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

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

                                                                                                            maj  2018 

 

            Maj …z Matkami! 
 

W maju w naszej kaplicy w Dąbrówce przystąpi do Pierwszej Komunii Świętej 
157 dzieci. Za każdym z nich będzie stała Matka –Matka Komunijna i na pewno 
będzie to dla niej i jej rodziny bardzo wzruszający moment. My - „Matki Różańcowe” 
(tak nas kiedyś nazywano), my - wszyscy ze Wspólnoty Żywego Różańca (teraz są 
z nami także dwaj panowie) będziemy Was wspierać modlitwą przez cały miesiąc! 
 

____________________________________________________ 
Ks. Proboszcz zaprasza na spotkanie  

z patronką naszej parafii –Świętą Matką Urszulą Ledóchowską. 
29 maja (we wtorek)  

 przypada jej wspomnienie liturgiczne i równocześnie odpust w Dąbrówce. 
Zarezerwujmy Wszyscy czas na Sumę Odpustową  o godz.19.00! 

_______________________________________________________ 
 
Warto pamiętać, że w 2018 r. przypadają dwie okrągłe urszulańskie rocznice: 
w czerwcu - 35. rocznica beatyfikacji (20.06.1983) i w maju – 15. rocznica kanonizacji 
(18.05.2003). Zadziwiający jest fakt, że Krzyż Dembiński - ustawiony w Poznaniu 
w miejscu ołtarza przy którym, papież Jan Paweł II beatyfikował matkę Urszulę 
Ledóchowską - stoi obecnie przy ul. ojca Mariana Żelazka. W jednym miejscu skupiła 
się pamięć o trzech ważnych dla nas osobach: Patronce Parafii, Polskim Papieżu 
i Ziomku z Palędzia. Przy tej okazji w maju pragniemy zwrócić uwagę na ich Matki –
Matki Powołanych i Świętych. 
 

W każdym dniu maja w trakcie Litanii Loretańskiej będzie towarzyszyć nam Maryja – 
Matka Chrystusowa, Matka Kościoła, Matka Apostołów, Matka dobrej rady... a 
w wielkopolskich sanktuariach maryjnych, na spotkaniach modlitewno-formacyjnych 
dla Żywego Różańca czeka na nas Matka Boża: Pocieszenia, Fatimska, Ucieczka 
Grzeszników i … Literacka.  

 



DZIEŃ  KOMUNII ………………………Julii, Karola i Mariana 
 

W 2018 r. w naszej parafii do Pierwszej Komunii Świętej przystąpi 157 dzieci w sześciu 
grupach. Uroczystość ta odbędzie się w czterech terminach: 12., 13., 19. i 20 maja. Czy 
pamiętacie swoją I Komunię Świętą? Datę? Miejscowość? Pod jakim wezwaniem był 
Kościół? Poszperajcie w domowych archiwach, poszukajcie zdjęć, obrazka – pamiątki. 
A my tymczasem przypomnimy dzień I Komunii Karola Wojtyły, Julii Ledóchowskiej 
i Mariana Żelazka. 
 
 

Julia Ledóchowska – (imię zakonne Urszula)  

Przystąpiła do Pierwszej Komunii Świętej 17 kwietnia 1876 r. w Sankt Pölten na terenie 
Dolnej Austrii, dokładnie w  11.  urodziny. Przyjęła ją z rąk biskupa Josepha Bindera. 
 

 

Karol Wojtyła –Jan Paweł II  
Pierwszą spowiedź odbył w piątek 24 maja a do 
I Komunii Świętej przystąpił 25 maja 1929 r. 
w Wadowicach w kościele parafialnym, Była to sobota w 
przeddzień uroczystości Trójcy Przenajświętszej. W tym 
samym dniu zaszedł do „kościoła na górce” ojców 
Karmelitów, gdzie  otrzymał szkaplerz. Miał dziewięć lat i 
był uczniem trzeciej klasy szkoły powszechnej. Ponieważ 
sześć tygodni wcześniej (13.04.1929 r.) zmarła jego 
matka Emilia, zakupami komunijnymi zajęła się jedna z 
sąsiadek, Zofia Pukło. Na pamiątkowym zdjęciu 
komunijnym stoi w białej koszuli i w białych bucikach na 
paseczek, w pobliskim sklepie zabrakło butów 
chłopięcych. 
 
Ryc. I Komunia Św. Karola Wojtyły 

 
 
Marian Żelazek   

„Pierwszą Komunię Świętą przyjął w kościele parafialnym w Skórzewie” – taki zapis 
znaleźliśmy w opracowaniach Werbistów. Czy księgi parafialne w Skórzewie potwierdzają 
ten fakt i w jakim to było dniu? Trzeba to sprawdzić. 
 
 
1. Byłam tylko pionkiem na szachownicy… Wspomnienia z lat 1884-1924, Święta Urszula Ledóchowska, (Święty 
Paweł, 2007, s.225) 
2. Matka papieża, Milena Kindziuk, (Znak, 2013, s.177-178) 
3. Przewodnik po życiu Karola Wojtyły. ks. Mieczysław Maliński, Znak, 1999, s. 11 
4. Kształtowanie się powołania misyjnego ojca Mariana Żelazka, Waldemar Wesoły SVD, w: Ojciec Marian Żelazek 
SVD, Ojciec trędowatych, red. Tomasz Szyszka SVD (Wyd,UKSW, 2018 s.36) 
http://frelichowski.pl/assets/uploads/publikacje_pliki/4e77c-ojciec-marian-zelazek.pdf (odczyt 23.04.2018) 

 

http://frelichowski.pl/pl/publikacje_2%203
http://frelichowski.pl/assets/uploads/publikacje_pliki/4e77c-ojciec-marian-zelazek.pdf


……………………MATKI    POWOŁANYCH….………….…… 
 
 

Józefina Ledóchowska  (1831-1909) 
Pochodziła ze starego rycerskiego rodu szwajcarskiego Salis-Zizers, który wydał 
bohaterskich żołnierzy i mężów stanu i pozostał wierny Kościołowi katolickiemu. 
Ojciec Józefiny, hrabia Rudolf, był ochmistrzem na dworze cesarskim. Razem 
z mężem wychowała siedmioro dzieci, w tym troje zostało powołanych do życia 
zakonnego: 
- Julia (1865-1939) założycielka zgromadzenia Urszulanek Serca Jezusa Konającego; 
beatyfikowana w 1983 i kanonizowana w 2003 
- Maria Teresa (1863-1922), zwana "Matką Afryki", Założycielka Zgromadzenia 
Sióstr św. Piotra Klawera (klawerianki), beatyfikowana w 1975, starsza siostra Julii 
(Urszuli) 
-, Włodzimierz (1866-1942), późniejszy generał jezuitów. młodszy brat Julii (Urszuli) 
 

Emilia z Kaczorowskich Wojtyłowa  (1884-1929) 
Prawdopodobnie skończyła osiem klas w szkole sióstr Miłości Bożej przy 
ul. Pędzichów w Krakowie. Słabego zdrowia, zajmowała się domem i dziećmi. 
Wspominają w Wadowicach, że lubiła gawędzić z sąsiadkami, przysiadając na 
studni w podwórzu domu, gdzie Lolek bawił się z kolegami. Zmarła po krótkiej 
chorobie (myocarditis nephritis) 13 kwietnia 1929 r. w wieku 45 lat . Miała troje 
dzieci: Edmunda (1906-1932), Olgę Marię (1916) i Karola (1920-2005) – przyszłego 
papieża Jana Pawła II 
 

Stanisława z domu Szymkowiak, Żelazkowa 
ur. 16 IV1885 r. w Palędziu k. Poznania, zmarła 23 XII 1950 r. pochowana na 
cmentarzu Junikowskim w Poznaniu. Żyjąc w Palędziu pomagała mężowi 
w prowadzeniu 20-hektarowego gospodarstwa a po przeprowadzce do Poznania 
na Wildzie pracowała w sklepie spożywczym. Wychowała 16-oro dzieci (w tym 
dwoje adoptowanych) Dwaj synowie zostali misjonarzami: 
- Stanisław (1916-1990) jako ks. ze Zgromadzenia Ojców Zmartwychwstańców 
pracował na misji w Brazylii; 
- Marian (1918-2006) został misjonarzem werbistą w Indii. 
Ojciec Marian wspominał swoją matkę jako dzielną i świętą. Po II wojnie otrzymała 
nawet medal za prowadzenie wzorowej rodziny  
 
 
1. http://urszulanki.pl/zalozycielka/zycie/rodzina (odczyt 23-04-2018) 
2. https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TH/THO/znak_2010_kalendarium_jp2_02.html ( odczyt 23-04-2018) 
3. W świętym mieście Purii, Jerzy Krasicki, Verbinum 1988, s.16-17 
4. Indie moja druga ojczyzna, Marian Żelazek SVD, Pieniężno 2000, s.137. 

 

http://urszulanki.pl/zalozycielka/zycie/rodzina
https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TH/THO/znak_2010_kalendarium_jp2_02.html


..SPOTKANIA   MODLITEWNO – FORMACYJNE….. 

Serdecznie zapraszam w 2018 na coroczne spotkania modlitewno-formacyjne 
wszystkich członków Żywego Różańca, które odbędą się w następujących miejscach 
i terminach: 

1.  Szamotuły   sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia  28 kwietnia   godz. 11:00 
2.  Owińska   sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej     5 maja   godz. 11:00 
3.  Borek Wlkp.   sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia    12 maja   godz. 11:00 
4.  Wieleń   sanktuarium Matki Bożej Ucieczki Grzeszników 19 maja    godz. 11:00 
5.  Buk        sanktuarium Matki Bożej Literackiej      9.czerwca   godz. 11:00 
 
Chociaż wybrane miejsca spotkań położone są w różnych rejonach naszej Archidiecezji, 
tak, aby każdy miał w miarę blisko, to jednak można na spotkanie przybyć w dowolnym 
terminie i w dowolnie wybrane miejsce. W programie spotkania przewidziane jest 
nabożeństwo różańcowe (rozpoczynamy o godz. 11.00) i Msza św. z kazaniem oraz 
komunikaty (ok. 2 godz.). Księży Opiekunów parafialnych wspólnot Żywego Różańca 
zapraszam do koncelebry. Proszę zabrać ze sobą sztandary i feretrony związane 
z Żywym Różańcem. W celu łatwego sprawdzenia obecności na spotkaniach, należy 
wcześniej przygotować kartki z następującymi danymi: miejscowość, parafia i liczba 
osób obecnych na spotkaniu. 
 

ks. kan. dr Jan Glapiak 
archidiecezjalny moderator Żywego Różańca 
http://archpoznan.pl/pl/spotkania-modlitewno-formacyjne (odczyt 23-04-2018) 
 

Terminarz  
5 maja    Pierwsza  Sobota  
       godz.8.00   Różaniec 
       godz.8.30    Msza św. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP 
6 maja   Pierwsza  Niedziela  
      godz.8.00    Różaniec 
      godz.8.30    Msza św. w intencji  Żywego Różańca 
29 maja  wtorek, godz.19.00  Suma odpustowa 
 

Intencje modlitewne      maj 2018 
Intencja parafialna:  
O łaskę wiary dla dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej oraz dla 
 ich rodziców. 
Papieska intencja ewangelizacyjna:  
Aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję, wykorzystując swoje 
twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata. 
 

 

http://archpoznan.pl/pl/spotkania-modlitewno-formacyjne

