różańca.
Zapraszamy parafian do włączenia się w grono wspólnoty modlitewnej. Zapisy chętnych czcicieli Matki 
Bożej po nabożeństwie w zakrystii.



Róże naszej parafii:
 Matki Bożej Fatimskiej

Zelator – Barbara Pastok



Matki Bożej Lourdzkiej

Zelator – Bernadeta Pianka



Matki Bożej Częstochowskiej

Zelator – Anna Ciupa



Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Zelator – Urszula Purchla



Świętej Anny

Zelator – Elżbieta Różycka



Świętej Barbary

Zelator – Danuta Ryszka



Świętej Jadwigi

Zelator – Józefa Zelek



Świętego Józefa

Zelator – Wanda Szewczyk



W odpowiedzi na wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II do modlitwy różańcowej w Roku Różańcowym 
2002/2003 Pani katechetka założyła róże różańcowe gromadzące dzieci i młodzież parafii. 
Są to róże:
 Świętej Łucji
 Świętego Franciszka
 Świętej Klary

Spotkania dziecięcych i młodzieżowych Róż Różańcowych odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca 
o godz.16.00 w domu katechetycznym.



Obietnice Matki Bożej dla odmawiających różaniec:

1. Wszyscy, którzy wiernie służyć mi będą, odmawiając różaniec święty, otrzymają pewną szczególną łaskę.   
-

2. Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać różaniec.
-

3. Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu; zniszczy występek i rozgromi herezję.
-

4. Cnoty i święte czyny zakwitną – najobfitsze zmiłowanie dla dusz uzyska od Boga; serca ludzkie odwróci od próżnej miłości 
świata, a pociągnie do miłości Boga i podniesie je do pragnienia rzeczy wiecznych. O! Ileż dusz uświęci tą modlitwą.
-

5. Dusza, która poleca mi się przez różaniec – nie zginie.
-

6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec święty, rozważając równocześnie tajemnice święte, nie dozna nieszczęść, nie 
doświadczy gniewu Bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym – wytrwa w łasce 
i osiągnie życie wieczne.



7. Prawdziwi czciciele mego różańca nie umrą bez sakramentów świętych.
-

8. Ci, którzy będą odmawiali różaniec, znajdą podczas swego życia i w chwili śmierci światło Boże oraz pełnię Bożej łaski i będą
mieli udział w zasługach błogosławionych.
-

9. Codziennie uwalniam z czyśćca dusze, które mnie czciły modlitwą różańcową.
-

10. Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.
-

11. O cokolwiek przez różaniec prosić będziesz – otrzymasz.
-

12. Rozszerzającym mój różaniec przybędę z pomocą w każdej potrzebie.
-

13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą mieli za wstawienników cały dwór niebieski 
w czasie ich życia i w godzinę śmierci.
-

14. Odmawiający mój różaniec są moimi dziećmi, a braćmi Jezusa Chrystusa, Syna mojego Jednorodzonego.
-

15. Nabożeństwo do mego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia dla nieba.



Z A P R A S Z A M Y
do Róż Różańcowych


