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Słowo Biskupa Diecezjalnego

Drodzy
Diecezjanie!
Diecezja Zamojsko-Lubaczowska w 2019 r. obchodzi 20. rocznicę wizyty papieża, św. Jana
Pawła II w Zamościu. Jest ona okazją do podjęcia przez wspólnotę naszego lokalnego
Kościoła inicjatyw, służących odnowie i pogłębieniu życia religijnego wszystkich wiernych.
Jednym z takich przedsięwzięć jest Diecezjalne Jerycho Różańcowe, które rozpoczniemy
w kolejną, 27. rocznicę powstania diecezji, 25 marca 2019 r.
Biblijne miasto Jerycho – symbol grzechu i pogańskiego kultu – zostało zdobyte przez
Izraelitów dzięki ufnej i nieprzerwanej modlitwie. Nawiązując do tego historycznego
wydarzenia, chcemy podjąć wysiłek przeprowadzenia Diecezjalnego Jerycha Różańcowego,
by poprzez trwanie na modlitwie razem z Maryją, przed Najświętszym Sakramentem,
we wspólnocie parafialnej na czele z jej duszpasterzami, walczyć ze złem: z grzechami, słabościami, podziałami i zaniedbaniami, jakich doświadczamy w naszych sercach.
Dotykają one naszych rodzin, wspólnot, parafii, środowisk pracy, całego Kościoła i naszej
Ojczyzny. Pragniemy, przez ufną modlitwę, pokutę i posłuszeństwo Panu Bogu, stworzyć
przestrzeń do Jego nadzwyczajnych interwencji w życie każdego z nas i wspólnot, w jakich
się uświęcamy.
Diecezjalne Jerycho Różańcowe to nieustanna modlitwa przed Najświętszym
Sakramentem, która odbywać się będzie we wszystkich parafiach naszej diecezji,
we wspólnotach zakonnych, w naszym Wyższym Seminarium Duchownym, w Domu
Diecezjalnym i w Domu Księży Seniorów na przestrzeni całego roku. Uroczyste rozpoczęcie
nastąpi podczas Mszy świętej w Zamojskiej Katedrze 25 marca 2019 r. (poniedziałek)
o godz. 18.00. Zakończymy również Eucharystią 25 marca 2020 r. (środa) o godz. 18.00
w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim. Do udziału w inauguracji i zakończeniu Diecezjalnego Jerycha Różańcowego zapraszam wszystkich wiernych
i duchowieństwo Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, przedstawicieli Róż Różańcowych
i poszczególnych modlitewnych wspólnot.
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Modlitwa w ramach Jerycha Różańcowego, w zależności od parafii, potrwa tydzień, kilka
dni lub jedną dobę. W tym czasie polecać będziemy Panu Bogu i Matce Najświętszej
wszystkie intencje Kościoła Świętego, naszej Diecezji i Ojczyzny. Będziemy modlić się
w następujących intencjach szczegółowych:
1. O odrodzenie ducha modlitwy, pokuty i adoracji w diecezji, w myśl przesłania Matki
Bożej z Gietrzwałdu i Fatimy: pierwsze soboty miesiąca i odmawianie różańca;
2. O umocnienie w Duchu Świętym Papieża, biskupów i prezbiterów oraz o nowe
powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, a także o ożywienie apostolstwa świeckich;
3. O Polskę wierną Bogu, krzyżowi i Ewangelii i wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu;
4. O Boże błogosławieństwo i pomoc w realizacji dzieł ewangelizacyjnych, pomyślne
prowadzenie prac gospodarczych, budowlanych i remontowych związanych z Katedrą
Zamojską, Domem Trzeciego Tysiąclecia oraz podejmowanych w wielu parafiach Diecezji.

Szczególnym obszarem naszego duchowego zaangażowania niech stanie się adoracja
Najświętszego Sakramentu, pokuta i modlitwa różańcowa. Wierzymy, że owocem Jerycha będzie dostąpienie wielu łask: nawrócenia, wzrost pobożności, nowe powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne, świętość kapłanów, odnowa życia rodzinnego i duszpasterskiego w naszych parafiach oraz Boże błogosławieństwo we wszelkich podejmowanych przez Diecezję Zamojsko-Lubaczowską inicjatywach ewangelizacyjnych i pracach
dotyczących troski o materialny wymiar życia Kościoła.
Zapraszam wiernych wraz z kapłanami ze wszystkich parafii naszej diecezji do podjęcia
adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwy różańcowej. Zachęcam wszelkiego
rodzaju grupy, wspólnoty i stowarzyszenia, szczególnie Koła Żywego Różańca, a także
indywidualne osoby do uczestnictwa i zaangażowania się w przeprowadzenie Jerycha
Różańcowego w swoich parafiach. Proszę chorych i cierpiących o dar waszego „krzyża”
złożony we wspomnianych intencjach.
Wszystkim wiernym świeckim, kapłanom, klerykom, osobom życia konsekrowanego z
serca błogosławię i powierzam opiece Matki Odkupiciela – Patronki Diecezji.
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Czym jest Jerycho Różańcowe ?
Nazwa „Jerycho Różańcowe” nawiązuje do wydarzenia opisanego w biblijnej Księdze Jozuego. Jerycho jest
jednym z najstarszych miast świata. Gdy Jozue poprowadził Izraelitów do Ziemi Obiecanej, jako pierwsze
postanowił zdobyć właśnie Jerycho. Archeolodzy twierdzą, że to starożytne miasto otaczał podwójny mur
wewnętrzny o szerokości około 4 m oraz zewnętrzny o szerokości 2 m, oceniany na około 9 m wysokości.
Miasto zostało zdobyte i zniszczone w najbardziej niecodzienny sposób. Izraelici maszerowali dookoła niego
przez sześć dni z kapłanami niosącymi Arkę Pana na czele. Siódmego dnia okrążyli miasto siedmiokrotnie
i kiedy kapłani zadęli w trąby, wznieśli potężny okrzyk. Na jego dźwięk mur się zawalił. Jozue zdobył miasto.

Do tego wydarzenia nawiązuje inicjatywa „Jerycha Różańcowego”, w której zauważamy wiele
podobieństw pomiędzy zdobyciem Jerycha a walką duchową ze złem we współczesnym świecie.

1

Jerycho jest w Biblii symbolem grzechu i kultów pogańskich. Dzisiejszy świat coraz bardziej
pogrąża się w grzechu i służy takim bożkom jak: pieniądze, władza, wygląd, rozpusta,
przyjemości itp.

2

Jerycho zostało zdobyte dzięki nieprzerwanej modlitwie. My również chcemy poprzez
nieprzerwaną modlitwę, wraz z Maryją - Nową Arką Przymierza i Hetmanką zastępów
niebieskich walczyć ze złem.

3

Zburzenie Jerycha nastąpiło dzięki posłuszeństwu Bogu i Jego nadzwyczajnej interwencji.
My również chcemy być posłuszni wezwaniu fatimskiemu i mocą Bożą kruszyć struktury
grzechu w naszych parafiach, wspólnotach i rodzinach.
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Duchowe mury
W dzisiejszych czasach doświadczamy murów, które nie są fizyczne, lecz duchowe. Wielu naszych wiernych
oddaliło się od Boga, żyje stale w grzechu, a niektórzy wręcz są wrogami Kościoła. Coraz częściej spotykamy
się ze zjawiskiem „ochrzczonych pogan”, którzy wprawdzie chodzą do Kościoła, lecz nie posiadają żywej
wiary i osobistej więzi z Bogiem. Powiększa się również grono osób, zwłaszcza młodych, którzy nie są już
zainteresowani sprawami duchowymi, swoim zbawieniem, nie uznają grzechu, a przez to wydaje
im się, że Bóg nie jest im potrzebny, czy nawet jest wrogiem szczęścia. Jest to niestety prosta
ścieżka do wiecznego potępienia. Siostra Łucja z Fatimy uczy nas, że szczególnym obiektem
działania szatana dzisiaj jest rodzina i małżeństwo. Widać to wyraźnie chociażby w smutnych statystykach, które pokazują, że prawie co drugie młode małżeństwo dzisiaj się rozpada i wyraźnym
wzroście rozwiązłości, a nawet dewiacji seksualnych, propagowanych już nawet w szkołach.

Jak walczyć dzisiaj?
Aby przeciwdziałać tym zjawiskom, musimy mężnie stanąć do walki z mocami ciemności. Naszą hetmanką
jest Maryja, która w Fatimie zapowiedziała, że jest ratunkiem dla współczesnego świata. Naszą bronią
będzie różaniec, pokuta i trwanie na nieustannej modlitwie przez Eucharystycznym Jezusem. Choć jest
to cicha i na pozór mało efektowna modlitwa, doświadczenie wielu parafii i wspólnot z całego świata
pokazało, że ten rodzaj modlitwy jest niezwykle skuteczny, zwłaszcza, gdy w modlitwę włączają się całe
społeczności wiernych. Parafie, które trwają w adoracji przed Najświętszym Sakramentem otrzymują
wiele łask, czego owocem jest powodzenie licznych inicjatyw duszpasterskich, mających na celu
duchowe ożywienie parafii. Duszpasterze obserwują dzięki temu nawrócenia, nieraz nawet spektakularne i ogólny wzrost pobożności swoich wiernych. Wszystko to za sprawą modlitwy, która jest
fundamentem powodzenia wszelkich naszych inicjatyw ewangelizacyjnych. Tam, gdzie kończą się nasze
pomysły, środki i możliwości, tam ze swoją mocą kruszenia zatwardziałych serc wchodzi Maryja, która
otrzymała tę moc i misję „miażdżenia głowy węża” od swojego Syna. Ona jest ową „Niewiastą obleczoną
w słońce, pod której stopami jest księżyc i wieniec z gwiazd dwunastu” (Ap 12). Nie świeci więc swoim
światłem, ale odbija blask Jezusa i jako Niepokalana niszczy swoją czystością i pokorą piekielne moce.

Historia
Początki Różańcowego Jerycha w Polsce związane są z osobą Anatola Kaszczuka, delegata
wspólnoty apostolskiej Legionu Maryi z Irlandii do Polski w 1946 roku. To właśnie on, kiedy ważyły
się losy pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski zaproponował zorganizowanie
i przeprowadzenie siedmiodniowego Kongresu Różańcowego na Jasnej Górze. Podczas niego miano
codziennie odprawiać Mszę św., odmawiać Różaniec i Koronkę do miłosierdzia Bożego przed wystawionym Najświętszym Sakramentem w intencji przyjazdu Ojca Świętego. Za radą ks. bpa Stefana Bareły
zrezygnowano z Kongresu, lecz nazwano te siedem dni modlitwy “Oblężeniem Jerycha”. Od tamtej pory
moditwa ta rozpowszechniła się w Polsce i na całym świecie, przyjmując nazwę “Jerycha Różańcowego”.

Nasza misja
W związku z tym zapraszamy wszystkie parafie naszej diecezji do podjęcia tej szlachetnej inicjatywy walki z szatanem poprzez nieustającą modlitwę Jerycha Różańcowego. Jego istotą jest nieprzerwane czuwanie grup, osób przed Najświętszym Sakramentem, w tym codzienna Msza Święta, Różaniec,
a o godz. 15.00 każdego dnia Koronka do Miłosierdzia Bożego. Chodzi więc o to, by poza Mszami św.
i nabożeństwami, cały czas trwała adoracja Najświętszego Sakramentu, przeplatana dowolnymi modlitwami.
Zapraszamy, by w pierwszym rzędzie w tę modlitwę włączyły się Koła Żywego Różańca i wspólnoty danej
parafii. Duszpasterze mogą również rozpisać godziny adoracji na poszczególne ulice, dzielnice, czy wioski.
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Intencje Jerycha Różańcowego
Naszą modlitwą chcemy objąć wszystkich naszych diecezjan, a w sposób
szczególny będziemy modlić się w następujących intencjach:

O odrodzenie ducha modlitwy, pokuty i adoracji w diecezji, w myśl
przesłania Matki Bożej z Gietrzwałdu i Fatimy: pierwsze soboty
miesiąca i odmawianie różańca.
Żyjemy w czasach, w których brakuje nam czasu na wszystko, zwłaszcza na modlitwę. Wszystko wydaje się ważniejsze,
niż modlitwa. Doczesność bierze górę nad wiecznością. Dlatego Niepokalana w niemal wszystkich współczesnych
objawieniach prosiła, aby się więcej modlić, zwłaszcza za biednych grzeszników. Chcemy wypełnić Jej pragnienia i oprócz
modlitwy uczyć się pokutować, wypraszając łaskę nawrócenia dla siebie i innych. Okazją do tego będzie nabożeństwo
pierwszych sobót miesiąca jako wynagrodzenie za grzechy nasze i całego świata, zwłaszcza za grzechy przeciwko
Najświętszej Maryi Pannie. Liczymy, że jednym z owoców Jerycha będzie większy udział wiernych w tym nabożeństwie.

O umocnienie w Duchu Świętym Papieża, biskupów i prezbiterów
oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne,
a także o ożywienie apostolstwa świeckich.
W ciągu ostatnich lat liczba powołań do stanu kapłańskiego i zakonnego drastycznie zmalała. Wielki wpływ ma na
to świat, w jakim wzrastają młodzi ludzie. Gdy brakuje modlitwy i żywej relacji z Bogiem, nie są oni w stanie usłyszeć
delikatnego glosu Boga, który mówi “Pójdź za mną”, a jeśli nawet usłyszą, nie mają odwagi powiedzieć Mu “Tak”.
Bardzo często brakuje również przekonującego świadectwa wiary ze strony duchowieństwa. Dlatego chcemy modlić
się o nowe, liczne i święte powołania. Będziemy omadlać również Ojca Świetętego, Biskupów, Prezbiterów, Alumnów i wszelkie Instytuty Życia Konsekrowanego, by wsłuchiwali się w natchnienia Ducha Świętego i byli wiernymi sługami Ewangelii. Będziemy również modlić się, by wszyscy świeccy odkryli swoje powołanie do ewangelizacji.

O Polskę wierną Bogu, krzyżowi i Ewangelii i wypełnienie
Jasnogórskich Ślubów Narodu.
Choć minęło tak wiele lat od Jasnogórskich Ślubów Narodu, wydaje się, że wciąż mamy wiele do zrobienia w tej materii. Wciąż musimy pracować nad naszymi narodowymi wadami: lenistwem, lekkomyślnością,
pijaństwem, rozwiązłością. Szczególnie leży nam na sercu jedność w naszym społeczeństwie, podzielonym
przez polityczne spory. Chcemy modlić się za rządzących, o mądrość, uczciwość, odwagę i wielką miłość do
Ojczyzny. Chcemy zawierzyć Maryi młodzież i dzieci, tak bardzo narażone na wpływ tego świata. W sposób
szczególny polecamy przygotowujących się do małżeństwa, narzeczonych i rodziny, zwłaszcza te rozbite.

Za wszystkie dzieła ewangelizacyjne i sprawy budowlane w naszej
diecezji, m.in. budowę Domu Trzeciego Tysiąclecia w Zamościu
oraz obiektu katedralnego i prace w naszych parafiach.
Nowa ewangelizacja to docieranie z Dobrą Nowiną do tych, którzy są ochrzczeni, lecz albo utracili wiarę, albo jej
niewykształcili, albo żyją, jakby Boga nie było. Jest to głoszenie Ewangelii z nową gorliwością, nowymi
metodami, ze szczególną otwartością na moc, znaki i cuda Ducha Świętego. Jest to wychodzenie
do ludzi, którzy sa na peryferiach i
szukanie tych, którzy się zagubili. Chcemy zatem modlić się
za wszystkie wspólnoty, które ewangelizują oraz za ich inicjatywy, rekolekcje, kursy i spotkania.
W sposób szczególny chcemy polecić sprawę miejsc i środków materialnych, aby skutecznie ewangelizować.
Jednym z nich będzie Dom Trzeciego Tysiąclecia - miejsce w centrum Zamościa, w którym będzie można prowadzić
rekolekcje, konferencje, dni skupienia i wszelkiego rodzaju inicjatywy duszpastersko-ewangelizacyjne.
O takim diecezjalnym domu rekolekcyjnym marzymy już od wielu lati gorąco wierzymy, że Bóg w końcu spełni te
szlachetne pragnienia.
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Informacje praktyczne
Najważniejsze informacje praktyczne dotyczące Jerycha Różańcowego
w diecezji i w parafiach.

Istota Jerycha Różańcowego
Istotą Jerycha jest nieustanna modlitwa z akcentem
na adorację Najświętszego Sakramentu i Różaniec.
Oznacza to, że każda parafia i wspólnota może ustalić
dowolny harmonogram modlitw. Może to być czuwanie
w ciszy, uwielbienie pieśniami, Różaniec, Gorzkie Żale,
Godzinki, Droga Krzyżowa, rozważanie Słowa Bożego itp.
oraz oczywiście Eucharystia i inne modlitwy liturgiczne.

Rozpoczęcie i zakończenie
W DIECEZJI
•
Rozpoczęcie Jerycha
Zamość – Katedra
Poniedziałek, 25 marca 2019 r., godz.18.00
•
Zakończenie Jerycha
Tomaszów – Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej
Środa, 25 marca 2020 r., godz. 18.00

Rozpoczęcie i zakończenie
W PARAFII
Każda parafia podejmuje czuwanie, które trwa
przynajmniej jedną dobę - 24 godziny.
Dla zachowania porządku i ciągłości modlitewnej,
zachęcamy by Jerycho rozpoczynać i kończyć Mszą św.
o godz. 18.00.
W przypadku innych godzin Mszy św. prosimy o konktakt
z parafią przed/po, aby zachować ciągłość modlitwy.

Harmonogram
24-godzinny
Przygotowaliśmy przykładowy harmonogram modlitw.
Każda czuwająca grupa może jednak uzupełnić treść
czuwania o zatwierdzone przez władzę kościelną formy
modlitwy właściwe dla siebie oraz dołączyć własne intencje.
Wszelką pomocą służy ks. Julian Brzezicki diecezjalny duszpasterz Kół Żywego Różańca. Chętnie
przyjedzie do każdego dekanatu i przeszkoli zelatorów Kół
Różańcowych, jak poprowadzić Jerycho w ich parafiach.
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Przykładowy plan Jerycha
Dzień 1
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Przykładowy plan Jerycha
Dzień 2
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Harmonogram Jerycha w Diecezji
Jerycho dobowe: rozpoczyna się wieczorem podanego niżej dnia i trwa minimum 24 godziny.
W przypadku Jerych wielodniowych podana jest data rozpoczęcia (wieczorem) i zakończenia
(również wieczorem).

Daty 				

Parafie, domy zakonne

25.III.2019 – 31.III.2019
Zamość - Katedra
31.III.2019 – 7.IV.2019
Obsza
7.IV.2019 – 13.IV.2019
Nabróż, Tomaszów NSPJ
9.IV.2019			
Kuria diecezjalna
12.IV.2019			
Wyższe Seminarium Duchowne
13.IV.2019			Sitaniec
14.IV.2019			
Kosobudy
15.IV.2019			
Dom Księży Seniorów - Biłgoraj
16.IV.2019			
Harasiuki
17.IV.2019			
Hucisko
18.IV.2019			
Huta Różaniecka
19.IV.2019 – 27.IV.2019
Hrubieszów – św. Mikołaja
27.IV.2019			
Młodów
28.IV.2019 – 4.V.2019
Horyniec
4.V.2019
		Goraj
5.V.2019
		
Tomaszów – św. Józefa
6.V.2019 – 12.V.2019		
Zamość – Matki Bożej Królowej Polski
12.V.2019			
Grodysławice
13.V.2019			Moniatycze
13.V.2019 – 19.V.2019
Zamość – św. Katarzyny
19.V.2019 – 26.V.2019
Gromada
26.V.2019 – 2.VI.2019
Radzięcin
2.VI.2019 – 8.VI.2019
Trzeszczany
8.VI.2019
		
Zawalów, Krasnobród – Zesłania Ducha Świętego
9.VI.2019 – 16.VI.2019
Biłgoraj – wszystkie parafie
16.VI.2019 – 23.VI.2019
Hrubieszów – Zesłania Ducha Świętego
23.VI.2019			
Zamość - ojcowie Redemptoryści
24.VI.2019			
Dołhobyczów
25.VI.2019			
Chmielek
26.VI.2019			Dachnów
27.VI.2019			Jeziernia
28.VI.2019
		Lipiny
29.VI.2019			
Huta Krzeszowska
30.VI.2019 – 2.VII.2019
Hrubieszów – św. Stanisława Kostki
2.VII.2019
		
Franciszkanki Misjonarki Maryi - Łabunie
3.VII.2019			
Krzeszów
4.VII.2019			Majdan Stary
5.VII.2019			
Sól
6.VII.2019			
Bukowa
7.VII.2019			
Frampol
8.VII.2019			
Korytków Duży
9.VII.2019			
Cewków
10.VII.2019			
Cieszanów
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11.VII.2019			Dachnów
12.VII.2019			
Niemstów
13.VII.2019			
Nowe Sioło
14.VII.2019			
Tomaszów – św. Józefa
15.VII.2019			
Oleszyce
16.VII.2019			
Stare Oleszyce
17.VII.2019			
Stary Dzików
18.VII.2019			
Stary Lubliniec
19.VII.2019			
Gdeszyn
20.VII.2019			
Horyszów
21.VII.2019 – 27.VII.2019
Krasnobród - Sanktuarium
27.VII.2019 		
Franciszkanki Misjonarki Maryi - Łabunie
28.VII.2019			
Skierbieszów
29.VII.2019			
Świdniki
30.VII.2019			
Machnówek
31.VII.2019			
Tuczępy
1.VIII.2019			Cichobórz
2.VIII.2019			Czerniczyn
3.VIII.2019			Gozdów
4.VIII.2019 – 10.VIII.2019
Stary Zamość
10.VIII.2019			
Hostynne
11.VIII.2019 – 18.VIII.2019 Lipsko k. Zamościa
18.VIII.2019			
Susiec
19.VIII.2019			
Tereszpol
20.VIII.2019			
Cześniki
21.VIII.2019			
Jarosławiec
22.VIII.2019			
Topólcza
23.VIII.2019			
Łabunie
24.VIII.2019			
Suchowola
25.VIII.2019			
Żdanów
26.VIII.2019			
Miączyn
27.VIII.2019			
Basznia Dolna
28.VIII.2019			
Bihale
29.VIII.2019			
Lisie Jamy
30.VIII.2019			Werchrata
31.VIII.2019			
Horyszów Polski
1.IX.2019 – 7.IX.2019		
Zamość – św. Brata Alberta
7.IX.2019 – 13.IX.2019
Dąbrowica
13.IX.2019 – 20.IX.2019
Lubycza Królewska
20.IX.2019			
Hedwiżyn
21.IX.2019			
Łaszczów
22.IX.2019 – 28.IX.2019
Zamość – św. Michała Archanioła
28.IX.2019 – 4.X.2019
Rachanie
4.X.2019			
Kamedułki – Tyszowce
5.X.2019			
Strzyżów
6.X.2019 – 13.X.2019		
Mircze
13.X.2019 – 19.X.2019
Trzęsiny
19.X.2019			
Nieledew
20.X.2019 – 27.X.2019
Buśno
27.X.2019 – 30.X.2019
Krowica
30.X.2019 		
Kryłów
31.X.2019			
Kamedułki – Tyszowce
1.XI.2019			
Kamedułki – Tyszowce
2.XI.2019			
Nowosiółki
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3.XI.2019			
Oszczów
4.XI.2019			
Wiszniów
5.XI.2019			
Żulice
6.XI.2019			
Lipsko
7.XI.2019			
Łukawica
8.XI.2019			
Narol
9.XI.2019			
Wólka Panieńska
10.XI.2019			
Nowe Brusno
11.XI.2019
		
Płazów
12.XI.2019			Uchanie
13.XI.2019			Stary Bidaczów
14.XI.2019			
Dubienka
15.XI.2019			
Ruda Różaniecka
16.XI.2019 – 17.XI.2019
Zamość – św. Katarzyny
17.XI.2019 – 24.XI.2019
Grabowiec
24.XI.2019			
Czołki
25.XI.2019 – 1.XII.2019
Zamość – św. Katarzyny
1.XII.2019			
Łukawiec
2.XII.2019			
Kalinówka
3.XII.2019			
Łaziska
4.XII.2019			
Płoskie
5.XII.2019
		
Majdan Sopocki
6.XII.2019			Udrycze
7.XII.2019			
Wielącza
8.XII.2019			
Złojec
9.XII.2019			
Deszkowice
10.XII.2019 		Gorajec
11.XII.2019			
Klemensów
12.XII.2019			
Mokrelipie
13.XII.2019			
Nielisz
14.XII.2019 		Radecznica
15.XII.2019			
Staw Noakowski
16.XII.2019			
Szczebrzeszyn – Św. Mikołaja
17.XII.2019 		
Szczebrzeszyn – Św. Katarzyny Aleksandryjskiej
18.XII.2019			
Józefów
19.XII.2019 		
Tworyczów
20.XII.2019 		Zwierzyniec
21.XII.2019 		
Biszcza
22.XII.2019			
Księżpol
23.XII.2019 – 26.XII.201
Kamedułki – Tyszowce
26.XII.2019			
Luchów Górny
27.XII.2019			
Łukowa
28.XII.2019			
Potok Górny
29.XII.2019			
Różaniec
30.XII.2019			
Tarnogród
31.XII.2019 – 6.I.2020
Załuże
6.I.2019			
Kamedułki – Tyszowce
7.I.2020			
Zamch
8.I.2020			
Chodywańce
9.I.2020			
Dyniska Stare
10.I.2020			
Hulcze
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11.I.2020			
Przewodów
12.I.2020			
Rzeplin
13.I.2020			
Tarnoszyn
14.I.2020			
Ulhówek
15.I.2020			
Wasylów Wielki
16.I.2020			
Żniatyn
17.I.2020			
Bełżec
18.I.2020			Jarczów
19.I.2020			
Łaszczówka
20.I.2020			
Łosiniec
21.I.2020
		
Machnów Nowy
22.I.2020
		
Siedliska
23.I.2020			
Gródek
24.I.2020
		
Żurawce
25.I.2020			
Dzierążnia
26.I.2020
		Krynice
27.I.2020			
Podhorce
28.I.2020			
Szarowola
29.I.2020			
Tarnawatka
30.I.2020			
Tomaszów Lubelski - św. Ojca Pio
31.I.2020			
Wożuczyn
1.II.2020			Czartowiec
2.II.2020			
Dub
3.II.2020			
Honiatycze
4.II.2020			
Komarów
5.II.2020			
Perespa
6.II.2020			
Sahryń
7.II.2020			
Turkowice
8.II.2020
		
Tyszowce
9.II.2020			
Zubowice
10.II.2020			
Zamość – Miłosierdzia Bożego
11.II.2020			
Terebiń
12.II.2020			
Werbkowice
13.II.2020			
Białopole
14.II.2020			
Horodło
15.II.2020			
Hrubieszów – NMP Nieustającej Pomocy
16.II.2020			
Szpikołosy
17.II.2020
		
Teratyn
18.II.2020			
Aleksandrów
19.II.2020			
Górecko Kościelne
20.II.2020			
Bystre
21.II.2020			
Potok Jaworowski
22.II.2020 – 29.II.2020
Lubaczów - Konkatedra
29.II.2020			Bondyrz
1.III.2020
		Bondyrz
2.III.2020 – 8.III.2020		
Zamość – Opatrzności Bożej
8.III.2020 – 15.III.2020
Zamość – św. Krzyża
15.III.2020 – 22.III.2020
Lubaczów – św. Karola Boromeusza
19.III.2020 – 25.III.2020
Tomaszów – Zwiastowania NMP
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Akt zawierzenia parafii

Matce Odkupiciela

Do wykorzystania podczas Mszy św. inaugurującej Jerycho
Po Modlitwie po Komunii Ksiądz Proboszcz odczytuje Akt Zawierzenia Matce Bożej parafii (jeśli
w pobliżu ołtarza jest Figura Matki Bożej Fatimskiej lub obraz Matki Bożej, akt zawierzenia
odczytuje zwrócony w stronę figury czy obrazu, jeśli nie, odczytuje od ambonki).
Po odczytaniu Aktu Zawierzenia wskazane jest podanie ogłoszeń dotyczących porządku
trwania Jerycha w parafii.

Matko Odkupiciela i Matko Kościoła.
Przepiękna Córo Boga Ojca, Matko Syna Bożego,
Oblubienico Ducha Świętego,
Świątynio Trójcy Przenajświętszej.
Stajemy przed Tobą z naszą wdzięcznością i miłością.
Pragniemy razem z Tobą, Maryjo,
wielbić Wszechmogącego Boga za wielkie rzeczy,
które Tobie uczynił,
a przez Ciebie czyni światu i każdemu z nas.
Wielbimy Boga Ojca za Twój przywilej
Bożego Macierzyństwa.
Wielbimy Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, za to,
że w sposób szczególny dokonał Twego odkupienia
i obdarzył Cię przywilejem Niepokalanego Poczęcia.
Wielbimy Ducha Świętego,
który z Twego Serca, Maryjo,
uczynił przepiękną świątynię.
Wielbimy Trójcę Świętą za Twoją, Maryjo,
obecność w historii świata,
Kościoła i każdego człowieka.
Zasłuchani w głos Twego Syna, Jezusa Chrystusa,
który z Krzyża mówi do nas: “Synu, oto Matka Twoja” Wdzięczni za Twoją, Maryjo,
macierzyńską obecność wśród nas,
pragniemy Tobie Matko
i Twemu Niepokalanemu Sercu
zawierzyć naszą parafię (wspólnotę).
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Naszych duszpasterzy, osoby życia konsekrowanego, katechetów i katechetki - aby przez ich posługiwanie
wzrastał coraz pełniej Kościół Chrystusowy. Tobie, Maryjo, zawierzamy.
Nasze rodziny - aby były “miejscem świętym i uświęcającym”. Tobie, Maryjo, zawierzamy.
Wszystkich rodziców - aby pełni miłości przyjęli każde poczęte życie i prowadzili swoje dzieci drogą
religijnego wychowania do Pana Boga, Ewangelii i Kościoła. Tobie, Maryjo, zawierzamy.
Naszą młodzież, aby była wierna Chrystusowi. Tobie, Maryjo, zawierzamy.
Parlamentarzystów, Władze Samorządowe i Oświatowe - aby owocnie służyły dobru wszystkich mieszkańców
zgodnie z Wolą Twego Syna. Tobie, Maryjo, zawierzamy.
Wszystkie grupy apostolskie, ruchy, organizacje katolickie i stowarzyszenia - aby ofiarnie służyły
uobecnianiu Kościoła w naszych środowiskach i przyczyniały się do ożywienia wiary w naszej parafii. Tobie,
Maryjo, zawierzamy.
Chorych, samotnych i opuszczonych - aby doświadczenia życiowe łączyli z Ofiarą Chrystusa. Tobie, Maryjo,
zawierzamy.
Robotników, rolników, pracowników administracji, pracowników fizycznych i umysłowych - aby pełni miłości
bliźniego służyli drugiemu człowiekowi zgodnie z zasadami Ewangelii. Tobie, Maryjo, zawierzamy.
Bezrobotnych i wszystkich przeżywających poważne trudności materialne. Tobie, Maryjo, zawierzamy.
Obarczonych nałogiem alkoholizmu - aby powstali do nowego życia i mogli stać się radością swoich rodzin
i środowisk. Tobie, Maryjo, zawierzamy.
Niewierzących, wątpiących i poszukujących – aby otworzyli swoje umysły i serca na łaskę i słowo
poszukującego Miłosiernego Ojca. Tobie, Maryjo, zawierzamy.
Nasze sumienia - aby były kształtowane przez Boże Przykazania i służyły prawidłowemu wykorzystaniu daru
wolności. Tobie, Maryjo, zawierzamy.
Każdy nasz dzień - aby był wypełniony modlitwą i dobrym wypełnianiem obowiązków osobistych,
rodzinnych i społecznych. Tobie, Maryjo, zawierzamy.
Każdą niedzielę - aby jej centralnym wydarzeniem była Msza Święta, w której będziemy uczestniczyć
pobożnie, świadomie i czynnie. Tobie, Maryjo, zawierzamy.
Naszą dobrą wolę trwania przy Twoim Synu i Tobie przez naszą modlitwę osobistą, wspólnotową,
a szczególnie przez modlitwę różańcową. Tobie, Maryjo, zawierzamy.
Nasze serca - aby były stałym mieszkaniem Łaski Bożej. Tobie, Maryjo, zawierzamy.
Naszą wieczność - abyśmy mogli radować się przebywaniem z Twoim Synem i z Tobą, Matko Najlepsza.
Tobie, Maryjo, zawierzamy.

Matko Odkupiciela, Tobie zawierzamy nasze serca,
pełne lęków, niepewności, a często chore i błądzące.
Pomóż wypełnić nasze śluby, przyrzeczenia
i trwać w postawie oddania Tobie, Niepokalana Matko.
Niech w naszej Ojczyźnie i w każdej parafii naszej diecezji,
wszyscy dostrzegają Wielki Znak Twego Niepokalanego Serca
i doświadczą zbawczej miłości Twego Syna.
Niech Polska, nasze parafie i wszystkie nasze serca,
staną się Królestwem Twego Syna i Twoim.
A m e n.
DIECEZJA ZAMOJSKO-LUBACZOWSKA |15

Akt zawierzenia rodzin

Matce Odkupiciela

Do wykorzystania podczas Mszy św. kończącej Jerycho
Po Modlitwie po Komunii wyznaczona rodzina odczytuje Akt Oddania Rodzin Matce
Bożej (jeśli w pobliżu ołtarza jest Figura Matki Bożej Fatimskiej lub obraz Matki Bożej, akt
oddania odczytują zwróceni w stronę figury czy obrazu, jeśli nie, odczytują stojąc przed
ołtarzem, zwróceni do niego twarzą).

Komentarz:

Św. Jan Paweł II w Liście Apostolskim o Różańcu podkreślił: „Trzeba powrócić do modlitwy w rodzinie i do modlitwy za rodziny. Różaniec święty zgodnie z dawną tradycją jest
modlitwą, która szczególnie sprzyja gromadzeniu się rodziny. Kierując wzrok na Jezusa,
poszczególni jej członkowie odzyskują na nowo również zdolność patrzenia sobie
w oczy, by porozumiewać się, okazywać solidarność, wzajemnie sobie przebaczać, by
żyć z przymierzem miłości odnowionym przez Ducha Bożego”. Świadomi zagrożeń,
które chcą dzisiaj zniszczyć świętość rodzin, nierozerwalność sakramentalnych
małżeństw, słowami Św. Jana Pawła II zawierzmy rodziny naszej parafii czułej opiece
Matki Bożej.
Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi,
Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem,
spraw, aby nasza rodzina i każda ludzka rodzina na ziemi
przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa „narodzonego z Niewiasty”,
i przez Ducha Świętego
stawała się prawdziwym przykładem życia i miłości
dla coraz nowych pokoleń.
Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki nasze
ku dobru naszej własnej rodziny i ku pożytkowi wszystkich rodzin na świecie.
Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w naszych rodzinach
mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości.
Spraw, aby miłość umacniana łaską sakramentu małżeństwa
okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów,
przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.
Spraw wreszcie – błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu –
ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi
mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny.
Ty, który jesteś Życiem, Prawdą i Miłością, w jedności Syna i Ducha Świętego.
Amen.

16 | JERYCHO RÓŻAŃCOWE

DIECEZJA ZAMOJSKO-LUBACZOWSKA |17

Modlitwy do wyboru
W intencji powołań

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, ufni w macierzyńskie wstawiennictwo Maryi,
prosimy Cię żarliwie: poślij swemu Kościołowi kapłanów, którzy będą odważnymi
świadkami Twej nieskończonej dobroci. Wspieraj tych, których powołujesz do
naśladowania Ciebie. Spraw, aby kontemplując Twoje oblicze, odpowiedzieli
z radością na zdumiewającą misję, którą im powierzyłeś dla dobra Kościoła i ludzkości.
Święty Janie Pawle II, bł. Zygmuncie Pisarski, bł. Stanisławie Kostko Starowieyski,
św. Bracie Albercie, bł. Bernardyno Jabłońska, patronowie naszej parafii i diecezji –
módlcie się za nami.
lub:
Boże miłosierny, daj Kościołowi swemu wielu gorliwych i świętych kapłanów!
Wybierz i powołaj ich sam spośród ludu swego, aby żaden niepowołany między
nimi się nie znalazł, a żaden powołany przez Ciebie nie został pominięty!
Kształtuj ich sam łaską Ducha Świętego, jak niegdyś przysposobiłeś przez Niego
Apostołów. Niech prawdę Twoją i Twoje nakazy głoszą słowem, przykładem
i życiem! Niech pracują w Twojej winnicy bez znużenia, oczekując w pokorze
wysiłków swej pracy tylko od Ciebie i nie szukają niczego prócz twojej chwały!

O ochronę przed złem
Święty Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź
naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu
niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym
świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów,
Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy
Cię pokornie rozkaż Hufcom Anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość,
a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Święci Aniołowie i Archaniołowie - brońcie
nas i strzeżcie nas. Amen.
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Do św. Józefa

Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy
Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę.
Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą, Bogarodzicą, i przez
ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy:
wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją,
i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.
Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa
Chrystusa. Oddal od nas, ukochany ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia.
Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą
w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus
z niebezpieczeństwa, które zagrażało Jego życiu, tak teraz broń Świętego
Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności.
Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją
pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną
szczęśliwość w niebie. Amen.

Do św. Jana Pawła II w intencji młodzieży
Święty Janie Pawle, Twoją radością były spotkania z młodymi. Mówiłeś, że młodzież
jest przyszłością Kościoła i świata. „Jesteście moją nadzieją” – powtarzałeś.
Na Światowych Dniach Młodzieży gromadziłeś setki tysięcy, a nawet miliony młodych.
Byłeś i pozostałeś dla młodych ojcem, przyjacielem i przewodnikiem. Młodzież
wiedziała, że ich kochasz i dlatego słuchała Cię uważnie, gdy głosiłeś trudne zasady
Ewangelii. Ukazywałeś słowem, życiem i miłością, że Chrystus jest Drogą, Prawdą
i Życiem. Wzywałeś młodych: „Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie
wymagali”. Ostrzegałeś, aby nie przegrali życia i miłości. Przeciwstawiając się cywilizacji użycia głosiłeś, że grzechy nieczyste nie są ani wolnością, ani miłością.
Oddajemy Twojej opiece ludzi młodych. Prosimy, swoim wstawiennictwem obroń ich
przed zagrożeniami, ułudą, przed zmarnowaniem życia. Niech budują przyszłość na
fundamencie Chrystusa i jego Ewangelii, traktując życie jako Boże powołanie. Niech
młodzi, wpatrzeni w Twój przykład, zaufają prawdzie i miłości Chrystusowej. Amen.

DIECEZJA ZAMOJSKO-LUBACZOWSKA |19

Do Maryi - Gwiazdy Nowej Ewangelizacji (św. Jan Paweł II)
Maryjo, w poranek pięćdziesiątnicywsparłaś Swą modlitwą początek ewangelizacji,
podjętej przez apostołów za sprawą Ducha Świętego.
Także dzisiaj, w czasach niepokoju i nadziei, otaczaj nieustanną opieką i prowadź Kościół,
który spełniając nakaz Chrystusa Pana niesie dobrą nowinę o Zbawieniu ludziom i narodom,
we wszystkich zakątkach ziemi.
Wskazuj nam drogi życia, umacniaj w godzinie próby,abyśmy dochowując wierności Bogu
i człowiekowi umieli z pokorą i odwagą przekazywać umysłom i sercom wszystkich ludzi
radosną wieść o Chrystusie, Odkupicielu człowieka.
Maryjo, Gwiazdo Nowej Ewangelizacji, Prowadź nas! AMEN.

Modlitwa za ojczyznę (ks. Piotr Skarga)
Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Modliwa o przebudzenie Kościoła do ewangelizacji (Jose H. Prado Flores)
Ojcze Święty, Ty tak umiłowałeś świat, że posłałeś nam swego jedynego Syna,
namaszczając Go Duchem Świętym i mocą,
aby dokonał zbawienia każdego człowieka i całej ludzkości.
Przez Jego śmierć i zmartwychwstanie dałeś życie światu i uratowałeś nas z mocy szatana.
Tak jak Ty Go posłałeś, Ojcze dobry, tak i On nas posłał,
byśmy kontynuowali Jego dzieło w każdy czas i aż po krańce Ziemi.
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Wyznajemy Ojcze sprawiedliwy, że jesteśmy niezdolni do spełnienia tak wielkiej misji,
jeśli Ty sam nie przyobleczesz nas Mocą z wysoka, którą namaściłeś Jego.
Wyciągnij swą potężną rękę, Ojcze wieczny, by dokonywać cudów
i uzdrowień w imię Twego świętego Sługi - Jezusa.
Daj nam Twoje Słowo, które wchodzi w głąb serca
i daj nam głosić z odwagą zbawienie w imię Twego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Jezu, Ty jesteś tym, który chrzci ogniem. Ochrzcij nas jeszcze dziś mocą Twojego Ducha,
byśmy byli zdolni nie tylko ogłaszać,
lecz także realizować zbawienie każdego człowieka i wszystkich ludzi.
Ześlij z nieba nowe wylanie Twojego Ducha, który uzdolni nas do głoszenia Ciebie z odwagą,
by świat, wierząc w Ciebie, jedynego Zbawiciela, miał życie i to w obfitości.
Ześlij na wszystkich i na każdego z nas moc, którą nam obiecałeś.
Duchu Święty, przyjdź do każdego z nas.
Napełnij nas Twoją mocą, byśmy byli skutecznymi
współpracownikami Jezusa Chrystusa w zbawianiu świata.
Ty jesteś tym, który dotyka serc, by nawróciły się i głosiły Jezusa jako Zbawiciela i Pana.
Tylko Ty odnawiasz oblicze ziemi i przemieniasz serca.
Przyjdź Duchu Święty i stwórz rodzinę Bożą, która woła do Boga „Abba, Ojcze”.
Dzięki Ci, Ojcze, ponieważ wiemy, że wysłuchałeś naszej modlitwy
i napełniłeś nas mocą Twojego Ducha.
Na znak naszej wiary w to, że spełniasz swe obietnice,
wyjdziemy głosić odważnie światu, że Twój Syn żyje
i daje życie wszystkim tym, którzy wierzą w Jego Imię.
Dziękujemy ci, Panie, za to, że pozwoliłeś nam razem pracować.
Rozpal w naszych sercach gorliwość w głoszeniu Twego słowa
i miłość do naszych braci, abyśmy głosili Twe królestwo w każdym czasie,
i nie tylko słowami, ale naszym własnym życiem.
Prosimy Cię przez jedność mistycznego Ciała Twego Syna:
niech skończą się podziały pomiędzy różnymi Kościołami chrześcijańskimi;
żebyśmy już nie przedstawiali się imionami Pawła, Apollosa czy Kefasa,
ale jako członki Ciała Chrystusowego.
Niech zakończy się rywalizacja pomiędzy różnymi ruchami w Kościele,
abyśmy wszyscy stanowili jedno, a świat uwierzył, że Ty posłałeś swego Syna,
naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
Weszliśmy w trzecie tysiąclecie od narodzenia Twego Syna
i jako przyjaciele Oblubieńca chcemy przyprowadzić Mu oblubienicę:
przystrojoną, piękną, bez plamy czy zmarszczki.
Chcemy przedstawić Mu świat bardziej chrześcijański,
pełen miłości, pokoju i sprawiedliwości, bez nienawiści, podziałów i wojen,
świat bardziej ludzki, w którym widoczne są owoce odkupienia: solidarność i zrozumienie.
Ty, który swym słowem stworzyłeś wszystko, wyślij jeszcze raz Twe słowo,
namaszczone Duchem Świętym,aby odnowiło oblicze ziemi
i ustanowiło nowe niebo i nową ziemię na tym świecie, który tak kochasz. Amen.
DIECEZJA ZAMOJSKO-LUBACZOWSKA |21

Tajemnice różańcowe
Radosne
1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie.
2. Nawiedzenie św. Elżbiety.
3. Narodzenie Pana Jezusa.
4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni.

Światła
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
2. Objawienie Pana Jezusa na weselu w Kanie.
3. Głoszenie przez Pana Jezusa Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
4. Przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor.
5. Ustanowienie przez Pana Jezusa Eucharystii, będącej sakramentalnym wyrazem
misterium paschalnego.

Bolesne
1. Modlitwa i konanie Pana Jezusa w Ogrójcu.
2. Biczowanie Pana Jezusa.
3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
4. Dźwiganie krzyża na Kalwarię.
5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu.

Chwalebne
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
3. Zesłanie Ducha Świętego.
4. Wniebowzięcie Matki Bożej.
5. Ukoronowanie Matki Bożej w niebie.
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Obietnice różańcowe
Dane przez Maryję bł. Alanowi z la Roche
1. Ktokolwiek będzie mi służył przez odmawianie różańca świętego otrzyma wyjątkowe łaski.
2. Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać
różaniec.
3. Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.
4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla
dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania
rzeczy wiecznych.
5. Dusza, która poleci mi się przez odmawianie różańca, nie zginie.
6. Ktokolwiek będzie odmawiał różaniec i odda się rozmyślaniu nad jego świętymi tajemnicami, nigdy nie będzie pokonany przez niepowodzenia. Bóg nie będzie karał w swojej
sprawiedliwości, nie zginie śmiercią niespodziewaną, jeżeli będzie sprawiedliwym, wytrwałym
w łasce Bożej i będzie godnym życia wiecznego.
7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do różańca - nie umrze bez sakramentów
Kościoła.
8. Wierni w odmawianiu różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego
łaski.
9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do różańca świętego.
10. Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.
11. Otrzymacie wszystko, o co prosicie przez odmawianie różańca.
12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają różaniec, będę wspomagała w ich potrzebach.
13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą mieli
za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie życia i w godzinę śmierci.
14. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec, są moimi synami i braćmi mojego Jedynego Syna
Jezusa Chrystusa.
15. Nabożeństwo do mojego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.
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