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  WSPÓLNOTA  RÓŻAŃCOWA 
   przy parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej 

 w Dąbrówce 
  wrzesień 2014 

      
     Witamy po wakacjach! 

 

Przypominamy, że wspólnota Żywego Różańca spotyka się w pierwszą 

niedzielę miesiąca na modlitwie różańcowej o godzinie 8.00 i mszy świętej 

o godzinie 8.30.  

 

Już dziś zapraszamy na dodatkowe spotkanie przy kawie 

w salce parafialnej w sobotę 11 października o godzinie 10.00. 

Zarezerwujcie sobie czas w swoich kalendarzach. 

 

Zachęcamy do lektury naszego biuletynu, w którym znajdziecie: 
 
 świadectwa różańcowe osób z pierwszych stron gazet  

- zabitego dziennikarza Jamesa Foleya  

            - biegaczki medalistki ME Joanny Jóźwik,  

 kalendarium wrześniowych uroczystości maryjnych  

            w archidiecezji poznańskiej, 

 fotografię różańca z kamieni, który znaleźliśmy na wakacyjnych 

szlakach.  

 

Zapraszamy do Żywego Różańca, możecie zgłosić się do: 

 Pani Stefanii Grodzkiej (tel. 607-714-040)  

 Pani Leonardy Wiciak   (tel. 61-8143-071) 

 

We wrześniu modlimy się w intencji: 

 Z prośbą, aby na świecie zapanował pokój między narodami. 
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Maryjny  wrzesień   w  Archidiecezji  Poznańskiej 

31 sierpnia – 7 września  
Odpust Narodzenia NMP, Tulce  

 

3-8 września  
Odpust Narodzenia NMP, Lubasz  

 

12 września, piątek  
Odpust Matki Bożej w Cudy Wielmożnej,  

Poznań, Wzgórze Przemysła – kościół ojców franciszkanów  

 

14 września, godz.18., niedziela 
Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Seniora Zdzisława Fortuniaka,  

na zakończenie Franciszkańskiego Tygodnia Maryjnego. 

Kościół ojców franciszkanów na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu.  

 

Znaleźliśmy na wakacyjnych szlakach:  
 

 

Różaniec z kamieni (otoczaków) przed kościołem w Dębnie Podhalańskim 
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Zabity dziennikarz w więzieniu odmawiał różaniec 

Radio watykańskie                                                                               20-08-2014  

Kiedy byłem uwięziony, modlitwa dawała mi wewnętrzną wolność – czytamy w 

liście Jamesa Foleya, amerykańskiego dziennikarza brutalnie zamordowanego przez 

islamistów w Iraku.  

  

 

Słowa te napisał po pierwszym uwięzieniu, które miało miejsce w Libii w 

2011 r. Został wówczas pojmany na 45 dni przez siły rządowe. Po 

uwolnieniu opisał swe doświadczenia w liście do swej byłej uczelni, 

katolickiego uniwersytetu Marquette. Foley przyznał, że w więzieniu 

najbardziej żal mu było jego matki. Chciał z nią nawiązać kontakt i wtedy 

zaczął się modlić, tak jak ona, czyli różańcem odmawianym na głos z 

uwięzioną wraz z nim dziennikarką. Było to dla mnie umocnieniem, bo 

zamiast milczeć, wyznawałem mą słabość i nadzieję, rozmawiałem z 

Bogiem – napisał amerykański dziennikarz. Podkreślił też, że właśnie 

dzięki tej modlitwie już w więzieniu uzyskał wewnętrzną wolność. 
 

http://info.wiara.pl/doc/2128525.Zabity-dziennikarz-w-wiezieniu-odmawial-rozaniec 

(odczyt z dnia 30.08.2014) 

http://info.wiara.pl/doc/2128525.Zabity-dziennikarz-w-wiezieniu-odmawial-rozaniec
http://info.wiara.pl/doc/2128525.Zabity-dziennikarz-w-wiezieniu-odmawial-rozaniec
http://info.wiara.pl/files/14/08/20/550218_netepa04360565_34.jpg
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Jóźwik z różańcem i medalem  
Tadeusz Kadziela, Zurych              16-08-2014  

  

- Nie wiem, jak ja to zrobiłam - mówiła Joanna Jóźwik po zdobyciu brązowego 
medalu na 800 m w debiucie na mistrzostwach Europy, bijąc w finale rekord życiowy 
wynikiem 1:59.63. 

- Wielkie gratulacje mojemu trenerowi, który potrafił tak dobrze przygotować 

mnie i Artura Kuciapskiego. Od jednego trenera dwójka medalistów Europy, to 

po prostu rzadko się zdarza - mówiła szczęśliwa Jóźwik na mecie. 

- Nie wiem, jak ja to zrobiłam, nie potrafię powiedzieć - mówiła Jóźwik i 

podobnie jak dzień wcześniej jej kolega z klubu dała świadectwo wiary. 

- Te dwa medale są wymodlone. Zapytałam Artura, czy jego ciocia za mnie też 

się modliła. Ja też się modliłam od rana. Artur przyszedł do mnie do pokoju 

przed wyjazdem, kopnął w tyłek, poklepał po ramieniu. On chyba wiedział, że 

będzie dobrze. Dostałam też od niego różaniec, to naprawdę uspokaja, dobrze 

jest czuć, że się jest w rękach kogoś - tłumaczyła. 

 

 

 

http://www.sport.pl/lekkoatletyka/51,64989,16485655.html?i=1 (odczyt z dnia 

30.08.2014) 

  

 


