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"Pomóż, Panie, tym młodym, aby byli wolni, aby mieli serce wyłącznie dla
Ciebie. W ten sposób powołanie Pana może dotrzeć, może przynieść owoc. I
taka jest modlitwa o powołania. Musimy bardzo się o nie modlić, ale i uważać.
Powołania są. Powinniśmy pomagać, by wzrastały, aby Pan mógł wejść do tych
serc i dać im tę niewypowiedzianą i chwalebną radość, którą posiada każdy,
kto idzie blisko za Jezusem” (papież Franciszek).
Zbliża się miesiąc październik, w którym Ruch Światło-Życie naszej diecezji proponuje
wspólne odmawianie różańca świętego. Pragniemy w tej pokornej modlitwie wraz z
Maryją modlić się za posługujących w Kościele koszalińsko-kołobrzeskim
biskupów, kapłanów, diakonów i kleryków, a także błagać o nowe powołania
kapłańskie. W tym celu już tradycyjnie, przygotowaliśmy tabelę, w której na każdy
dzień października zostało rozpisanych 20 tajemnic różańcowych. Potrzeba więc 620
wielkodusznych serc pragnących złączyć się we wspólnym odmawianiu modlitwy
różańcowej.
Jak możesz się zaangażować w dzieło Internetowego Żywego Różańca?
• na adres modlitwa@koszalin.oaza.pl podaj swoje imię i nazwisko oraz wybrany przez
Ciebie tylko jeden dzień i tajemnicę różańca;
• jeżeli właśnie ten dzień i ta tajemnica będą już „zajęte”, zostaną wybrane dla Ciebie „
wolny” dzień i tajemnica;
• w ten konkretny dzień, rozważając wybraną tajemnicę, odmów jedną dziesiątkę
różańca we wskazanych wyżej intencjach;
• zaproś inne osoby do tej modlitwy
Tabela Internetowego Żywego Różańca 2016 jest umieszczona poniżej i będzie na
bieżąco aktualizowana, w miarę pojawiania się kolejnych zgłoszeń. W ciągu 3 dni każde z
nich zostanie potwierdzone przez Diecezjalną Diakonię Modlitwy. Jeśli tak się nie stanie,
będzie to znaczyło, że zgłoszenie nie doszło. Tabela będzie regularnie aktualizowana i
dostępna na naszej głównej stronie.
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Zapraszamy, by być apostołem tego dzieła w swoich wspólnotach, rodzinach i wszędzie
tam, gdzie Bóg Was posyła!
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