DROGA MARYI
Od ‘tajemnic’ do ‘Tajemnicy’ (RVM, 24)

Biuletyn Wspólnoty Żywego Różańca
przy parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej
w Dąbrówce

kwiecień 2016

Alleluja!
W okresie wielkanocnym szukajmy Zmartwychwstałego Jezusa w
Chwalebnych Tajemnicach Różańcowych. Niech pomocą w tym
czasie będzie dla nas - oprócz tradycyjnego różańca - Koronka do
Miłosierdzia Bożego, reklamowana przez Papieża Franciszka jako
MISERICORDINA. Sprawdźmy skuteczność tego wyjątkowego „leku”
w Niedzielę Miłosierdzia Bożego - 3 kwietnia i w ciągu całego
trwającego Roku Miłosierdzia.

TERMINARZ WSPÓLNOTY ŻYWEGO RÓŻAŃCA
 Pierwsza Sobota – 2 kwietnia, 11.rocznica śmierci Jana Pawła II
godz.8.00 - RÓŻANIEC
godz.8.30 - Msza św. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP
 Pierwsza Niedziela - 3 kwietnia, Niedziela Miłosierdzia Bożego
godz.8.00 - RÓŻANIEC
godz.8.30 - Msza św. w intencji Wspólnoty Żywego Różańca
 17 kwietnia, niedziela
godz.8.30 - Msza św. za śp. Jakuba Maika
intencja od Wspólnoty Żywego Różańca

Intencja modlitewna na kwiecień 2016
W podziękowaniu Panu Bogu za 1050 lat
wiary chrześcijańskiej w naszej Ojczyźnie.
Biuletyn dostępny na stronie internetowej parafii
http://dąbrówkaparafia.pl/duszpasterstwo-doroslych/zywy-rozaniec

TAJEMNICE CHWALEBNE
rozważania różańcowe ojca Jana Góry
1. Zmartwychwstanie Jezusa
Chrystus powstał z martwych. Żyjemy tą tajemnicą wiary
codziennie, kiedy podnosimy się z naszych upadków i słabości. Kiedy
mimo wszystko dźwigamy się, aby się nie poddać i żyć nadzieją.
Kiedy zło zwyciężamy dobrem. Kiedy miłością zwyciężamy
nienawiść. W przemijającym kształcie doczesności budujemy
wieczne trwanie w miłości przy Chrystusie.
Módlmy się o zwycięstwo życia nad śmiercią w każdym z nas na co
dzień.
2. Wniebowstąpienie
Wniebowstąpienie Pana Jezusa każe nam, idącym za Nim,
wstępować do nieba. Zanim dostąpimy Chrystusowego nieba,
mamy obowiązek czynić niebo w sobie i wokół siebie. Kiedy w imię
Chrystusa przebaczamy sobie wzajemnie winy i urazy, stwarzamy w
sobie i wokół siebie prawdziwe niebo, które jest przedsionkiem
nieba w wieczności. Tego nieba nie można już będzie utracić.
Módlmy się o siłę do przebaczania naszym winowajcom, do
niewypominania bliźnim ich przewinień.
3. Zesłanie Ducha Świętego
To wielkie święto miłości i twórczości. Ogromne wylanie ognia i
płomieni. Czujemy się ogarnięci tym ciepłem i porwani w wir
twórczości, która nas uskrzydla i wynosi. Entuzjazm i pasja czynią
ludzi na podobieństwo Boga Stworzyciela. Przypomina się cała
Trójca Przenajświętsza i bezkresne możliwości w miłości i
twórczości.
Módlmy się o łaskę uczestnictwa w miłości i twórczości Bożej.

4. Wniebowzięcie Maryi
To konsekwencja Niepokalanego Poczęcia. Coś, co jest bez grzechu,
nie przemija, nie rozpada się. Owoce łaski i kontemplacji trwają
wiecznie. Nie ulegają dezaktualizacji ani destrukcji. Wyobraźnia
ludowa rozwinęła tę prawdę wcześniej niż uczoność. Radosny
pogrzeb Maryi nie jest wcale pogrzebem, ale pochodem
triumfalnym do domu Ojca. Wśród radosnego śpiewu i muzyki
weselnej, wśród kwiatów i tańca odprowadzamy Maryję do domu
Ojca. Ona nas poprzedza, a tęsknota staje się miarą naszej miłości.
Módlmy się o łaskę życia bez grzechu dla nas wszystkich.
5. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
Ukoronować Maryję w swoim sercu bardziej niż w obrazie czy
figurze. Bardziej miłością niż złotem i szlachetnymi kamieniami.
Bardziej dobrymi czynami niż więdnącymi kwiatami. Ukoronować,
to znaczy wywyższyć, dać pierwszeństwo naprawdę, a nie na pokaz.
Wywyższamy Maryję, bo ona w swym życiu wywyższyła Chrystusa.
Ona Go podniosła, kiedy był bardzo małym Dzieckiem. Ona Go
podtrzymała, kiedy został zdjęty z krzyża.
Módlmy się, aby całe nasze życie było jednym wielkim
wywyższeniem Chrystusa.
Powyższe rozważania o. Jan Góra napisał we wrześniu 2012 roku
dla serwisu HTTP://ROZANIEC.DOMINIKANIE.PL/020.HTML#CZ4T1

PAMIĘTAJMY!
W Niedzielę Bożego Miłosierdzia – 3 kwietnia
Koronka do Bożego Miłosierdzia o 15.00
w Kaplicy w Dąbrówce

Franciszek ponownie leczy „Misericordiną”
Po modlitwie Anioł Pański -22 lutego 2016 - Papież zachęcił wszystkich
zebranych do częstego korzystania z duchowego leku, jakim jest
„Misericordina”. Franciszek uczynił to już po raz drugi, zalecał bowiem
jego stosowanie już w listopadzie 2013 r.
Wydaje się jednak, że w trwającym Roku Miłosierdzia jego wartość i siła
działania nabierają szczególnej mocy.
„Wielki
Post
jest
czasem sprzyjającym
przejściu przez drogę
nawrócenia, w której
centrum
jest
miłosierdzie.
Dlatego
dzisiaj
chciałbym podarować
wam, którzy jesteście
zebrani tutaj na placu,
«lek duchowy» o
nazwie «Misericordina». Raz już to zrobiliśmy. Ale ta jest lepszej jakości.
To jest «Misericordina Plus»! Pudełko zawiera różaniec i mały obrazek
Jezusa Miłosiernego. Za chwilę rozdawać go będą wolontariusze, wśród
których znajdują się ubodzy, bezdomni, uchodźcy oraz zakonnicy.
Przyjmijcie ten dar jako pomoc duchową, by rozprzestrzeniać, szczególnie
w tym Roku Miłosierdzia, miłość, przebaczenie i braterstwo” – powiedział
Papież.
W każdym opakowaniu „Misericordiny”, do znajdującego się tam różańca i
obrazka Pana Jezusa Miłosiernego, dołączona jest także specjalna ulotka w
trzech językach, która dokładnie opisuje jak i kiedy ten „lek” należy
stosować. Wolontariusze i zakonnicy rozdali bezpłatnie na Placu św. Piotra
blisko 40 tys. takich właśnie pudełeczek.
Za Radiem Watykańskim 22 lutego 2016:
http://pl.radiovaticana.va/news/2016/02/21/franciszek_ponownie_leczy_%E2%80%9Emisericordin%
C4%85%E2%80%9D/1210266

(O MISERICORDINIE informowaliśmy już w naszym Biuletynie „Droga
Maryi” w kwietniu 2014
http://dąbrówkaparafia.pl/images/PDFy/Biuletyn%20kwiecie%202014.pdf )

