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

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

 

     lipiec-sierpień 2015 

 
    
    Drodzy  Czytelnicy! 
 

U progu wakacji polecamy opiece Matki Bożej wszystkie dzieci z naszej 
parafii. Jak najskuteczniej to zrobić,  opisuje pani Małgosia w artykule 
Różaniec Rodziców za dzieci.  
Z Bogiem na wakacyjnych szlakach! Zabierzcie też ze sobą wiersze o 
różańcu. Mamy nadzieję, że skłonią Was do refleksji i do modlitwy. 
 

 

 Wakacyjny Terminarz  Wspólnoty  Różańcowej: 
 4 lipca           Pierwsza sobota     

godz.10.00   Różaniec 
godz.10.30   Msza św. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP 

 5 lipca           niedziela      
godz. 8.00    Różaniec,   godz. 8.30 Msza Św.  

 1 sierpnia     Pierwsza  sobota    
godz.10.00   Różaniec 
godz.10.30   Msza św. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP 

 2 sierpnia     niedziela        
godz. 8.00    Różaniec,   godz. 8.30 Msza Św.  
 
 

Intencja modlitewna na lipiec 2015:  

Aby wakacje były czasem bezpiecznego wypoczynku  i przybliżenia do 

Boga 

Intencja modlitewna na sierpień 2015:  o siłę w walce z nałogami 
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   RÓŻANIEC RODZICÓW za dzieci 
 

 
Moderator Diecezjalny Żywego Różańca – Ks. Jan Glapiak, na 

stronie internetowej archidiecezji, informuje: 

 

 „W ostatnim czasie w kilku parafiach w ramach wspólnoty 

Żywego Różańca udało się stworzyć róże rodziców (analogicznie 

do róży kobiet, mężczyzn, młodzieży, dzieci....). Osoby należące do 

róży rodziców w szczególny sposób łączy modlitwa różańcowa w 

intencji wszystkich ich dzieci: aby Matka Boża chroniła je od 

pokus tego świata i prowadziła bezpieczną drogą do Jezusa. 

 

Forma ta godna jest polecenia nie tylko ze względu na 

modlitewną intencję, ale także dlatego, że róże rodziców tworzą 

osoby młodsze od tych, które zazwyczaj są w naszych wspólnotach 

Żywego Różańca.”  

 

 

W naszej parafii w Dąbrówce (obok dwóch tradycyjnych róż, 

których korzenie sięgają lat 80—tych XX wieku parafii w 

Zakrzewie) powstały też dwie nowe Róże Rodziców. Ich historia 

jest stosunkowo krótka, ale znacząca. Poprosiliśmy Panią 

Małgosię – opiekunkę jednej z róż, aby przybliżyła nam tę grupę 

duszpasterską. Oddajemy jej głos – oto jej świadectwo: 

 

 

 

„Rozpoczęliśmy naszą wspólną modlitwę w intencji dzieci 24 

marca 2013 roku. Większość z zapisanych rodziców modli się 

wspólnie w małżeństwie, tak więc w rzeczywistości odmawiamy 

codziennie więcej niż 20 tajemnic. W październiku 2013 roku było 

tak wiele osób chętnych, że powstała druga niezależna grupa, 

której zelatorką jest Pani Lidia. 
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  Historia powstania... 

Marzec 2013 - dość przypadkowo bierzemy udział we Mszy Św. 

w parafii na Ławicy. Po Mszy św. dwoje rodziców przemawia z 

ambony. Mówią, że choć mają już duże dzieci - liceum, to są 

świadomi ciągle czyhających na nie niebezpieczeństw. Dlatego 

obejmują je modlitwą różańcową wraz z innymi rodzicami. W 

ten sposób za ich dzieci codziennie odmówiony jest cały 

różaniec. 

 

Spodobało mi się to! Porozmawiałam ze znajomymi, byli chętni.  

 

W kilka dni uzbieraliśmy ponad 20 chętnych osób. I od razu 

rozpoczęliśmy. Myśleliśmy, że po roku ktoś się wykruszy, nie da 

rady. Tymczasem nikt nie zrezygnował, a chętnych przybywa! Nie 

potrafimy zrezygnować  z opieki Matki Bożej! Przyjęte zostało, że 

oprócz naszych własnych dzieci modlitwą objęte są także nasze 

dzieci chrzestne. Obecnie modlimy się w intencji około 60 dzieci 

w każdej grupie (co razem daje liczbę ponad 120 dzieci) oraz 

niezliczonej liczby dzieci chrzestnych. 

 

 Oprócz intencji ogólnej za wszystkie dzieci, dodatkowo 

dołączamy intencje indywidualne, najczęściej o zdrowie naszych 

dzieci w szczególnych przypadkach, ale także innych dzieci 

będących w potrzebie. 

 

Jesteśmy świadkami tego, że nasze modlitwy zostały 

wysłuchane, niektóre z nich uznajemy za Cuda! 

 

Gorąco polecam i zachęcam do wspólnej modlitwy!!!” 

      
 

http://www.archpoznan.pl/content/view/1913/41/ 

http://www.rozaniecrodzicow.pl/ 
 

http://www.archpoznan.pl/content/view/1913/41/
http://www.rozaniecrodzicow.pl/
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Różaniec  Ryszarda Kapuścińskiego  

światowej sławy reportera 

 
 

Z drewna 

z kości 

ze szkła 

dziesiątka po dziesiątce 

nizany 

supłany 

drobiny toczone 

z których układasz drogę 

do nieba 

 
 
 

Ostatni wiersz Ks. Jana Twardowskiego 
(w tym roku 1 czerwca obchodziliśmy 100. rocznicę urodzin poety) 

 
 
Zamiast śmierci  

 racz z uśmiechem 

przyjąć Panie 

pod Twe stopy 

życie moje 

jak Różaniec. 
 

 


