RÓŻANIEC ŚWIĘTYCH
nie jesteś sam
DOŁĄCZ DO MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ
zapoczątkowanej 2 maja 2020 w uroczystość NMP Królowej Polski
Wraz ze Wspólnotą Darczyńców Providentia Dei zapraszamy do żywej modlitwy różańcowej,
której towarzyszą polscy święci i błogosławieni pod wodzą Maryi – Królowej Różańca Świętego
i Królowej Polski. Każdy z uczestników modlitwy podejmuje zobowiązanie odmawiania
codziennie jednej dziesiątki różańca. W ten sposób każdego dnia Czciciele Opatrzności Bożej
odmawiają wszystkie tajemnice. Modlimy się w intencjach osobistych, intencjach papieskich,
intencjach Wspólnoty, o ustanie pandemii oraz wzajemnie za siebie.
Poprzez włączenie się do modlitwy różańcowej zyskuje się dostęp do zdroju łask płynących
z modlitwy wspólnotowej. Nieodmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi.
W każdej chwili można odstąpić od modlitwy.
Wszystkich chętnych do udziału we wspólnotowej modlitwie „Różaniec świętych – nie
jesteś sam” prosimy o wypełnienie i odesłanie karty zgłoszeniowej. Do uczestników
wyślemy listy z harmonogramem odmawiania tajemnic. Prosimy o wyrozumiałość ze względu
na trudności, jakie ma każdy z nas, również Poczta Polska, w związku z pandemią. Zrobimy co
w naszej mocy, aby przesyłki dotarły jak najszybciej.

✃
KARTA ZGŁOSZENIOWA
Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w modlitwie prosimy o zaznaczenie

✗:

TAK, chcę dołączyć do modlitwy różańcowej „Różaniec świętych – nie jesteś sam”
TAK, chcę otrzymać kartę zgłoszeniową dla moich bliskich i przyjaciół w liczbie:
1

2

…………………………….

W celu otrzymania potwierdzenia przyjętej karty zgłoszeniowej, przekazuję moje dane
do przygotowania wysyłanych materiałów (PROSIMY O WYPEŁNIENIE DRUKOWANYMI
LITERAMI):
Imię i nazwisko: ...…………....….….....………………….……………....….……………………...........….......………………….…………………….…...................…………….………….
Ulica i nr domu: .........…………………......………………………………....…………………………………..………………………….……………….......……………...................………..
Miejscowość: .......…….……………………………….........………......................................................… Kod pocztowy: .............…………………….....……….....
Rok urodzenia: …………………………………….…………..........………….……………........................... Telefon: .............……………………….………………………….…
Data: ..............……………………….………………………….......… Podpis: ..............……………………….………………………….................................................................…
Kartę zgłoszeniową prosimy przesyłać na adres: Centrum Opatrzności Bożej, ul. Miodowa 17/19,
00-246 Warszawa lub mailowo na adres: dziekczynienie@centrumopatrznosci.pl.
Administratorem danych osobowych jest „Centrum Opatrzności Bożej – Wotum Narodu – Miejsce Kultu, Pamięci, Kultury” z siedzibą w Warszawie, pod adresem:
ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa. Kontakt w sprawach danych osobowych pod adresem: biuro@centrumopatrznosci.pl Podane w karcie zgłoszeniowej dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1) organizacji modlitwy różańcowej ,,Różaniec świętych – nie jesteś sam”, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 7 ust. 1 pkt 6 Dekretu ogólnego
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim, wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., dalej: „Dekret”),
tj. realizacji celów statutowych (inicjowanie oraz wspieranie inicjatyw kościelnych) do czasu zakończenia modlitwy;
2) przesłania pisemnego potwierdzenia otrzymania karty zgłoszeniowej, na podstawie wyrażonej zgody (art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu), do czasu zrealizowania wysyłki;
3) komunikowania wartości chrześcijańskich, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 7 ust. 1 pkt 6 Dekretu), tj. realizacji celów statutowych (prowadzenia
działalności promującej wartości chrześcijańskie) do czasu wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych w tym celu.
Udzieloną zgodę można cofnąć w każdym momencie bez wpływu na legalność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. W przypadku wyrażenia zgody, dane osobowe zostaną przekazane firmie wysyłkowej w celu przesłania potwierdzenia przyjęcia karty zgłoszeniowej. Dane osobowe, niebędące danymi wrażliwymi mogą być przekazywane podmiotom realizującym usługi na rzecz
administratora w zakresie celu wskazanego w pkt 2 i 3 powyżej. Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do
wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przesłania potwierdzenia otrzymania zgłoszenia. Wskazanie roku urodzenia
usprawni opracowywanie materiałów formacyjnych, informacyjnych dla zainteresowanych. Podanie numeru telefonu umożliwi otrzymywanie informacji o wydarzeniach i uroczystościach religijnych
organizowanych przez Centrum Opatrzności Bożej.
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RÓŻANIEC ŚWIĘTYCH
nie jesteś sam
Już przeszło 11 000 osób jednoczy się codziennie w tej modlitwie.
DLACZEGO WARTO DOŁĄCZYĆ?
•
•
•
•
•

To nierozerwalna więź z Maryją, Matką Kościoła, która każdego rozumie.
Wiem, że nie jestem sam w chwilach, kiedy naprawdę potrzebuję wsparcia.
Otwiera mnie na Boga i drugiego człowieka.
Wzmacnia mnie i moją rodzinę – tę z krwi i tę duchową.
Obejmuje obecny czas Kościoła, sprawy Ojczyzny, a także intencje każdego z uczestników.

Każda nowa osoba w modlitwie to róża dla Maryi.
I Ty możesz być kolejną różą dla Maryi. Dowiedz się więcej:
www.centrumopatrznosci.pl/rozaniec/
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