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WSPÓLNOTA  RÓŻAŃCOWA 

przy parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej 
                                    w Dąbrówce 
                                             maj 2014 

 

W majowym maryjnym miesiącu do tradycyjnie odmawianego przez nas 
różańca dołączmy wezwania Litanii Loretańskiej. Ponieważ       3 maja 
przeżywamy uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, 
pamiętajmy  też o Apelu Jasnogórskim. 
 
 

W maju modlimy się w intencji:   

Z prośbą o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego, 

szczególnie  z naszej parafii. 

 
 

W naszym majowym biuletynie znajdziecie: 

 List Papieża Jana Pawła II  z okazji 50-lecia Apelu Jasnogórskiego 

 Terminarz spotkań modlitewno-formacyjnych, organizowanych w 
naszej archidiecezji,  dla członków Żywego Różańca  

 
                 

Zapraszamy 
na spotkanie parafialnej wspólnoty 

Żywego Różańca 
 

7 czerwca  g. 10.00  (sobota) 
 

Msza Święta,   różaniec,   spotkanie w salce parafialnej   
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Spotkania modlitewno-formacyjne 

Serdecznie zapraszam na coroczne spotkania modlitewno-formacyjne wszystkich 

członków Żywego Różańca, które odbędą się z udziałem Księdza Biskupa w 

następujących sanktuariach maryjnych i terminach: 

1. Wieleń – sanktuarium Matki Bożej Ucieczki Grzeszników             

17 maja 2014 r., godz. 11.00                                                        

Mszy św. przewodniczy Ksiądz Biskup Grzegorz Balcerek 

2. Lubasz – sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin                      

24 maja 2014 r., godz. 11.00                                                       

Mszy św. przewodniczy Ksiądz Biskup Zdzisław Fortuniak 

3. Borek Wlkp. – sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia                     

31 maja 2014 r., godz. 11.00                                                       

Mszy św. przewodniczy Ksiądz Biskup Zdzisław Fortuniak 

4. Tulce – sanktuarium Matki Bożej Pani Tuleckiej                            

14 czerwca 2014 r., godz. 11.00                                                  

Mszy św. przewodniczy Ksiądz Biskup Damian Bryl 

Tym razem nie ma rejonizacji. Można na spotkanie przybyć w dowolnym terminie i do 

wybranego sanktuarium.                                                                                                           

 

W programie spotkania przewidziane jest nabożeństwo różańcowe i Msza św.         

z kazaniem oraz komunikaty (ok. 2 godz.). 

 

Księży Opiekunów parafialnych wspólnot Żywego Różańca zapraszam do koncelebry. 

 

Proszę zabrać ze sobą sztandary związane z Żywym Różańcem. 

 

W celu łatwego sprawdzenia obecności na spotkaniach, proszę wcześniej przygotować 

kartki z następującymi danymi: miejscowość, parafia i liczba osób obecnych na 

spotkaniu. 

 

Ks. Jan Glapiak 

Archidiecezjalny Moderator  

Żywego Różańca 

Archidiecezji Poznańskiej            

http://www.archpoznan.pl/content/view/1880/41/ (odczyt z dnia 30-04-2014)
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LIST  PAPIEŻA                  
JANA PAWŁA II                        
Z OKAZJI 50-LECIA        
APELU JASNOGÓRSKIEGO 
 

 

Równo pięćdziesiąt lat temu, w 

uroczystość Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny, zostało po 

raz pierwszy odprawione nabożeństwo 

Apelu Jasnogórskiego w Kaplicy 

Cudownego Obrazu Królowej Polski. 

Wówczas modlitwa ta jednoczyła cały 

Naród w ufnym błaganiu o uwolnienie 

Prymasa Stefana Wyszyńskiego. 

Potem, w okresie przygotowania do 

tysiąclecia chrztu Polski, w czasie 

Wielkiej Nowenny, stała się ona 

niejako programem duchowej odnowy. 

Poniekąd z tej właśnie modlitwy 

zrodziły się Jasnogórskie śluby Narodu, 

które owocowały w sercach wierzących  

 

pragnieniem, by bardziej świadomie i 

odpowiedzialnie realizować zadania 

wypływające z przynależności do 

Chrystusa i do Kościoła. Jak 

wymownie brzmiały słowa Apelu na 

Szlaku Nawiedzenia kopii Cudownego 

Obrazu Częstochowskiej Bogurodzicy. 

Ile duchowego dobra przyniosły 

wówczas, i dziś przynoszą te święte 

odwiedziny Królowej Polski w 

diecezjach, parafiach i w rodzinach. 

Kiedy w czerwcu 1983 roku razem z 

polską młodzieżą stanęliśmy przed 

szczytem Jasnej Góry, aby zawierzać 

Maryi siebie samych i trudne wówczas 

losy Polski, wszystkim nam 

towarzyszyła świadomość, że 

"wypowiadając słowa: 'Maryjo, 

Królowo Polski, Jestem przy Tobie, 

pamiętam, czuwam', nie tylko dajemy 

świadectwo duchowej obecności 

Bogarodzicy pośród pokoleń 

zamieszkujących polską ziemię. Te 

słowa świadczą o tym, że wierzymy w 

miłość, która nas stale ogarnia. Ta 

miłość zrodziła się u stóp krzyża, kiedy 

Chrystus (...) zawierzył Maryi swojego 

ucznia Jana: 'Oto syn Twój' (J 19,26).  

Wierzymy, że w tym jednym 

człowieku zawierzył Jej każdego 

człowieka. Równocześnie zaś w Jej 

Sercu obudził taką miłość, która jest 

macierzyńskim odzwierciedleniem 

Jego własnej miłości odkupieńczej. 

Wierzymy, że jesteśmy miłowani tą 

miłością, że jesteśmy nią ogarniani: 

miłością Boga, która się objawiła w 

Odkupieniu - i miłością Chrystusa, 

który tego Odkupienia dopełnił przez  
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Krzyż - wreszcie miłością Matki, która 

stała pod krzyżem i z Serca Syna 

przyjęła do swego Serca każdego 

człowieka. Jeśli wypowiadamy słowa 

Apelu Jasnogórskiego, to dlatego, że 

wierzymy w tę miłość" (18 VI 1983). 

Nie mogło też zabraknąć odwołania do 

tych trzech słów Apelu - jestem, 

pamiętam, czuwam - podczas innego 

nawiedzenia Jasnej Góry, w którym 

brała udział już nie tylko młodzież z 

Polski, ale z całego świata, a po raz 

pierwszy również z krajów na wschód 

od naszych granic. Właśnie wtedy, w 

sierpnia 1991 roku, te słowa dałem i 

równocześnie zadałem młodym 

ludziom, jako program świętości na 

nowe tysiąclecie. Dziś dziękuję Bogu 

za tamto wydarzenie i za wszelkie 

owoce, jakie Apel Jasnogórski wydal w 

sercach tego pokolenia na wszystkich 

kontynentach. 

Stale powtarzam tę modlitwę, zanosząc 

przed oblicze Czarnej Madonny 

wszystkie sprawy Polski, świata i 

Kościoła na całym okręgu ziemi. Nie 

przestaję też zachęcać do nieustannego 

powracania do tej miłości, jaka w niej 

jest zawarta. To jest źródło ufności na 

każdy czas. Modlę się, aby wszyscy, 

którzy zwracają się do Jasnogórskiej 

Pani, obficie z tego źródła czerpali i 

znajdowali umocnienie na trudnych 

drogach trzeciego tysiąclecia. 

W 50. rocznicę powstania Apelu 

Jasnogórskiego z serca udzielam 

Apostolskiego Błogosławieństwa 

wszystkim, którzy o 21.00 stają do tej  

 

modlitwy przed obliczem Jasnogórskiej 

Matki Kościoła i Królowej Polski oraz 

tym, którzy łączą się za pośrednictwem 

radia i telewizji - czego sam mogłem 

doświadczyć w dniu 12 października - 

albo w zaciszu domów łączą się w 

duchu ze zgromadzonymi na Jasnej 

Górze.   

 Niech to czuwanie z Maryją wydaje 

błogosławione owoce w sercach 

wiernych również w nowych dziejach 

Kościoła w Polsce i na świecie.  

 

Jan Paweł II, papież                                                                         

Watykan, 5 grudnia 2003 

 

 

 

 

 

http://www.jasnagora.com/apel.php (odczyt 

z dnia 30-04-2014) 

 

 

 

http://www.jasnagora.com/apel.php

