
                             
DROGA MARYI 

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

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

      w Dąbrówce  
        

           luty  2017           
         
                            

Słowo na luty! 
Jeszcze dźwięczą nam w uszach, śpiewane do 
końca stycznia, kolędy. Za nami kolejne Boże 
Narodzenie a przed nami liturgiczny okres 
zwykły. Ale niech przez cały rok towarzyszy nam 
wspomnienie spotkania opłatkowego 7 stycznia 
i życzenia, które sobie wtedy składaliśmy ( są 
aktualne przez cały rok): 
 

Bóg- Emmanuel chce być zawsze z nami. 
Aby nam to nigdy NIE SPOWSZEDNIAŁO, 
Aby nas to wciąż ZADZIWIAŁO, 
Aby nam się zawsze CHCIAŁO -   
działać w rodzinie i w parafii. 
 
Chwyćmy do ręki nasze małe poświęcone różańcowe dziesiątki, które 
otrzymaliśmy w styczniu. Rozprowadziliśmy ich setkę! Gdzie one są? 

 
 
Listopadowy terminarz  
 
 5 luty  -   Pierwsza  Sobota  
     godz.8.00     Różaniec 
     godz.8.30     Msza św. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP 
 6 luty  -   Pierwsza  Niedziela   
     godz.8.00     Różaniec 
     godz.8.30     za śp. Teresę Czyż - Msza św. od Wspólnoty Żywego Różańca 

 



INTENCJE  MODLITEWNE  NA  2017 rok 

W 2017 będziemy modlić się w intencjach wyznaczonych przez Papieża Franciszka 
Uwaga: Zgodnie z zaleceniem Papieża Franciszka, od 2017 r. coroczna lista intencji 
zawiera jedną intencję (ogólną lub ewangelizacyjną) w każdym miesiącu. Druga 
intencja ogłaszana będzie na bieżąco, w związku z aktualnymi wydarzeniami i 
problemami.  

Styczeń 

 Intencja ewangelizacyjna: Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności nauczaniu 
Pana, angażowali się, przez modlitwę i miłość braterską, na rzecz przywrócenia pełnej 
jedności kościelnej i współpracowali, mierząc się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi 
przed ludzkością. 

Luty 

 Intencja ogólna: Aby ludzie przeżywający próby, zwłaszcza ubodzy, uchodźcy i 
spychani na margines, spotykali się z przyjęciem i znajdowali wsparcie w naszych 
wspólnotach. 

Marzec  

 Intencja ewangelizacyjna: Aby prześladowani chrześcijanie doświadczyli wsparcia 
całego Kościoła przez modlitwę i w postaci pomocy materialnej. 

Kwiecień 

 Intencja ogólna: Aby młodzież umiała wielkodusznie odpowiadać na swoje powołanie, 
rozważając poważnie również możliwość poświęcenia się Panu w kapłaństwie lub w 
życiu konsekrowanym. 

Maj 

 Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Afryce dawali profetyczne świadectwo 
pojednania, sprawiedliwości i pokoju, naśladując Jezusa miłosiernego. 

Czerwiec 

 Intencja ogólna: Aby odpowiedzialni za narody zdecydowanie dokładali starań, by 
położyć kres handlowi bronią, który jest przyczyną wielu niewinnych ofiar. 



Lipiec 

 Intencja ewangelizacyjna: Aby nasi bracia, którzy oddalili się od wiary, mogli, również 
za sprawą naszej modlitwy i ewangelicznego świadectwa, odkryć na nowo bliskość 
miłosiernego Pana i piękno życia chrześcijańskiego. 

Sierpień 

 Intencja ogólna: Aby artyści naszych czasów poprzez dzieła swojego geniuszu 
pomagali wszystkim odkrywać piękno świata stworzonego. 

Wrzesień 

 Intencja ewangelizacyjna: Aby nasze parafie, ożywiane duchem misyjnym, były 
miejscami, gdzie przekazuje się wiarę i daje świadectwo miłości. 

Październik 

 Intencja ogólna: Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i 
ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia 
wspólnego dobra. 

Listopad 

 Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi 
słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, 
zwłaszcza z wyznawcami innych religii. 

Grudzień 

 Intencja ogólna: Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty 
chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie, w 
przekazywaniu wiary i wychowywaniu nowych pokoleń. 

Watykan, 3 stycznia 2016 r. 

 

 

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAM/pp_intencje_2017.html 

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAM/pp_intencje_2017.html


REKOLEKCJE 
Serdecznie zapraszamy osoby należące do Żywego Różańca na rekolekcje w 

następujących miejscach i terminach:  

 

1. Luboń – Siostry Służebniczki, pl. Edmunda Bojanowskiego 6 

    Od 3 do 5 marca 2017 r. Koszt: 120 zł            

    Rekolekcje prowadzi Ksiądz prob. dr Błażej Dojas  

2. Pniewy I – Siostry Urszulanki, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 1 

    Od 10 do 12 marca 2017  r. Koszt: 140 zł.    

    Rekolekcje prowadzi Ksiądz prob. kan. dr Andrzej Magdziarz  

3. Gostyń – Święta Góra  

    Od 17 do 19 marca 2017 r.  Koszt: 125 zł. 

    Rekolekcje prowadzi Ksiądz mgr Jakub Przybylski COr  

4. Poznań-Morasko – Siostry Misjonarki, ul. Sióstr Misjonarek 10 

    Od 17 do 19 marca 2017 r. Koszt: 140 zł.     

    Rekolekcje prowadzi Ksiądz prob. mgr Przemysław Kompf  

5. Zaniemyśl I – Ośrodek Caritas Archidiecezji Poznańskiej,  ul. Nawrowskiego 34  

    Od 17 do 19 marca 2017 r. Koszt: 135 zł.   

    Rekolekcje prowadzi Ksiądz prob. kan. mgr Andrzej Szczepaniak  

6. Zaborówiec – Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny,  ul. Powstańców Wlkp. 24 

    Od 24 do 26 marca 2017 r. Koszt: 110 zł.  

    Rekolekcje prowadzi Ks. kan. Zbigniew Woźniak  

7. Pniewy II – Siostry Urszulanki, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 1 

    Od 31 marca do 2 kwietnia 2017 r. Koszt: 140 zł.    

    Rekolekcje prowadzi Ksiądz mgr Dawid Kawała   

8. Zaniemyśl II – Ośrodek Caritas Archidiecezji Poznańskiej,  ul. Nawrowskiego 34  

    Od 31 marca do 2 kwietnia 2017 r. Koszt: 135 zł. 

    Rekolekcje prowadzi Ojciec Mirosław Nowak OP 

 

Zgłoszenia na rekolekcje należy kierować do Księdza kan. Jana Glapiaka w Kurii.  
Telefon bezpośredni: 61/851 28 15, e-mail: glapiak@archpoznan.pl  

 
Uwaga: Wszystkie turnusy rozpoczynają się w piątek o godz. 17,00 a kończą obiadem  
w niedzielę. Cały koszt wpłacamy w ośrodku rekolekcyjnym przy zgłoszeniu przyjazdu.  
W razie niemożności przyjazdu zgłoszonych osób prosimy o powiadomienie (by mogły pojechać 
osoby znajdujące się na liście rezerwowej). W koszty zostało już wliczone stypendium dla 
Rekolekcjonisty. 
 
 http://www.archpoznan.pl/content/view/1879/41/ 
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