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DEKRET WPROWADZENIA
STATUTU STOWARZYSZENIA,,ZyWy ROZANIEC"

Maj4c na uwadze dobro duchowe wiemych Diecezji Kieleckiej, a szczeg6lnie

os6b nalez4cych do wsp6lnot,,Zywego R6Zarica", kieruj4c sig norm4 $ 1, ust 3 Statutu

Stowarzyszenia ,,Zywy R6zaniec", kt6ry zostal przyjEty podczas 358 Zebrania

Flenamego Konferencji Episkopatu Polski, kt6re odbylo sig we Wroclawiu w dniach

2l-23 ozerwca 2012 r., niniejszym zarzqdzam jaka obowi4zuj4cy w Diecezji

Kieleckiej Statut S towarzys zenia,,Zyv,ty X{62aniec" 
"

Wszystkim duszpasterzom, Siostrom i Braciom nalehqcym do R.62 Zywego

Rohuhca oraz zaangahowanymw apostolstwo Zywego R62arica z sercablogoslawig.
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STATUT srowARzyszENIA,oZywy R6zANIEc,o

,,Zywy R6zaniec" jest wsp6lnot4 os6b, kt6re w duchu odpowiedzialnoSci za KoSci6l i
Swiat i w wielkiej prostocie otaczalq modlitewn4 opiek4 tych, kt6rry najbardziej jej
pottzebt1q i s4 wskazani zwlaszczaw Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy.

Modlitwa r62aftcowa" powszechnie znana i wielokrotnie polecana przez papiehy,

zyskala popularno56 dzigki wsp6lnotowej formie modlitwy, zainicjowanej przez slugg

BoZq Pauling Jaricot w Lyonie w 1826 r. Zatohote przez ni4 Stowarzyszenie Zywego
R62aftca zatwierdzit papie? Grzegorz XVI konstytucj4 ,,Benedicentes Domino" w
1832 r. W Polsce praktyka Zywego R6zarica stala sig zrrana juz pod koniec XIX
wieku. Niniejszy statut ma sluZy1 osobom zlednoczonym we wsp6lnym odmawianiu

r62afrca, by odkrywaj4c gtrgbig tej modlitury i siggaj4c do korzeni tej wlaSnie formy jej
praktykowania, zyskiwali, za zachertq bl. Jana Pawla rI, ,osposobnos6 duchow4 i
pedagogicznq do osobistej kontemplacji, formacji Ludu Bo2ego i nowej

ewangelizacji" (RVM 3).

Stowarzyszenie to nosi narwQ ,,R6hancd', gdyzjego cztronkowie, podzieleni na grupy

po dwadzieScia os6b, odmawiaj4 go codziennie, kuZdy jedn4 dziesi4tkg, a talcZe

dlatego, hekuhda grupa sklada sig z tylu os6b, ile jest tajemnic w r6?ufrov.

Stowarzyszenie nazywa siE ,,Zywym"o gdyz liczba os6b, kt6re sig nari skladaj4,

niejako wprawia j e w dzialanie poprzez ci1gle recytowanie modlitw, kt6re czerpi4 sw4

skutecznoS6 z rozwuZania tajemnic Jezusa i Maryi, czy to w celu nawr6cenia

grzesznikow, czy doskonalenia sprawiedliwych. Zwie sig je ,,Zywymo', gdyz ci,kt6rzy
gotworzq, s4 zastgpowani przez kolejnych, gdy ci umieraj 4,bqdL gdy zeh odchodz4.

$ l.
POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Zywy R6zaniec jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych o charukterue

modlitewnym i formacyjnym, dziatal4cym na terenie calej Polski.

Strona 2 z 8



2.W swojej dzialalnofici Zywy R62aniec kieruje sig postanowieniami /Kodeksu Prawa

Kanonicznegol, szczeg6lnie tymi, kt6re dotycz1 prywatnych stowarzyszef wiernych
(kan. 327-326), oraz uchwahami Konferencji Episkopatu Polski w sprawach jego

dotycz4cych.

3. W poszczegllnych diecezjach niniejszy Statut Zywego R62anca obowi4zuje po

wprowadzeniu go dekretem Biskupa Diecezjalnego. Biskup Diecezjalny, przyjmujqc

ten Statut, mohe uwzglgdnid w jego rcalizacji praktyki juZ istniej qce na terenie jego

diecezji.

$2.
ISTOTA I DUCHOWOSC

1. zyv,ry R6zaniec jest wsp61not4 osdb, z kt6rych kuzda zobowiqzuje sig do

codziennego rozltahania jednej tajemnicy r6Zaricowej. Liczba os6b we wsp6lnocie

p o dstawowej o dpowi ada liczbie taj emni c r 6 Lanca Swi gte g o.

2. Zgodnie z pragnieniem zato|ycielki Zywego R62anca, stugi BoZej Pauliny Jaricot,

kt6ra chciala ,,uczyni6 r62aniec modlitrv4 wszystkich" i o,poprzez r6aaniec odnowid

wiarg", Zywy R6Zaniec podkresla wsp6lnotowy charakter rozwaaania tajemnic

r6hafrcov,rych. Cho6 kazdy z czhonk6w Zywego R6zarica modli sig tajemnicq, kt6ra

.jemu przypadta, w miejscu i czasie przez siebie wybranym, to jednak istotn4 dla

Zywego R6Zarica jest wigL modlitewna, rozumiana jako SwiadomoS6 wsp6lnej

modlitrvy w podjgtych intencjach.

3. Dla podkreslenia wsp6lnoty modlitwy czlonkowie Zywego R6Zarica, tam gdzie jest

to mozliwe,przynajmniej ruz w miesi4curhieralq sig na wsp6ln4 modlitwg.

4. Zaleca sig tworzenie Scistych wigz6w migdzy czlonkami ZywegoR6Zafrca, tak aby

uwypuklid wsp6lnotowy charakter KoSciola.

5. W l4cznoSci z calym KoSciolem Zy*y R6zaniec podejmuje jako gl6wn4 intencjg

swoich modlitw intencje polecane przez, papieha dla Apostolstwa Modlitwy, czyli
Papiesk4 Intencjg Og6ln4 i Papiesk4 Intencjg Misyjn4, oraz chgtnie przyjmuje

sp ecj alne intencj e polecane pr zez bi skupa miej s ca.
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6. Maj4c na uwadze to, co zostalo powiedziane w ust. 1-3, zgodnie z zamyslem

zalo?ycielki stugi BoZej Pauliny Jaricot program duchowy Zywego R6iarica obejmuje:

a. wypraszanie milosier dzia B ohego przez wstawiennictwo Maryi, Matki B oZej ;

b. troska o wzrost wiary w duszach ludzkich;

c. krzewienie modlitwy r62afrcowej;

d. wspieranie misyjnej dzialalnofici KoSciola;

e. troska o wiernosd nauczaniu Kosciola - zawzorem sw. Dominika.

$3.
STRUKTURA

1. Stowarzyszenie Zywego R62arica podlega Konferencji Episkopatu Polski, kt6ra
zatwierdzajego Statut i wybiera Moderatora Krajowego spoSr6d trzech kandydat6w,

kt6rych przedstawia Konferencj a Moderator6w Diecezj alnych.

2. Konferencjg Moderator6w Diecezjalnych tworz4 wszyscy moderatorzy diecezjalni

oraz czNortkowie Zaruadu.

3. Konferencja Moderator6w Diecezjalnych w glosowaniu zvrryczajnym wylania

Zarzqd Stowarzyszeniao w sklad kt6rego wchodzi: pigciu moderator6w diecezjalnych

oruz przedstawiciel Papieskich DzieL Misyj nych i przedstawiciel redakcj i czasopisma

formacyj nego, j akim dIa Zyw ego R6zarica j est miesi g cznik,,R6zaniec".

4, Przewodniczqcym Zarzqdu Stowarzyszenia i Konferencji Moderator6w

Diecezj alnych j est Moderator Kraj owy.

5. Siedzib4 Stowarzyszenia Zywegok6huhcaiZuzqdujest Dom Wydawnictwa Si6str

Loretanek w Warszawie, ul. L. Zeligowskiego 16120.

6. Na terenie diecezji Zyvty R62aniec podlega biskupowi miejsca, kt6ry mianuje

moderatora diecezlalnego oraz okreSla spos6b wsp6lpracy pomigdzy wsp6lnotami

ZywegoR62afrca.

7. W parafii grupy ?ywego R6zarica podlegaj4 wtadzy proboszcza, kt6ry sprawuje j4
o s ob i S cie htb pr zez W znaczone go kapl ana, zw ane g o mo deratorem p arafi alnym.
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8. Wsp6lnoty Zywego R6zarica powstale przy szkolach, wsp6lnotach zakoltych oruz

innych oSrodkach pozostalq w l4cznoSci z proboszczem parafri, na terenie kt6rej
powstaly.

9. Podstawow4 jednostk4 Zywego R62arica jest wsp6lnota dwudziestu os6b zwana

,,kolem" lub ,,r62q'0. Na czele r6zy (kola) stoi zelatorlzelatorka vrryLanianylwyLaniana

wedlug miej scowej tradycj i.

1 0. wszys cy zelatoruy w parafi i tw oruq P arufialnq Radg Zyw ego R6zafrca;

11. Czlonkowie Zywego R6zarica posfuguj4 sig ,,Ceremonialem Zywego Ft6?ahcaoo,

zatwierdzonymprzezwlaSciw4wladzEkoScieln4.

$4.
PRZYNALEZNOSC

1. Do ZyvvegoR62afrcamohenalehelka:zdy ocl'rzczony, kt6ry tego prawa nie zostal

pozbawiony przez prawo ko5cielne.

2. Do Zywego R62ahca przystgpuje osoba przez wyrazenie swej decyzji wobec

zelator al zel atorki lub prob o s zcza azy mo deratora p arafi alne go.

3. Ten, kto zostal przyiety do Zywego R6Zarica, nie moZe byl zniego usunigty, chyba

2einaczej o tym m6wi prawo kanoniczne.

4. Przynalehnofil do Zywego R62anca nie wyklucza przynalehnoSci do innych

stowarzys zen i ruch6w o char akterue modnircwnymo formacyjnym czy apostolskim.

$s.
ZADANIA I OBOWIAZKI

I. Zadania i obowi4zki czlonk6w Zywego R6hanca:

a. codzienne rozwahanie jednej wyznaczonej tajemnicy r62anca Swigtego;

opuszczenie tej modlitwy nie sprowadza grzechv cigZkiego;

b. udzial. w miesigcznym spotkaniu formacyjnympotqczonym ze zmian1tajemnic;

c. uczestnictwo w Zyciu sakramentalnym KoSciola;
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d. rozszerzanie czci NajSwigtszej Maryi Panny przytJadem Zycia i dziatalnoSci4

apostolsk4, nrilaszcza przez krzewienie modlitwy fiLafrcowej
e. odwazne stawanie w obronie wiary;

f. rtdziat w pogrzebie czlottkaZ:yvegok6hafrcanalelqcego do tej samej r6zy (kota);

g. kaplani nalelqcy do Stowarzyszenia ofiarowuj4 raz w roku Ofiarg Mszy Sw. w
intencj i Zyw ego Pt62afrca

h. osoby zakonne ofiarowuj4 w tej samej intencji jedn4 Komunig sw. w roku.

2. Zadania i obowi4zki zelrtoralzelatorki:

a. troszczy sig o prawdziwego ducha modlitwy we wsp6lnocie;

b. cztrwa nad pelnym sktradem osobowym r6iry (koLa) oraz koordynuje comiesigczn4

wymiang tajemnic;

c. zachgca czlonk6w do gorliwej dzialalnofici apostolskiej zwlaszczawsr6d chorych i
ubogich;

d. utrzymuje statqNqcznoSd migdzy kaplanem odpowiedzialnymzaZywy R6Zaniec a

ro24(kolem) i migdzy r62ami (kolami);

e. odwiedza chorych czlonk6w r6ty (koLa);

f. zbiera skladki na Mszg swigt4, dziela charytatywne, misje i inne cele.

3 . Zadania i ob owi 4zki mo derat or a p ar aftalne g o :

a. przyjmuje do Zywego R6zarica i prowadzi Parafialn4 Ksiggg ZywegoFtlauhca;
b. dba o formacjg czlonk6w ZywegoR6hanca;

c. prowadzi miesigczne naboheftstwa i podaje intencje na dany miesi4c;

d. zapowiada odpusty r6zaricowe; e. wsp6lpracuje zmoderatorem diecezjalnym;

f. tam, gdzie istnieje ParufialnaRada ZywegoR6hanca, koordynuje jej pracg, dbajqc

o wsp6lpracg wszystkich zelator6w.

4. Zadania i obowi4zki moderatora diecez.jalnego:

a. jest odpowiedzialny zaZyv,ry R6Zaniec w diecezji;

b. organizuje spotkania zelator6w i moderator6w w diecezji;

c. razw roku organizuje og6lnodiecez4alne spotkanie czlonk6w ZywegoR6hanca;

d. dba o formacjg teologiczn4 i duchow4 wszystkich czlonk6w Zywego R6zarica;

e. na mocy swej nominacji jest czlonkiem Konferencji Moderator6w Diecezjalnych

Zywego R6zarica i uczestniczy w jej spotkaniach;

f. do wypetrnienia swoich zadaft mohe powola6 Diecezjaln4 Radg Zywego Rlaafrca,

k16r 4 zatw ier dza B i skup D i e c ezj alny ;
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g. czuw a nad r ealizacjq zadafi statutowych Zyw ego Ft6zahca w diecezj i ;

h. wsp6lpracuje z Diec e4alnymDyrektorem Papieskich Dziel Misyjnych.

5. Zadania i obowi4zki Konferencji Moderator6w Diecezjalnych:

a. stanowi forum dzielenia sig doSwiadczeniem w zakresie krzewienia modlitwy
rolahcowej;

b. koordynuj e dziataniaZywegoR6Zahcana terenie catej polski;

c. wybiera w gtrosowaniu zwyczajnym spoSr6d swoich czlonk6w trzech kandydat6w

do funkcji Krajowego Moderatora i przedstawia ich Konferencji Episkopatu Polski;
d. wsp6lpracuje z innymi ruchami r6Zaricowymi.

6 . Zadania i ob owi4zki Zarzqdu Stowarzys zenia Zyw ego Ftlhafrca:

a. przygotowuje program i materiaty formacyjne dlaZywego R62arica;

b. przygotowuje og6lnopolskie spotkania i rekolekcje dla czlonk6w Zyvvego

Fl62afrca;

c. shuzy rud4 i pomocq w rozstrzyganiu spornych kwestii odnosz4cych sig do

zachowywania statutu na szczeblu diecezj alnym;

d. kadencja Zarzqdu trwa 3 lata. Moderatoruy diecezjalni mog4 by6 wybierani do

Zarzydu kolejno przez dwie kadencje.

7 . Zadania i obowi4zki Kraj owego Moder ator a Zyw ego Ftlhahca:

a. zwofuje spotkania Zarzqdu Stowarzyszenia i Konferencji Moderator6w
Diecezjalnych i im przewodniczy;

b. reprezentuje Zywy R6Zaniec przed Konferencj4 Episkopatu Polski i raz do roku
przedstawia jej sprawozdanie z dziatalnolci Zywego R6zarica;

c. wsp6lpracuJe , Dyrektorem Papieskich Dziel Misyjnych w Polsce i redakcj4

miesigcznika,,R6zanieco' ;

d. kadencja Moderatora Krajowego trwa 3 lata; mole pelnid tg funkcjg przez dwie
kolejne kadencje.

$6.
PRZYWILEJE CZT-ONKOW ZYWEGO ROZANCA

l. Kuzdy z cztonk6w Zywego R6zarica, na podstawie przywileju udzielonego przez

Stolicg Apostolsk4 (Dekret Penitencjarii,Apostolskiej z dnia25.I0.l967), moae zyskat
odpust ztryetny pod zrvyklymi warunkami w dniu:
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a. przyigaia do Stowar ryszenia Zyw ego Fi6hahca

b. uroczystoS6 Narodzenia Pafskiego;

c. uroczystoS 6 Zmartwychwstania Pariskiego;

d. uroczystoS6 Zwiastowania Pariskiego;

e. uroczysto56 Wniebow zigcia Naj Swigts zej Maryi Panny;

f. wspomnienie NajSwigtszej Maryi Panny R6Zaricowej;

g. uroczystoS6 Niepokalanego P oczEcia Naj Swigts zq Maryi panny;

h. Swigto Ofiarowania Pariskiego.

2.UczestniczywdobrachduchowychZakonuKaznodziejskiego.

3. Uczestniczy w obietnicach NajSwigtszej Maryi Panny dotyczqcych tych, Id6rzy
odmawiaj4 r62aniec.

4. Wszyscy czlonkowie Zywego R6zaric a sq otoczeni modlitw4 pozost atychczlonk6w
Zyw ego R62anca, tak za iry cia,j ak i po Smierci.

Statut Stowarzyszenia ,,Zywy R62aniec" zostal zatwierdzony przez 358. Zebranie Plenarne
Konferencji Episkopatu Polski, ktdre odbylo sig we Wroclmuiuw dniach 2I-23 czerwca 2012 r.
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