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

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

            październik 2018 
 

 
Z Maryją na Różaniec i Mammografię! 
W tym miesiącu dołączamy do biuletynu dwie kolorowe wstążeczki. Różowa od lat 
jest symbolem październikowych badań piersi. Niebieska niech stanie się symbolem 
październikowych nabożeństw różańcowych. Do obu akcji gorąco zachęcamy. Matka 
Boża Różańcowa i MB Karmiąca – jest taki obraz Maryi - niech stanie się dla nas 
przewodniczką w obu przedsięwzięciach. Zapraszamy też do naszej parafialnej 
Wspólnoty Żywego Różańca. Maryja zawsze będzie z nami, gdziekolwiek będziemy. 
Jeśli masz wątpliwości, przekona Cię śpiew Katie Melua: 

„Nigdy nie będziesz samotna, 
Pamiętaj, że zawsze będę się troszczyć 
Gdziekolwiek jesteś 
Pamiętaj, będę tam.” 
 

TERMINARZ 
Różaniec w październiku codziennie: 
od poniedziałku do soboty o godz.18.00  
w niedziele o godz.8.00 
Pierwsza  Sobota - 6 października  
godz.8.00      Msza św. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP  
godz.8.30      Różaniec 
godz.9.00      Spotkanie w salce parafialnej 
Pierwsza  Niedziela  - 7  października, NMP Różańcowej  
godz.8.00      Różaniec 
godz.8.30      Msza św. w intencji Wspólnoty Żywego Różańca 
 

Intencje modlitewne - październik 2018 
parafialna: W intencji przygotowujących się do sakramentu małżeństwa 
o łaskę wiary i dary Ducha Świętego. 
papieska intencja ewangelizacyjna: Aby osoby konsekrowane rozbudziły  
swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na 
margines i tych, którzy nie mają głosu. 



ZAPRASZAMY 
do parafialnej Wspólnoty Żywego Różańca 

 
IDZIEMY DO BOGA Z MARYJĄ,  

która jest dla nas wzorem kobiety, matki, chrześcijanki. 
Chcemy być modlitewnym wsparciem dla Kościoła 

Pragniemy się rozwijać duchowo 

 
MODLIMY SIĘ NA RÓŻAŃCU 

rozważając tajemnice z życia Jezusa i Maryi 
 i polecając Bogu intencje osobiste, parafialne i papieskie 

 
UCZESTNICZYMY W MSZACH ŚWIĘTYCH  

Wynagradzających NMP i w intencji naszej Wspólnoty Różańcowej 
 

Wyjeżdżamy na REKOLEKCJE różańcowe i urszulańskie dni skupienia 
 

Gromadzimy BIBLIOTECZKĘ z książkami i czasopismami religijnymi 
 

Wydajemy parafialny BIULETYN różańcowy „Droga Maryi” 
Archiwalne biuletyny są dostępne na stronie internetowej parafii: 

http://dabrowkaparafia.pl/duszpasterstwa/duszpasterstwo-doroslych/zywy-rozaniec/ 

 
Jesteśmy zorganizowane w dwóch RÓŻACH i tworzymy trzecią. 

Spotykamy się na modlitwie w Pierwsze Soboty i Pierwsze Niedziele 

 
JEŚLI CHCESZ IŚĆ PODOBNĄ DROGĄ, DOŁĄCZ DO NAS 

 

Serdecznie zapraszamy na najbliższe spotkanie 
w sobotę 6 października   

godz.8.00 Msza Św. 
godz.8.30. Różaniec 

godz.9.00. SPOTKANIE W SALCE PARAFIALNEJ 
 

W innym terminie możesz skontaktować się z nami przez Księdza Proboszcza 
 

 

http://dabrowkaparafia.pl/duszpasterstwa/duszpasterstwo-doroslych/zywy-rozaniec/


DLACZEGO Różaniec? Próba odpowiedzi na pytanie 
 

1. Ponieważ DAJE NAM GO MARYJA: Matka Jezusa, wspierająca Apostołów i 
pierwszych chrześcijan. Zainteresowana dziećmi Boga przez wieki (świadczą o tym jej 
objawienia w Fatimie, Lourd, La Salette). Przejmująca się życiem nas współczesnych. 
Pragnąca pomóc nam w drodze do nieba - do Boga. Wierząca, że Bóg wyzwala od zła, 
pomaga odkryć sens życia, uczy miłości – daje ZBAWIENIE. Przekonana, że 
najskuteczniej wychowuje się przez przykład, i dlatego zachęca do przyjrzenia się jej 
życiu i Jezusa przez rozważanie Tajemnic różańcowych. 
2. Dlatego bo, to STRESZCZENIE EWANGELII – miejsce, gdzie poznajemy Boga.  
W każdym „Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, …..” powtarza się scena 
Zwiastowania i Nawiedzenia. W rozważanych tajemnicach radosnych, światła, 
bolesnych i chwalebnych odbija się życie Jezusa i Maryi.  
3. Dlatego, bo POMAGA NAWRÓCIĆ SIĘ I POGŁĘBIA NASZE ŻYCIE DUCHOWE. 
Ciągłe powtarzanie modlitw „Zdrowaś Mario” i „Ojcze nasz” oraz cykliczne 
rozważanie tajemnic różańcowych sprawia, że wciąż wracamy do życia Jezusa, Maryi. 
Wciąż wracamy do Boga. Mamy czas na budowanie relacji z Nim na coraz głębszych 
poziomach. 
4. DLATEGO, bo odmawianie różańca WPŁYWA NA ZDROWIE 

Zdrowaś Mario może modulować rytm biologiczny ludzkiego organizmu. Recytacja 
różańca w stałym rytmie, skoordynowanym ze spokojnym oddechem (sześć 
oddechów na minutę), wyrównuje inne rytmy sercowo-naczyniowe: bicie serca, 
ciśnienie krwi, przepływ krwi do mózgu.  
 

A Ty DLACZEGO odmawiasz różaniec? 
 
 

O MARYI w Internecie  
 

Dokładnie rok temu informowaliśmy na łamach naszego biuletynu, że Dominikanin o. 
Adam Szustak uruchamia w Internecie nowy Kanał Maryjny. Obecnie zaprosił do 
współpracy dwójkę młodych świeckich ewangelizatorów: Jolę Szymańską i Marcina 
Zielińskiego. Powstały bardzo ciekawe rozważania o Maryi, widzianej okiem Młodej 
Kobiety i Młodego Mężczyzny.  Polecamy! 

1. Być sobą jak MIRIAM  
10 odcinków JOLI SZYMAŃSKIEJ na 
https://www.youtube.com/channel/UC5Oa2OCBqyxK1j4UvbnBe8A 

2. MARYJA OCZAMI FACETA 
10 spotkań z Maryją, do których zaprasza MARCIN ZIELIŃSKI 
https://www.youtube.com/watch?v=S64bM3UJn5A&list=PLVdrvbY9AVQpPNOlkSh6GEzBPEEmXH61h 

 

https://www.youtube.com/channel/UC5Oa2OCBqyxK1j4UvbnBe8A
https://www.youtube.com/watch?v=S64bM3UJn5A&list=PLVdrvbY9AVQpPNOlkSh6GEzBPEEmXH61h


Idź na mammografię! 
 
W październiku - miesiącu badań piersi - namawiamy na mammografię 
w Ośrodku Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów zwanym OPEN. Znajduje się 
w Poznaniu na ul. Kazimierza Wielkiego 24/26  
 

Mammografia PROFILAKTYCZNA 

Dla kobiet w wieku 50-69 lat prowadzona jest akcja bezpłatnych badań 

przesiewowych;  

rejestracja: 

 telefoniczna 61 8 501 327, 

 pod numerem bezpłatnej infolinii 800 462 532 

 lub osobiście w Ośrodku.  

Na badania z akcji nie jest wymagane skierowanie. 

Badanie kierowane jest dla kobiet, które: 

 w przeciągu ostatnich dwóch lat nie miały przeprowadzonej 

mammografii w ramach programu profilaktycznego, 

 posiadają ubezpieczenie oraz  
     nie miały zdiagnozowanego nowotworu piersi w przeszłości. 

 

Mammografia DIAGNOSTYCZNA 

Rejestracja na badania: 

 telefonicznie 61 8 518 631 lub  

 osobiście w Ośrodku w godzinach 8.00-15.00 
Godziny przyjęć: 

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 17:30  

Warunki przyjęcia na badanie: 

 wiek od 35 lat; 
 pierwsze 10 dni cyklu miesiączkowego; 
 skierowanie od lekarza ginekologa, który ma podpisaną umowę 

z naszym Ośrodkiem; 
 ważny dokument ubezpieczenia; 
 badanie płatne (bez skierowania); 

Powyższe Informacje pochodzą ze strony internetowej OPEN 
   http://www.open.poznan.pl/mammografia (odczyt 27.09.2018) 

http://www.open.poznan.pl/mammografia


„Będę tam”(w oryginale „I will be there”) Utwór ten śpiewa Katie Melua, 

gruzińsko-brytyjska piosenkarka. Wiele osób słuchając tej piosenki ma 
wrażenie, że to utwór o Matce Bożej. Sprawdźcie! 
 
Jest jak dama w drodze 
Albo po prostu kobieta na ulicy. 
Jak każda matka, którą możesz znać. 
Dla mnie ona jest osobą, która zaplanowała 
Doprowadzić nas do Krainy Cudów. 
Zawsze chciała, żebyśmy poszli, 
I powiedziała: 
 
Nigdy nie będziesz samotna, 
Pamiętaj, że zawsze będę się troszczyć 
Gdziekolwiek jesteś 
Pamiętaj, będę tam. 
 
I podobnie jak inna pani, którą znamy 
Ona ma uśmiech tak jasny i słodki, 
I włosy tak białe jak zwichrowany śnieg 
Choć życie nigdy nie jest łatwe, dzień w dzień, 
Ona ma bardzo szczególny sposób 
Aby sprawić byśmy się śmiali, kiedy jesteśmy smutni 
I mówi: 
 
Nigdy nie będziesz samotna, 
Pamiętaj, że zawsze będę się troszczyć 
Gdziekolwiek jesteś 
Pamiętaj, będę tam. 
 
Nigdy nie będziesz samotna, 
Pamiętaj, że zawsze będę się troszczyć 
Gdziekolwiek jesteś 
Pamiętaj, będę tam. 
 
Nigdy nie będziesz samotna, 
Pamiętaj, że zawsze będę się troszczyć 
Gdziekolwiek jesteś 
Pamiętaj, będę tam. 
 
Będę tam. 
Będę tam.  



„I will be there”  
Autorzy: Mike Batt,   Wykonawca: Katie Melua 
Album: Ketevan,   Data wydania: 2013  https://www.youtube.com/watch?v=7IRIP-hSfJ0 

 
She is like the lady down the road 
Or just the woman up the street, 
Like any mother you may know. 
To me, she is the one who had it planned 
To lead us all to Wonderland, 
She always wanted us to go, 
And she said: 
 
Don't ever be lonely, 
Remember, I'll always care. 
Wherever you may be 
Remember I will be there. 
 
And like another lady that we know 
She has a smile so bright and sweet, 
And hair as white as driven snow 
Though life is never easy day to day, 
She has a very special way 
To make us smile when we are low. 
And she says: 
 
Don't ever be lonely 
Remember, I'll always care. 
Wherever you may be 
Remember I will be there. 
 
Don't ever be lonely 
Remember, I'll always care. 
Wherever you may be 
Remember I will be there. 
 
Don't ever be lonely 
Remember, I'll always care. 
Wherever you may be 
Remember I will be there. 
 
I will be there. 
I will be there. 

https://www.youtube.com/watch?v=7IRIP-hSfJ0


 

 
 


