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JAK ZORGANIZOWAĆ PUBLICZNY RÓŻANIEC W TWOIM MIEŚCIE 

I. Zgłoszenie zgromadzenia 

To łatwiejsze niż myślisz, ponieważ w przypadku naszego różańca wystarczy pójść 

drogą postępowania uproszczonego: 

1) Zadzwoń do urzędu gminu/miasta (sprawdź w internecie, który wydział odpowiada 

za zgromadzenia publiczne – najczęściej jest to biuro zarządzania kryzysowego) nie 

później niż na 2 dni przed różańcem (im wcześniej, tym lepiej). Jeśli nie chcesz 

dzwonić, możesz pójść do urzędu gminy/miasta i tam wypełnić stosowny 

formularz. Możesz też wypełnić formularz przez internet. Zabiera to jednak więcej 

czasu niż rozmowa telefoniczna. 

2) Operator poprosi Cię jako organizatora o Twoje imię i nazwisko, numer PESEL, 

numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. 

3) Następnie zapyta o datę, godzinę i miejsce zgromadzenia, przewidywany czas 

trwania (powiedz, że jedna godzina). 

4) Zapyta o powód zgromadzenia – odpowiedz, że chcemy wyrazić troskę o stan 

moralny polskiego narodu. Jeśli padnie pytanie o porządek zgromadzenia – 

powiedz, że będą przemowy i modlitwy. Jeśli padnie pytanie o to, czy za 

wydarzeniem stoją organizacje kościelne, powiedz, że organizatorami są osoby 

świeckie. Trzeba tak odpowiedzieć, ponieważ zgromadzenia organizowane przez 

Kościół instytucjonalny (parafie, diecezje) regulują inne przepisy prawne, a te nas w 

tym przypadku nie dotyczą. 

5) Powiedz też, że nie przewidujemy trasy przejścia – zgromadzenie będzie 

stacjonarne.  

6) Liczbę uczestników określ na około 50-100 osób, chyba że przewidujesz, że pojawi 

się więcej osób. 

7) Poproś o obecność funkcjonariuszy policji – w razie zakłóceń z zewnątrz będą 

służyli Ci swoją pomocą. Pamiętaj, że jeśli ktoś zakłóci Twoje zgromadzenie, może 

być pociągnięty do odpowiedzialności prawnej. 

8) Upewnij się o przyjęciu zgłoszenia Twojego zgromadzenia. Wystarczy ustne. Urzędy 

nie mają obowiązku informowania o przyjęciu zgłoszenia, ale zawsze lepiej mieć 

pewność, że wszystkie wymogi formalne zostały spełnione. 

9) W razie wątpliwości zadzwoń pod numer telefonu 881 551 133 albo napisz na 

adres e-mail:  

maciej.maleszyk@piotrskarga.pl. 

II. Promocja wydarzenia 

Instytut ks. Piotra Skargi zapewnia promocję w dwumiesięczniku „Przymierze z 

Maryją”, na portalu PCh24.pl; roześle SMS-y do bazy adresowej w Twoim mieście. 

Ponadto, wydrukuje banner i plakaty, które przyjdą do Ciebie pocztą lub kurierem. 

Rozwieś plakaty (poproś znajomych o pomoc) pod kościołami najlepiej w sobotę 

poprzedzającą różaniec, aby parafianie mogli się dowiedzieć zawczasu o wydarzeniu. 

Poproś znajomych księży o promocję wydarzenia wśród grup parafialnych. Zaproś jak 

najwięcej znajomych – telefonicznie, przez internet itd. Można zaprosić znajomego 
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księdza (kleryka, duchownego katolickiego) do poprowadzenia modlitwy. Jeśli to się nie 

uda, niech modlitwę poprowadzi osoba świecka. 

III. Nagłośnienie 

W miarę możliwości postaraj się o nagłośnienie. Może znajomy ksiądz mógłby pożyczyć 

tubę pielgrzymkową? Naładuj i sprawdź sprzęt przed Różańcem, aby mieć pewność, że 

wszystko działa. Jeśli nie uda Ci się załatwić nagłośnienia, nie martw się! Matka Boża i 

Aniołowie będą słyszeć Twoją modlitwę. 

IV. Zdjęcia 

Zapewnij aparat fotograficzny na Różaniec. Jest to bardzo ważne, ponieważ chcemy 

podzielić się ze wszystkimi łaską, którą daje nam Matka Boża. Jeśli nie będziesz miał 

aparatu, zrób zdjęcie telefonem komórkowym z wbudowanym aparatem o wysokiej 

rozdzielczości zdjęć. 

PAMIĘTAJ: Po różańcu wyślij zdjęcia na adres e-mail  

maciej.maleszyk@piotrskarga.pl 

V. Przygotowanie miejsca i warunków modlitwy 

1) Przyjdź na miejsce modlitwy przynajmniej na 30 minut przed wyznaczonym 

czasem, razem ze znajomymi, nagłośnieniem i materiałami. 

2) Zabierz ze sobą dowód osobisty, ponieważ na miejscu policja/straż miejska będzie 

chciała wylegitymować organizatora. Organizator to osoba, która zgłosiła 

zgromadzenie w urzędzie. Bez organizatora zgromadzenie nie może się odbyć. 

3) Rozejrzyj się po okolicznym terenie i zastanów się jak najlepiej rozstawić 

uczestników zgromadzenia. Najlepsze miejsca to takie, które mają dużą 

widoczność. 

4) Jeśli w miejscu, gdzie organizowana jest modlitwa znajduje się na ulicy figura 

Matki Bożej lub inna tego typu, ustaw ludzi frontem do figury. 

5) Jeśli w miejscu, gdzie organizowana jest modlitwa nie ma takiej figury, ustaw ludzi 

frontem do przechodniów. Chcesz przecież, żeby przechodnie widzieli, że modlisz 

się na Różańcu i dołączyli do Ciebie. 

6) Wyznacz kilka osób do trzymania banneru promującego wydarzenie – w miarę 

możliwości osoby młode. Niech banner będzie widoczny dla przechodniów! 

7) Najlepiej jest ustawić ludzi w jednym długim szeregu wzdłuż linii banneru. Jeśli nie 

ma takiej możliwości, ustaw ludzi w kilku szeregach za bannerem. 

8) Mamy doświadczenie, że zgromadzeni mają tendencję do ustawiania się w 

„kółeczko”, odwracania tyłem do przechodniów, a twarzami do siebie. Tak jakby się 

czegoś wstydzili! Katolicy muszą być Apostołami Pana Jezusa i głosić Go światu 

odważnie i dumnie, nawet tam, gdzie nie jesteśmy mile widziani. 

9) Jak już będziesz wiedział, jak rozstawić ludzi, rozstaw nagłośnienie i upewnij się, 

że wszystko działa. 

10) Wyznacz osobę do robienia zdjęć. 

11) Wyznacz osoby do rozdawania materiałów dla uczestników (otrzymasz je pocztą 

tradycyjną). 
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12) Jeśli nie czujesz się na siłach, żeby intonować pieśń „My chcemy Boga”, poproś o to 

inną osobę. 

13) Sugerujemy, żeby różaniec prowadziła jedna osoba (ksiądz lub organizator). 

14) W miarę możliwości modlitwę rozpocznij punktualnie. 

W razie pytań lub wątpliwości zadzwoń pod numer telefonu 881 551 133 albo 

napisz na adres e-mail:  

maciej.maleszyk@piotrskarga.pl. 

PAMIĘTAJ: Po różańcu wyślij zdjęcia na adres e-mail 

maciej.maleszyk@piotrskarga.pl 
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