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

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

                                                                                                   kwiecień  2018  
 
Miłosierdzie Boże w duszy mojej! 
Wspólnota Żywego Różańca gromadzi się na wspólnej modlitwie w kaplicy zwykle 
w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. W kwietniu 2018 przypadnie ona dokładnie w 
Wielkanoc! W tym dniu zaśpiewamy radośnie Alleluja! Ale różaniec i mszę świętą w 
intencji naszej wspólnoty przesuwamy na drugą niedzielę – 8 kwietnia. Ta niedziela 
też będzie szczególna – to Niedziela Miłosierdzia Bożego. Poprzedzi ją, rozpoczęta w 
Wieki Piątek, dziewięciodniowa Nowenna. W drugiej połowie miesiąca czekają na 
nas wyjątkowe spotkania z orędownikami Bożego Miłosierdzia: ze świętą siostrą 
Faustyną Kowalską – w Kiekrzu, oddalonym od nas tylko 17 km (na wszystkich 
chętnych czeka autokar!) i z ojcem Marianem Żelazkiem - w Palędziu (w tym 
przypadku jest tak blisko, że można przyjść na pieszo.) Wypraszajmy dar Bożego 
Miłosierdzia dla wszystkich parafian! 
 
 

      Terminarz Wspólnoty Żywego Różańca 
       

      7 kwietnia    Pierwsza  Sobota  
         godz.8.00   Różaniec 
         godz.8.30    Msza św. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP 
      8 kwietnia    Niedziela Miłosierdzia Bożego 
         godz.8.00    Różaniec 
         godz.8.30    Msza św. w intencji  Żywego Różańca 
     28 kwietnia   sobota 
         Pielgrzymka do Sanktuarium św. Faustyny w Kiekrzu 
          

 

Intencje modlitewne   kwiecień 2018 
 
papieska  intencja  powszechna:  Aby  odpowiedzialni  za  idee  i  sposób  
zarządzania  w  gospodarce  mieli  odwagę  odrzucać  gospodarkę  
wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi. 
intencja  parafialna:  O  dar  Bożego Miłosierdzia  dla wszystkich  naszych  
parafian. 

 



 
 

Zapraszamy na 
 

 Pielgrzymkę do Kiekrza 
szlakiem świętej siostry Faustyny 

 
w sobotę 28 kwietnia 2018 

 
godz.10.00  – wyjazd sprzed kaplicy w Dąbrówce 

godz.13.30 – powrót do Dąbrówki 
 
W Kiekrzu spędzimy czas w Klasztorze Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. W kaplicy 
zakonnej - ustanowionej w 2015 dekretem abp Stanisława Gądeckiego - 

SANKTUARIUM ŚWIĘTEJ SIOSTRY FAUSTYNY – będziemy uczestniczyć we Mszy 

świętej i odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Pójdziemy na spacer „Drogą św. 
Faustyny” nad Małe Jezioro Kierskie. 

 
Zapisy u ks. Proboszcza Karola Górawskiego 

 

 

Św. Faustyna w Kiekrzu 

7 lipca 1929 roku św. Siostra Faustyna przyjechała do Kiekrza, by zastąpić w kuchni 
chorą s. Modestę Rzeczkowską. Pracę w kuchni łączyła z bardzo głębokim życiem 
duchowym. Wszystko umiała wykorzystywać, by poznawać miłosierną miłość Boga i 
odpowiadać na nią postawą ufności wobec Niego i miłosiernej miłości względem 
bliźnich. Pewnego dnia doświadczyła niezwykłego w swej prostocie i bardzo pięknego, 
można powiedzieć „romantycznego” spotkania z Jezusem. O tym, co się wtedy 
wydarzyło nad Jeziorem, wiemy z jej relacji zapisanej w „Dzienniczku”. 



W jednym dniu po południu poszłam przez ogród i stanęłam nad brzegiem jeziora, i 
długą chwilę zamyśliłam się nad tym żywiołem. Nagle ujrzałam przy sobie Pana Jezusa, 
który mi rzekł łaskawie: „To wszystko dla ciebie stworzyłem, oblubienico Moja, a wiedz 
o tym, że wszystkie piękności niczym są w porównaniu z tym, co ci przygotowałem w 
wieczności”. Dusza moja została zalana tak wielką pociechą, że pozostałam tam do 
wieczora, a zdało mi się, że jestem krótką chwilę. Dzień ten miałam wolny i 
przeznaczony na jednodniowe rekolekcje, więc miałam zupełną swobodę oddać się 
modlitwie. O, jak Bóg jest nieskończenie dobry, ściga nas swoją dobrocią. Najczęściej 
zdarza się, że udziela mi Pan największych łask wtenczas, kiedy ja się wcale ich nie 
spodziewam (Dz.158). 

Choć Siostra Faustyna spędziła w Kiekrzu niewiele tygodni, to jednak i tam pozostawiła 
dobre wrażenie. Przełożona domu matka Ksawera Olszamowska po jej wyjeździe 
napisała do przełożonej generalnej Michaeli Moraczewskiej: Odniosłam wrażenie, że 
życie jej wewnętrzne jest bardzo głębokie, że jest obdarzona szczególnymi łaskami od 
Boga.  
https://www.faustyna.pl/zmbm/kiekrz/sw-faustyna-w-kiekrzu/ (odczyt 22-03-2018 

 

NA RĘCE ZAWSZE RÓŻANIEC 
wspomnienie o ojcu Marianie Żelazku 

  
„…. W ciągu dnia uwijał się jak w ukropie. Siadał za kierownicę swego jeepa, aby dojechać do 
kolonii trędowatych. Na ręce miał zawsze różaniec. Zdrowaśki płynęły bezustannie. Na 
początku spotkania z trędowatymi była zawsze modlitwa. Jej treść nie wykluczała nikogo. 
Zwykle była to modlitwa śpiewana. Koniec zajęć w szpitalu lub w przychodni również 
podsumowywała modlitwa. Gdy zbliżał się wieczór, znowu wracał do kościoła albo później już 
do swojego małego aśramu, gdzie jeszcze raz siadał i godzinami trwał na modlitwie, zgłębiając 
Pismo Święte, Księgę prawdy i życia, lub w adoracji kontemplując wielką obecność osobowej 
miłości Boga w Trójcy Jedynego. Ta jego postawa znowu przyciągała ludzi. Przychodzili wszyscy, 
którzy czuli, że muszą tu być. Nikt nie pytał o wiarę, o wyznanie, o religię. Jesteś, to dobrze, bo 
jeśli jesteśmy razem, to Bóg na pewno jest wśród nas. Proste. Ta duchowa otwartość czyniła 
nieraz więcej aniżeli widoczne dzieła zewnętrzne. Dlatego przychodzili kapłani ze świątyni, 
przychodzili święci mężowie, przychodzili pustelnicy hinduscy, urzędnicy administracji, prości 
ludzie, trędowaci, których stąd nikt nie wyganiał…….." 
fragment artykułu o. Henryka Kałuża SVD pod tytułem „Mistrz modlitwy” z miesięcznika 
Misjonarz nr 4.2016 
 http://misjonarz.pl/files/pdfy/misjonarz_4_2016.pdf (odczyt 19.03.2018) 
 
   Polecamy: 

  https://twitter.com/danilewiczsvd 
  https://vod.tvp.pl/video/miedzy-ziemia-a-niebem,18032018,36215569 

 

https://www.faustyna.pl/zmbm/kiekrz/sw-faustyna-w-kiekrzu/
http://misjonarz.pl/files/pdfy/misjonarz_4_2016.pdf
https://twitter.com/danilewiczsvd
https://vod.tvp.pl/video/miedzy-ziemia-a-niebem,18032018,36215569


 

100-lecie urodzin 
ojca Mariana Żelazka 

SVD 

Program uroczystości 
w Palędziu 

22 kwietnia 2018 
(niedziela) 

 
 

godz. 13.00 
ODSŁONIĘCIE TABLICY upamiętniającej miejsce urodzenia o. Mariana 

 (u zbiegu ul. Nowej i ul. Ojca. M. Żelazka – na granicy Palędzia i Gołusek) 
 

godz.13.30  
ZŁOŻENIE KWIATÓW pod obeliskiem 

 u zbiegu ul. Pocztowej i ul. Ojca M. Żelazka 
 

godz.14.00  
MSZA ŚWIĘTA na placu przy Świetlicy Wiejskiej 

na ul. Leśnej 17 
 

godz.15.15  
Podczas SPOTKANIA W ŚWIETLICY zaproszeni goście: 

 Anna Pietraszek – reżyserka filmów o ojcu Marianie, dokumentalistka 
będąca przyjaciółką kandydata na ołtarze podzieli się radością 
z doświadczenia świętości życia ojca Mariana 

 o. Andrzej Danilewicz werbista SVD - rzecznik prasowy i sekretarz ds. misji 
przekaże relację z Indii z uroczystości rozpoczęcia procesu 
beatyfikacyjnego o. Mariana 

 
Na uroczystości zaprasza 

Towarzystwo Przyjaciół ojca Mariana Żelazka w Palędziu 
 



 

 

 



 

 

 



 

 


