Bractwo Różańcowe jest najstarszą wspólnotą modlitewną.
Idea Bractwa Różańcowego wywodzi się od św. Dominika, a rozpowszechniona została przez bł. Alana de
la Roche, oraz przez kolońskiego przeora, o. Jakuba Sprengera OP.
Najstarsze wspólnoty w Polsce powstały: we Wrocławiu /1481/, w Krakowie i Lwowie /1484/, w
Gdańsku ? /1499/,
w Lublinie (1582–1585),
w Sandomierzu ? /1597/ w warszawskim konwencie św. Jacka ? /1604/, w Gidlach ? /1616/, w
Poznaniu ? /1630/.
Jak zostać członkiem Bractwa?
Członkami Bractwa Różańcowego stajemy się:
- przez odnotowanie decyzji w Księdze Bractwa Różańcowego oraz
- odmawianie 15 tajemnic różańcowych w ciągu tygodnia.
Miejsce i pora nie mają znaczenia.
Intencja modlitwy:
Ważne są dwie podstawowe intencje:
 modlitwa za wszystkie Bractwa Różańcowe na całym świecie
 Zakon Dominikański.
Decyzja ta jest jednorazowa.
Można także włączyć wszystkie inne intencje: Kościoła, fatimskie, parafii, misyjne, Ojca Świętego,
osobiste, bliskich zmarłych, chorych, a nawet intencje innych wspólnot różańcowych, na przykład Żywego
Różańca.
Duchowa wspólnota
Członkowie Bractwa Różańcowego modlą się wzajemnie za siebie i stałą modlitwą różańcową
wspomagają apostolską działalność Zakonu Kaznodziejskiego.
Bracia i Siostry Różańca św. mają udział we wszystkich dobrach duchowych Zakonu Braci Kaznodziejów
oraz wszystkich Bractw Różańcowych na całym świecie.
Ponadto mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami w następujące dni:









w dniu przyjęcia do Bractwa,
na Święto Ofiarowania Pańskiego (2.02),
na Zwiastowanie N.M.P. (25.03),
na Zmartwychwstanie Pańskie,
na Wniebowzięcie N.M.P. (15.08),
na Królowej Różańca św. (7.10),
na Niepokalane Poczęcie N.M.P. (8.12),
w Uroczystość Bożego Narodzenia (25.12).

Za zmarłych członków Bractwa Różańcowego
 każdy dominikański klasztor na całym świecie dnia 5 września odprawia mszę św.
 wszyscy zaś dominikanie raz w tygodniu odmawiają Różaniec, a codziennie Psalm 130.

Każde zgłoszenie do Bractwa Różańcowego potwierdzamy imiennym dyplomem.
Podać: Imię, Nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym, (telefon, e-mail)
Korespondencję i zgłoszenia prosimy kierować pod adres:
OO. Dominikanie „Bractwo Różańcowe”
Ul. Złota 9
20 – 112 Lublin

OBIETNICE RÓŻAŃCOWE
ZŁOŻONE PRZEZ NAJŚWIĘTSZĄ MARYJĘ PANNĘ
ŚW. DOMINIKOWI
Tym, którzy będą pobożnie odmawiali różaniec, obiecuję szczególną opiekę.
Dla tych, którzy będą wytrwale odmawiali różaniec, zachowam szczególne łaski.
Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu; zniszczy występek i rozgromi herezję.
Różaniec doprowadzi do zwycięstwa cnoty i dobra; w miejsce miłości do świata wprowadzi miłość
do Boga i obudzi w sercach ludzi pragnienie szukania nieba.
5. Ci, którzy zawierzą mi przez różaniec, nie zginą.
6. Ci, którzy będą z pobożnością odmawiali mój różaniec, rozważając jego tajemnice, nie zostaną
zdruzgotani nieszczęściem ani nie umrą nie przygotowani.
7. Ci, którzy prawdziwie oddadzą się memu różańcowi, nie umrą bez pocieszenia Kościoła.
8. Ci, którzy będą odmawiali różaniec, znajdą podczas swego życia i w chwili śmierci światło Boże
oraz pełnię Bożej łaski, i będę mieli udział w zasługach błogosławionych.
9. Szybko wyprowadzę z czyśćca te dusze, które z pobożnością odmawiały różaniec.
10. Prawdziwe dzieci mojego różańca będą się radować wielką chwalą w niebie.
11. To, o co prosić będziecie przez mój różaniec, otrzymacie.
12. Ci, którzy będą szerzyć nabożeństwo do mojego różańca, otrzymają ode mnie pomoc w swych
potrzebach.
13. Otrzymałam od mego Syna zapewnienie, że czciciele mego różańca będą mieli w świętych
niebieskich przyjaciół w życiu i w godzinie śmierci.
14. Ci, którzy wiernie odmawiają mój różaniec, są moimi dziećmi - prawdziwie są oni braćmi i siostrami
mego Syna, Jezusa Chrystusa.
15. Nabożeństwo do mego różańca jest szczególnym znakiem Bożego upodobania.
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