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

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

listopad 2015
______________________________________

W listopadzie – w miesiącu pamięci - pamiętajmy w modlitwie o
wszystkich bliskich nam Zmarłych, w tym o osobach z Żywego
Różańca. Nie zapomnijmy też o wyjątkowych wydarzeniach
związanych z Maryją i różańcem, które przeżywaliśmy w naszej parafii
w październiku. Aby o tym wszystkim nie zapomnieć, ZAJRZYJCIE DO
NASZEGO BIULETYNU!

Terminarz Wspólnoty Różańcowej
Pierwsza Niedziela Miesiąca – 1 listopada
godz. 8.00 Różaniec
godz. 8.30 Msza Św. w intencji Wspólnoty Żywego Różańca
Pierwsza Sobota Miesiąca – 7 listopada
godz. 8.00 Różaniec
godz. 8.30 Msza Św. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP

Intencja modlitewna na listopad 2015:
Za zmarłych Parafian o dar nieba.
Biuletyn dostępny na stronie internetowej parafii
http://dąbrówkaparafia.pl/duszpasterstwo-doroslych/zywy-rozaniec

Różaniec ze św. Józefem

1-2 października

Święty Józef nawiedził naszą parafię podczas pielgrzymki obrazu,
pochodzącego z kościoła O.O. Karmelitów Bosych w Poznaniu. W czasie
jego niespełna 24-godzinnego pobytu kilkakrotnie gromadziliśmy się w
kaplicy na mszach świętych, czuwaniach wspólnotowych i modlitwie
indywidualnej.
Na powitanie śpiewaliśmy: „Józefie, synu Dawida zawsze bądź blisko Tutaj,
jak w Betlejem, Egipcie, Nazarecie”. Na uroczystych mszach świętych
Małżonkowie odnowili przyrzeczenia małżeńskie i zawierzyli swoje rodziny
Patronowi Rodzin; starsi i samotni oddali swoje losy pod opiekę Świętego
a chorzy przyjęli sakrament namaszczenia. Wspólnota Domowego Kościoła
poprowadziła wieczorne czuwanie. W trakcie nawiedzenia odmawialiśmy
też dwukrotnie różaniec przed obrazem św. Józefa. Na pamiątkę tych
niezapomnianych chwil kustosz perygrynacji – karmelita o. Stanislawa
Plewa - podarował wszystkim obecnym obrazki ze św. Józefem.
Wiecej informacji o obrazie św. Józefa, fotoreportaż i szczegółowa relacja
z nawiedzenia w Dąbrówce są dostępne na stronie internetowej:
„Perygrynacja obrazu św. Józefa, Patrona Rodzin w Archidiecezji
Poznańskiej 2015-2017”. http://www.jozef-poznan.pl/
Linki do stron o nawiedzeniu w Dąbrówce:
http://www.jozef-poznan.pl/galeria/category/77-20151001-dabrowka
http://www.jozef-poznan.pl/podroz/46-dekanat-przezmierowski/101-dabrowkaparafia-pw-sw-urszuli-ledochowskiej-01-02-10-2015 (odczyt 26-10-2015)

Bogurodzica w Dąbrówce

25 października

„Bogurodzicę” i inne utwory o tematyce maryjnej z okresu
Średniowiecza, Renesansu i Baroku - zaśpiewali w trakcie koncertu w
kaplicy artyści z Zespołu Muzyki Dawnej ANONYMOUS. „Nazwa ta
nawiązuje do wieków średnich, gdy muzykę sakralną komponowali twórcy
anonimowi”.
Więcej o zespole na stronie http://www.dawnamuzyka.pl/
(odczyt 26-10-2015)

Spotkanie Żywego Różańca

3 października

W pierwszą sobotę października, po różańcu i mszy św. w kaplicy, Wspólnota
Żywego Różańca spotkała się na spotkaniu formacyjnym w salce parafialnej.
1. Ustaliliśmy osoby prowadzące różaniec w pierwsze soboty miesiąca
(w listopadzie, grudniu, styczniu, lutym).
2. Powspominaliśmy wakacyjne podróże do miejsc pielgrzymkowych.
3. Zachęcaliśmy do lektury czasopism różańcowych i wymieniliśmy się
egzemplarzami archiwalnymi (Różaniec, Królowa Różańca Świętego, Rycerz
Niepokalanej, Głos Pokoju z Medziugoria, Zeszyty Maryjne).
4. Obejrzeliśmy krótki (ok. 9 minut) film edukacyjny pt. "Różaniec"
o sznurach modlitewnych : różańcu - w chrześcijaństwie , mali - w
buddyzmie, subha - w islamie i czotkach - w prawosławiu.
Płyta DVD pochodziła z książki "MARYJA, lekcja religii 7" Wydawnictwa Święty
Wojciech i religia.tv. Więcej o publikacji na stronie wydawnictwa:
https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Produkty/Lekcja-religii-7-Maryjaplyta-dvd-scenariusz-lekcji (odczyt 26-10-2015)

Ruch Szensztacki

11 października

O Ruchu Szensztackim i Apostolacie Matki Bożej Pielgrzymującej opowiadała
na każdej niedzielnej mszy Siostra Damiana ze Zgromadzenia Sióstr
Szensztackich ze Świdra. Na ołtarzu postawiła małą kapliczkę z obrazem
Matki Bożej, zwaną Pielgrzymującym Sanktuarium.
Siostra zachęcała do tworzenia kręgów 10-15 rodzin, w których każda rodzina
przyjmuje obraz do domu na 2-3 dni w miesiącu. Zapewniała, że czas
nawiedzenia ze wspólną modlitwą, procentuje wzrostem życzliwości w
rodzinie. Rozdawała broszurki o Ruchu Szensztackim i obrazki z Matką Bożą
Trzykroć Przedziwną. Prosiła o zapoznanie się z materiałami, przemodlenie
decyzji i zapisy na listę z nowymi kręgami w parafii.
Więcej informacji na stronie http://www.szensztat.pl/
Osoby chętne mogą zgłaszać się do pani Anny Maik (tel. 660 546 071).

W listopadzie oczekują
naszego modlitewnego wsparcia
Dusze śp. Zmarłych z Żywego Różańca
1. Bronisława Leitgeber
2. Czesława Kluj
3. Janina Czeszak
4. Józefa Krzysztofiak
5. Czesława Strychalska
6. Stefania Hofman
7. Irena Kroll
8. Genowefa Hańczewska
9. Cecylia Mikołajczak
10. Helena Nowaczyk
11. Władysława Witkowiak
12. Krystyna Idźkowiak
13. Anna Kliks
14. Maria Wiciak
15. Alina Nowak
16. Mirosława Maj
17. Jadwiga Łączkowska
18. Stefania Michalczyk
19. Maria Szmyt
20. Waleria Żychlińska
21. Helena Baranowska
22. Aniela Urban
23. Maria Plewa
24. Bolesława Kubiak

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

