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Witajcie! 
Za nami kwietniowe obchody 1050. Rocznicy Chrztu Polski. W tym czasie 
w bogatym programie uroczystości znalazły się wyjątkowe podziękowania 
abp. Gądeckiego skierowane do DĄBRÓWKI. W naszym biuletynie 
sprawdźmy, którą DĄBRÓWKĘ miał na myśli nasz Metropolita. Przed nami 
maryjny maj ze świętem Patronki naszej parafii w Dąbrówce – Świętej 
Urszuli Ledóchowskiej. Przed tym wydarzeniem zapoznajmy się z jej 
maryjno-rózańcowymi przemyśleniami.  

 

TERMINARZ  majowy  
 

  1 maja -  Pierwsza  Niedziela   
        godz.8.00 -  RÓŻANIEC 
        godz.8.30 -  Msza św. w intencji Wspólnoty Żywego Różańca 
  3 maja  wtorek NMP Królowej Korony Polskiej - odpust w Zakrzewie                    
  7 maja - Pierwsza  Sobota  
        godz.8.00 -  RÓŻANIEC 
        godz.8.30 -  Msza św. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP 
 13 maja, piątek  –  99. rocznica objawień w Fatimie 
 29 maja, niedziela -  wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej 
 

Intencja  modlitewna  na  maj 2016 
Ogólna: Aby we wszystkich krajach świata kobiety były traktowane  
z czcią i szacunkiem oraz by doceniano ich niezbędny wkład w życie 
społeczne. 
Ewangelizacyjna: Aby rozpowszechniał się w rodzinach, wspólnotach i 
grupach zwyczaj odmawiania różańca w intencji ewangelizacji i pokoju. 

        
     
    Biuletyn dostępny na stronie internetowej parafii  

        http://dąbrówkaparafia.pl/duszpasterstwo-doroslych/zywy-rozaniec 

http://dąbrówkaparafia.pl/duszpasterstwo-doroslych/zywy-rozaniec


 
Gdzie chrzest, tam nadzieja”                                                                                      

 (hasło obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski)                                                     
 

     
          „Gdzie chrzest    tam 
                 DĄBRÓWKA”  
 
 
Za nami kwietniowe obchody 1050 Rocznicy Chrztu 

Polski w Gnieźnie, na Lednicy, w Poznaniu.  

Wspominaliśmy Mieszka i DĄBRÓWKĘ z 966 roku. Dla wielu z nas ten czas - 

oprócz wymiaru ogólnonarodowego - miał także charakter osobisty. Był okazją 

do wspomnień indywidualnego chrztu i naszych pierwszych miejsc, gdzie 

rodziła się osobista wiara i ludzi, którzy nam w tym pomogli. Dla mnie 

również. Z bogatego programu uroczystości wybrałam czuwanie przed kopią 

jasnogórskiego obrazu Matki Bożej w poznańskiej farze. 

Kiedy w piątek 15 kwietnia usłyszałam tam znaną mi z dzieciństwa pieśń „O 

Maryją witam (żegnam) Cię, o Maryjo kocham Cię, o Maryjo pobłogosław 

wszystkie dzieci swe”, od razu przeniosłam się myślami i sercem do mojego 

rodzinnego kościoła w Żurominie, gdzie zostałam ochrzczona – „gdzie 

wszystko się zaczęło”. Tam w dzieciństwie często słyszałam tę pieśń podczas 

odsłonięcia i zasłonięcia obrazu MB, towarzyszącego październikowym 

różańcom i majowym nabożeństwom.   

Przypomniałam sobie też nieodłącznie związaną z tymi nabożeństwami moją 

pierwszą katechetkę – siostrę zakonną Marię Żabka.  Rozdawała nam pamiątki 

uczestnictwa – własnoręcznie wykonane znaczki-pieczątki z okolicznościowymi 

symbolami religijnymi. W latach 70-tych XX wieku, 40 lat temu, kiedy nie było 

jeszcze komputerów i domowej poligrafii, przygotowanie codziennie ok. 400 

znaczków innego wzoru to był nie lada wyczyn!   

Przed oczami stanęły mi : tysiące wystukanych na maszynie do pisania 

wierszyków, psalmów (rozprowadzanych wśród katechizowanych uczniów),  

setki pieśni religijnych nagranych na magnetofon szpulowy, dziesiątki 



zgromadzonych rycin ilustrujących sceny z Nowego i Starego Testamentu. A 

wszystko to wykorzystywane na lekcjach religii! 

Uświadomiłam sobie po latach, ile teraz, dzięki jej świadectwu zawdzięczam! 

Sądzę, że - dla mojego pokolenia urodzonych w latach 60-tych - Nasza 

Pierwsza Katechetka, niosąca wiarę w Żurominie i w okolicach, była niczym 

„Księżna DĄBRÓWKA”. 

Wieczorem wróciłam do Palędzia, po drodze minęłam kaplicę w naszej 

DĄBRÓWCE.  Wygląda na to, że DĄBRÓWKA mnie nie opuszcza.  

Na drugi dzień – w sobotę 16 kwietnia - podczas uroczystego otwarcia 

uroczystości rocznicowych na Inea Stadionie ks. abp Gądecki dopełnił refleksję 

o Dąbrówce.  (MG) 

 

           ABP GĄDECKI   dziękuje    DĄBRÓWCE 
(księżniczce i niewiastom)  

 

Dziś chcemy się cieszyć, życzliwi jedni drugim i wdzięczni za tych, którzy 

doprowadzili do chrztu św. - powiedział abp Stanisław Gądecki, metropolita 

poznański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. - Byłem kilka dni 

temu w Pradze i rozmawiałem o czeskiej księżniczce Dąbrówce. To była 

księżna, która ze swoją siostrą studiowała w szkole klasztornej w 

Regensburgu. Obie stamtąd wróciły do Pragi. Jedna założyła klasztor, druga 

przyjęła chrzest z naszym księciem. To z ręki kobiety wyszła decyzja, którą 

przyjął Mieszko i wprowadził nas w chrześcijaństwo - tłumaczył hierarcha i 

zakończył w nietypowy na siebie sposób: - Dziękuję wszystkim niewiastom - 

małym i dużym. Jeżeli mamy mężczyzn stojących na dwóch nogach, to 

zasadniczo przez dzieło kobiety - powiedział abp Gądecki, wzbudzając 

entuzjazm 30-tysięcznej publiczności. - Kto tu przybył, nie będzie tego żałował 

- zakończył metropolita poznański. 

PS. Każdy z nas ma swoją Dąbrówkę. Rozpoznajmy Ją i bądźmy wdzięczni.  

 
 http://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36037,19928422,1050rocznica-chrztu-polski-abp-gadecki-na-stadionie-
dziekuje.html#ixzz466UAuv2C 

http://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36037,19928422,1050rocznica-chrztu-polski-abp-gadecki-na-stadionie-dziekuje.html#ixzz466UAuv2C
http://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36037,19928422,1050rocznica-chrztu-polski-abp-gadecki-na-stadionie-dziekuje.html#ixzz466UAuv2C


 

 ŚWIĘTA  URSZULA LEDÓCHOWSKA 

  W DRODZE Z MARYJĄ... 
 

 

 

Trzymając się ręki Maryi, zbłądzić nie mogę. 

 

Najbezpieczniejsza, najpewniejsza DROGA do 

szczęścia, do świętości, do nieba, do Jezusa - to droga 

przez Maryję. 

 

Obyśmy wszyscy umieli iść tą świętą, tą błogosławioną DROGĄ: zawsze i wszędzie 

przez Maryję do Jezusa. 

 

"Oto Matka twoja". Ostatni testament, ostatnie zlecenie Jezusa. Jakie mi ono 

powinno być drogie! Drogie, bo to zlecenie umierającego Pana. Drogie, bo mi daje 

największy skarb - daje mi Matkę Najświętszą za Matkę. 

 

NAJLEPSZE NABOŻEŃSTWO DO MARYI   to być na Jej wzór cichą, wierną, 

pokorną służebnicą Pańską, powtarzającą ciągle sercem i czynem: Oto ja, niech mi 

się stanie, jak Bóg chce! 

 

NABOŻESTWO DO MATKI NAJŚWIĘTSZEJ nie tyle polega na gorących 

uczuciach i pięknych słowach, ile na czynach, na praktykach wiernie, z wytrwałością 

wykonywanych. 

 

ODMAWIAJCIE ROŻANIEC, KOCHAJCIE RÓŻANIEC! Niech on ci będzie 

wiernym przyjacielem, pocieszycielem, drogowskazem do nieba, a równocześnie 

niech ci będzie orężem w walce z nieprzyjaciółmi Boga i Kościoła świętego. 

 

NIECH KAŻDY DZIESIĄTEK RÓŻANCA będzie aktem miłości ku Maryi, a 

zarazem - pod Jej opieką, razem z Nią - błaganiem o łaski, o miłość, o szukanie 

królestwa Bożego i sprawiedliwości nie tylko dla twojej duszy, ale i dla dusz tych 

milionów, które Boga nie kochają, Jemu służyć nie chcą. 

 

Życie moje ma być RÓŻAŃCEM wprowadzanym w czyn. 

 

Nie tylko odmawiajcie RÓŻANIEC słowem, ale odmawiajcie go życiem całym, 

wprowadzając w życie cnoty Maryi, jakie w tajemnicach różańcowych nam są 

przedstawione. 

 
 
Cytowane teksty zaczerpnięto z wydanych dotychczas pism Świętej i umieszczonych na stronie 
http://urszulanki.pl/index.php/biblioteka/pisma-wurszuli/152--wity-to-przyjaciel 
 
 

http://urszulanki.pl/index.php/biblioteka/pisma-wurszuli/152--wity-to-przyjaciel

