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

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

 w Dąbrówce  

   
          marzec 2019 

 
 

Ogłoszenia różańcowe 
 

1. Zapraszamy na spotkanie w salce parafialnej – 2 marca o godz.9.00 

2. W pierwsze soboty odmawiamy różaniec wynagradzający NMP według 

planu: na początku - Modlitwa wzbudzająca intencję wynagradzającą i 

na końcu – Modlitwa na Jubileusz Żywego Różańca. Teksty tych 

modlitw w dodatku „Różaniec odmawiany przez Wspólnotę Różańcową 

w Dąbrówce w pierwsze soboty o godz.8.30”. 

3. W pierwsze niedziele odmawiamy różaniec w intencjach parafialnych i 

papieskich. Przewodniczy ks. Proboszcz. 

4. Każda osoba z Żywego Różańca codziennie indywidualnie odmawia 

jedną dziesiątkę różańca w intencjach parafialnych i rozważa jedną 

tajemnicę różańcową. 

5. Polecamy stronę internetową http://soboty.pl/ poświęconą 

Nabożeństwu Pierwszych Sobót miesiąca. 

6. Prosimy o zwrot książek z Biblioteczki Wspólnoty Różańcowej. 

 
 

Spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca 

w dniu 2 marca 2019 

w salce parafialnej o  godz. 9.00. 

Spotkanie poprzedzi  
Msza św. o godz.8.00 i Różaniec o godz.8.30 

Zapraszamy! 



Terminarz 
2 marca    -   Pierwsza  Sobota 
  godz.8.00    Msza św. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP  
  godz.8.30    Różaniec wynagradzający 
  godz.9.00    Spotkanie w salce parafialnej 
3 marca    -    Pierwsza  Niedziela  
  godz.8.00     Różaniec w intencjach parafialnych i papieskich 
  godz.8.30     Msza św. w intencji Wspólnoty Żywego Różańca 
25 marca, poniedziałek -  Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 
 
 

Msze św. za zmarłych z Żywego Różańca: 
22 kwietnia, Poniedziałek Wielkanocny 
      godz.8.30 za śp. Zenobię Kurek  
3 maja, piątek, Uroczystość NMP Królowej Polski  
    godz.8.30 za śp. Florentynę Anioła 
19 maja, niedziela  
     godz.8.30, za śp.  Aleksandrę Łysiak 
 
 

 
Intencje modlitewne marzec 2019 

 
 

Intencja  PARAFIALNA 
 

O dobre duchowe owoce peregrynacji 
 obrazu Matki Bożej Częstochowskiej  

w Archidiecezji Poznańskiej  
i w naszej parafii w Dąbrówce 

 
 

Intencja PAPIESKA  
 

Aby wspólnoty chrześcijańskie,  
szczególnie te prześladowane odczuwały bliskość 

Chrystusa, a ich prawa były respektowane. 
 

 



25 marca, poniedziałek –  Uroczystość Zwiastowania Pańskiego   
 
ZWIASTOWANIE to pierwsza tajemnica różańcowa. Rozważanie przez 15 
minut jednej lub kilku tajemnic to jeden z warunków Nabożeństwa 
Pierwszych Sobót. Dlatego spróbujmy samodzielnie rozważyć ten moment. 
Na początku zadajmy pytania: ZWIASTOWANIE? Jak wyglądało to 
SPOTKANIE? Jakie PRZESŁANIE przyniósł anioł Gabriel? Jaka byłaś wtedy 
Maryjo? Kim stałaś się w tym momencie? Kim jesteś dla nas teraz?  
Gdzie szukać odpowiedzi na te pytania? Najpierw zajrzyjmy do naszej 
pamięci: co już wiemy i czujemy. A potem na nowo zajrzyjmy do Pisma 
Świętego, do tekstów modlitw, popatrzmy na obrazy. Podkreślajmy nowe 
słowa i pytajmy siebie o ich sens. Dostrzegajmy nowe szczegóły na obrazach. 
Co podpowiada nam teraz rozum i serce? Jakie to ma dla nas znaczenie? 
 
 

1. Zajrzyjmy do Ewangelii św. Łukasza (Łk 1, 26-38). 
 W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego 
Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy 
było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, 
Pan z Tobą, ». 
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz 
anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto 
poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie 
nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie 
panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to 
Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» 35 Anioł Jej 
odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego 
też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. 36 A oto również 
krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu 
ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to 
rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» 

Wtedy odszedł od Niej anioł. 
 
2. Przyjrzyjmy się słowom Pozdrowienia Anielskiego „Zdrowaś Maryjo” 
Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą 
Błogosławionaś Ty między niewiastami 
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. 
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,  
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. 

 



3. Znajdźmy obrazy ze sceną Zwiastowania. 
 W Sanktuarium w Pniewach – w auli Domu Matki Założycielki - jest obraz 
namalowany ręką św. Urszuli Ledóchowskiej; jest to kopia „Zwiastowania” 
hiszpańskiego malarza Murilla. Oryginał znajduje się w Muzeum Prado 
w Madrycie.   

 

„Zwiastowanie” - oryginał Bartolomé Esteban Murilla 

 
https://www.museodelprado.es/imagenes/Documentos/imgsem/c8/c893/c893c6f8-76f2-4e7b-

a159-fbea26042baf/2194f209-8c13-48fd-aa24-767ecdc34daf.jpg (odczyt 23-02.2019) 

 

„Zwiastowanie” – kopia  
namalowana przez św. Urszulę Ledóchowską 

 
https://mapy.eholiday.pl/galeria-pniewy-pniewy-szamotuly,32561.html(odczyt 23-02.2019) 

 

https://www.museodelprado.es/imagenes/Documentos/imgsem/c8/c893/c893c6f8-76f2-4e7b-a159-fbea26042baf/2194f209-8c13-48fd-aa24-767ecdc34daf.jpg
https://www.museodelprado.es/imagenes/Documentos/imgsem/c8/c893/c893c6f8-76f2-4e7b-a159-fbea26042baf/2194f209-8c13-48fd-aa24-767ecdc34daf.jpg
https://mapy.eholiday.pl/galeria-pniewy-pniewy-szamotuly,32561.html

