Drohiczyn, 19 września 2017 r.

PRO MEMORIA
w związku z ogólnopolską inicjatywą „Różaniec do granic”,
7 października 2017 r.

I. O INICJATYWIE „RÓŻANIEC DO GRANIC”
Różaniec jest potężną bronią w walce ze złem, tak silną, że nieraz dzięki niej
zmieniał się bieg historii. Tysiące świadectw i udokumentowanych cudów dowodzi
jego niezwykłej skuteczności. Matka Boża wskazuje na modlitwę różańcową jako
ratunek dla świata. W Polsce szczególniej widzimy opiekę Maryi, a w krytycznych
momentach historii odczuwaliśmy jej pomoc, jednocząc się przy jej wizerunkach i
odmawiając różaniec. Dlatego wierzymy, że jeśli różaniec zostanie odmówiony przez
wielu Polaków w jednym momencie na granicach kraju, to można zażegnać grożące
nam przeciwności oraz otworzyć serca rodaków na działanie przemieniającej łaski
Bożej. Wspólna modlitwa różańcowa może wpłynąć na losy Polski, Europy i świata.
Podczas objawień Maryja zawsze kieruje prośbę o modlitwę różańcową.
Akcja „Różaniec do granic" została zaplanowana na 7 października 2017 w:
 święto Matki Bożej Różańcowej (święto zostało ustanowione po wielkiej
bitwie pod Lepanto, gdzie flota chrześcijańska pokonała wielokrotnie większą
flotę muzułmańską, ratując tym samym Europę przed islamizacją),
 pierwszą sobotę miesiąca (kiedy odprawiane jest nabożeństwo do
Niepokalanego Serca, o które Matka Boża prosiła w Fatimie, wskazując je jako
ratunek dla świata),
 140. rocznicę objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie (jedyne uznane polskie
objawienia Maryjne, w czasie których Matka Boża prosiła o pokutę i
codzienny różaniec),
 100. rocznicę objawień fatimskich (ciągle aktualne objawienia, w których
Matka Boża przekazała program odnowy duchowej dla całego świata),
 przededniu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (wolność
jest nam dana i zadana, tylko w Bogu i z Maryją jesteśmy prawdziwie wolni i
niepodlegli).
Tego dnia zapraszamy wszystkich, żeby udać się do granic Polski, które leżą w
obrębie diecezji drohiczyńskiej. Tam wszyscy będziemy modlić się na różańcu. Przez
tę niezwykłą akcję chcemy okazać wierność i posłuszeństwo Maryi, która
niestrudzenie wzywa nas do odmawiania różańca. Ponadto będziemy przepraszać i
wynagradzać za wszelkie bluźnierstwa i zniewagi przeciw Niepokalanemu Sercu
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Najświętszej Maryi Panny. Pragniemy również błagać przez wstawiennictwo Matki
Bożej o ratunek dla Polski i świata. Do udziału w akcji „Różaniec do granic"
zapraszamy wszystkich księży naszej diecezji, alumnów, siostry zakonne, kółka
różańcowe, ruchy, stowarzyszenia, wspólnoty i wiernych z poszczególnych parafii.
II. PROGRAM WYDARZENIA „RÓŻANIEC DO GRANIC” W DIECEZJI
DROHICZYŃSKIEJ
10.30 Konferencja wprowadzająca w kościołach stacyjnych.
11.00 Msza Święta.
12.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu, w czasie którego rozważamy przez
15 minut jedną tajemnicę różańca.
12.30 Po nabożeństwie eucharystycznym przewidziany jest czas na posiłek
(we własnym zakresie).
14.00 Wymarsz procesji różańcowej.
15.30 Zakończenie.
Kościoły stacyjne:
1. Kleszczele – gromadzą się wierni z dekanatu brańskiego, Mszy Świętej będzie
przewodniczył Jego Ekscelencja Ks. Bp Tadeusz Pikus, Ordynariusz
Drohiczyński, liturgię i procesję różańcową prowadzi ks. Robert Grzybowski,
szef przemarszu ks. Tomasz Przewoźny.
2. Hajnówka, parafia św. Cyryla i Metodego - gromadzą się wierni z dekanatu
bielskiego i hajnowskiego, liturgię i procesję różańcową prowadzi ks. Dariusz
Kujawa, szef przemarszu ks. Paweł Solka.
3. Czeremcha – gromadzą się wierni z dekanatu łochowskiego, liturgię i procesję
różańcową prowadzi ks. Jarosław Błażejak, szef przemarszu ks. Przemysław
Łoza.
4. Tokary – gromadzą się wierni z dekanatu drohiczyńskiego, liturgię i procesję
różańcową prowadzi ks. Roman Kowerdziej, szef przemarszu ks. Piotr Jurczak.
5. Niemirów – gromadzą się wierni z dekanatu siemiatyckiego, liturgię i
procesję różańcową prowadzi ks. Zenon Czumaj, szef przemarszu ks. Dariusz
Tworkowski.
6. Mielnik – gromadzą się wierni z dekanatu sterdyńskiego, liturgię i procesję
różańcową prowadzi ks. Piotr Arbaszewski, szef przemarszu ks. Jarosław
Wojasiński.
7. Milejczyce – gromadzą się wierni z dekanatu węgrowskiego, liturgię
prowadzi ks. Henryk Polak, procesję różańcową ks. Andrzej Falkowski, szef
przemarszu ks. Rafał Romańczuk.
8. Nurzec Stacja – gromadzą się wierni z dekanatu ciechanowieckiego i
sokołowskiego, liturgię prowadzi ks. Tadeusz Syczewski, procesję różańcową
Renata Przewoźnik, szef przemarszu ks. Adam Pańczuk.
9. Serpelice – gromadzą się wierni z dekanatu sarnackiego, liturgię i procesję
różańcową prowadzi ks. Wiesław Niemyjski, szef przemarszu ks. Sylwester
Falkowski.
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III. WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNE:
1. Księży Dziekanów prosimy o wyznaczenie księży z dekanatu do posługi w
sakramencie pokuty i rozdzielania Komunii św. w kościołach stacyjnych
(przynajmniej pięciu).
2. Księża udający się z pielgrzymami niech zabiorą ze sobą puszkę z
komunikantami, komżę i stułę złoto-fioletową.
3. Grupa pielgrzymów z każdej parafii powinna mieć ze sobą krzyż, własne
nagłośnienie, znaczek parafii, prowiant, krzesła turystyczne, zabezpieczenie od
deszczu, wygodne obuwie do pielgrzymowania (trasa do pokonania wynosi 6-8
km).
4. Dla spełnienia warunków pierwszej soboty pielgrzymi przystępują do
spowiedzi św. w miarę możliwości w swoich parafiach.
5. Grupy pielgrzymkowe zgłaszają swoje przybycie do punku informacyjnego
po przybyciu do kościoła stacyjnego.
6. Wierni, którzy przyjadą do kościołów stacyjnych a nie będą w stanie udać się
w procesji różańcowej, zostają w kościele i sami odmawiają różaniec.
Księży Proboszczów kościołów stacyjnych prosimy o:
1. Wyznaczenie miejsc parkingowych na autokary i samochody w porozumieniu
z miejscowymi samorządami i OSP i zapewnienie służby porządkowej.
2. Wyznaczenie miejsc na kabiny toaletowe TOI TOI.
3. Wyznaczenie punktu informacyjnego.
4. Wyznaczenie punktu medycznego.
5. Nagłośnienie na zewnątrz kościołów.
6. Przygotowanie do procesji figury Matki Bożej Fatimskiej i udekorowanie jej
kwiatami.
7. Wyznaczenie trasy procesji różańcowej i przewodnika świeckiego, który
poprowadzi pielgrzymów.
Księży prowadzących liturgię w kościołach stacyjnych w porozumieniu z
proboszczem miejsca prosimy o:
1. Powitanie przybyłych pielgrzymów.
2. Konferencję wprowadzającą w sens wydarzenia.
3. Eucharystię z homilią,
- wyznaczenie osób do czytania lekcji mszalnej, śpiewu psalmu responsoryjnego,
modlitwy wiernych,
- liturgiczną służbę ołtarza (alumni),
- oprawę muzyczną (organista).
Porządek procesji różańcowej:
- rozpoczęcie o godz. 14.00
- na początku procesji jest niesiona figura Matki Bożej Fatimskiej
- w czasie procesji rozważamy cztery części różańca
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Informacje dodatkowe:
1. Pielgrzymi ubezpieczają się we własnym zakresie.
2. Przemarsz procesji różańcowej zabezpieczają od strony bezpieczeństwa
komendy powiatowe policji w Hajnówce, Siemiatyczach i Łosicach.
3. Zachęcamy, aby w parafiach zorganizować modlitwę różańcową dla osób,
które z różnych powodów nie mogą dotrzeć do kościołów stacyjnych. Można to
uczynić na dwa sposoby:
- zorganizować nabożeństwo różańcowe o godz. 14.00 i odmówić cztery części
różańca z rozważaniem jednej z tajemnic przez 15 minut
- w czasie zwykłych nabożeństw różańcowych rozważyć przez 15 minut jedną z
tajemnic w łączności z intencjami pielgrzymów.
Z całego serca zachęcamy Księży Proboszczów i Wikariuszy do włączenia się w to
ważne wydarzenie poprzez:
 podanie w ogłoszeniach niedzielnych podstawowych informacji zawartych w
niniejszym pro memoria. Dalsze informacje są dostępne na stronie
www.rozaniecdogranic.pl oraz w tygodnikach katolickich „Niedziela" i „Gość
Niedzielny" - mogą one być przydatne do przygotowania kazań i katechez w
szkole
 w miarę możliwości obecność własną lub wikariusza
 zapisy pielgrzymów do grup parafialnych i organizację transportu

Koordynatorzy w naszej diecezji:
1. Ks. Roman Kowerdziej, główny odpowiedzialny za akcję, tel. 606 373 182
2. Ks. Wiesław Niemyjski, zastępca odpowiedzialnego, tel. 600 185 459
3. Ks. Marcin Gołębiewski – patronat medialny
4. Pani Renata Przewoźnik, Przewodnicząca Rady Ruchów Diecezji
Drohiczyńskiej przyjmuje zgłoszenia grup z parafii naszej diecezji, tel. 696
337 417
Ks. Roman Kowerdziej
Ks. Wiesław Niemyjski
Koordynatorzy inicjatywy „Różaniec do granic”
w Diecezji Drohiczyńskiej
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