
JERYCHO RÓŻAŃCOWE 

 

Jerycho Różańcowe to nieprzerwane naprzemienne czuwanie przed Najświętszym 

Sakramentem z rozważaniem Różańca Świętego przez siedem dni i nocy wraz z codzienną 

Mszą Świętą oraz Koronką do Miłosierdzia Bożego. 

W miejscowościach, w których nie ma możliwości zorganizowania Jerycha przez 

pełne siedem dni – organizowanie czuwania przynajmniej przez jedną dobę.  

 

Nazwa „Jerycho Różańcowe” nawiązuje do wydarzenia opisanego w biblijnej 

Księdze Jozuego: 

Jerycho było silnie umocnione i zamknięte przed Izraelitami. Nikt nie wychodził ani 

nie wchodził. I rzekł Pan do Jozuego:”Spójrz, Ja daje w twoje ręce Jerycho wraz z jego 

królem i dzielnymi wojownikami. Wy wszyscy, uzbrojeni mężowie,będziecie okrążali miasto 

codziennie jeden raz. Uczynisz tak przez sześć dni. Siedmiu kapłanów niech niesie przed 

Arką siedem trąb z rogów baranich. Siódmego dnia okrążycie miasto siedmiokrotnie, a 

kapłani zagrają na trąbach. Gdy wiec zabrzmi przeciągle róg barani i usłyszycie głos trąby, 

niech cały lud wzniesie gromki okrzyk wojenny, a mur miasta rozpadnie sie na miejscu i lud 

wkroczy, każdy wprost przed siebie” (Joz 6,1-5) 

Celem Jerycha Różańcowego jest zburzenie wszelkich murów oddzielających 

człowieka od Boga, które uniemożliwiają wypełnienie woli Pana Boga. Obecnie 

Różańcowe Jerycha organizowane są w wielu polskich parafiach, a także na świecie np. w 

Rosji, Filipinach Irlandii. Niektóre wspólnoty trwają na modlitwie w intencji ojczyzny i 

Europy nawet przez siedem dni. 

Poprzez Jerycho Różańcowe 

13-14 maja 
Chcemy uprosić łaskę zburzenia murów zła i przemocy, które w tym momencie otoczają świat, 

a szczególnie Ukrainę i Rosję oraz uproszenie łaski wzajemnego przebaczenia i nawrócenia dla ich 

mieszkańców i przywódców.  

"Przez moc, którą Bóg Ojciec powierzył w tych ostatnich czasach 

Różańcowi, nie ma problemu osobistego, ani rodzinnego, ani narodowego, ani 

międzynarodowego, którego nie można byłoby rozwiązać Różańcem". 
Siostra Łucja z Fatimy 

Serdecznie Zapraszamy!  

13 maja: 
20.00 Eucharystia 

21.00 Różaniec z rozważaniami 

 

14 maja: 
3.00 Droga Krzyżowa 

3.30 Różaniec z rozważaniami 

5.00 Godzinki 

5.30 Różaniec z rozważaniami 

15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 

15.30 Różaniec z rozważaniami 

20.00 Eucharystia 
 

*Możesz przyjść o dowolnej porze. Każda modlitwa się liczy!  

"Jedno tylko Zdrowaś Maryjo dobrze powiedziane wstrząsa całym piekłem" 
Św. Proboszcz z Ars 


