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

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

                                      

        maj 2019 
 
 

Zapraszamy na ROZPOCZĘCIE 
Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 

w Archidiecezji Poznańskiej 
sobota 18 MAJA 2019 R., godz. 12:00, 

KOŚCIÓŁ pw. NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 
POZNAŃ, Dekanat Rataje, os. Bohaterów II Wojny Światowej 88  

 
 

TERMINARZ 
4  maja - Pierwsza  Sobota 
    godz.8.00      Msza św. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP  
    godz.8.30      Różaniec 
5  maja - Pierwsza  Niedziela   
    godz.8.00      Różaniec 
    godz.8.30      Msza św. w intencji Wspólnoty Żywego Różańca 

 
Msze św. za zmarłych z Żywego Różańca 
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 – maj 2019 
parafialna:  
O dobre duchowe owoce peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej  
w Archidiecezji Poznańskiej i w naszej parafii w Dąbrówce. 
papieska:  
Aby Kościół w Afryce poprzez zaangażowanie swoich członków był zaczynem jedności 
pomiędzy narodami, a także znakiem nadziei dla tego kontynentu. 



Pieśni na Nawiedzenie Obrazu Jasnogórskiego                 (1) 
 
Przedstawiamy teksty nowych pieśni maryjnych, przygotowanych na 
Nawiedzenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Archidiecezji Poznańskiej. 
Usłyszymy je po raz pierwszy 18 maja w czasie rozpoczęcia Nawiedzenia w 
Poznaniu. Zacznijmy trenować śpiew przed nawiedzeniem 9-10 grudnia w 
Dąbrówce! 
 
Pełna wersja z nutami jest dostępna na stronie internetowej Archidiecezji 
Poznańskiej. 
 

1. Z Maryją w nowe czasy, kompozycja ks. Szymona Bajona (organista z ludem) 

http://archpoznan.pl/upload/pdf/2019/1.pdf 

2. Z Maryją w nowe czasy, kompozycja ks. Szymona Bajona (chór) 

http://archpoznan.pl/upload/pdf/2019/2.pdf 
3. Z Maryją w nowe czasy, kompozycja ks. Mariusza Białkowskiego  

http://archpoznan.pl/upload/pdf/2019/3.pdf 

 
 
Z Maryją w nowe czasy 
t.: ks. Dariusz Dąbrowski COr 
m: ks. Mariusz Białkowski 
 
1. Maryjo, Polski Królowo, 
przebłagaj Syna swego! 
Maryjo, Arko ocalenia, 
zachowaj nas od złego. 
 
Ref. Wierni, ufni, rozmodleni, 
w jednej wierze zgromadzeni, 
przyjmij Matko życie nasze, 
gdy idziemy w nowe czasy. /2 razy 
 
2. Maryjo, rodzin Królowo, 
pojednaj nas na nowo! 
Maryjo, siłą Twej świętości, 
zachowaj nas w przyszłości. 

http://archpoznan.pl/upload/pdf/2019/1.pdf
http://archpoznan.pl/upload/pdf/2019/1.pdf
http://archpoznan.pl/upload/pdf/2019/2.pdf
http://archpoznan.pl/upload/pdf/2019/2.pdf
http://archpoznan.pl/upload/pdf/2019/3.pdf
http://archpoznan.pl/upload/pdf/2019/3.pdf


Pieśni na Nawiedzenie Obrazu Jasnogórskiego                 (2) 
 
 

Z Maryją w nowe czasy 

Ks. Szymon Bajon I 2019 r. 
 

Z Maryją w nowe czasy pragniemy ufnie iść.  
Wołamy: „Maryjo, przyjdź do nas” i z nami zawsze idź. 
 /refren 2 razy 

 

1. Służebnico Pańska, 
posłuszna słowu Boga, 
umacniaj naszą wiarę, 
do Syna wciąż nas prowadź. 
 
2. Napełniona Duchem, 
Monstrancjo Chrystusowa, 
ukazuj nam Jezusa, 
ucz słuchać Jego słowa. 
 
3. Śpiesząca do Elżbiety 
by dzielić się radością 
ochraniać pomóż życie, 
przyjmować je z miłością. 
 
4. Trwająca przy Chrystusie 
w czas męki, odrzucenia, 
pomagaj krzyż nieść z wiarą 
i wsparciem bądź w cierpieniach. 
 
5. Ty, która oglądałaś 
zwycięstwo swego Syna, 
zło dobrem daj zwyciężać, 
nienawiść pokonywać. 
 
6. Pani jasnogórska, 
Królowo Polskiej ziemi, 
Ojczyznę naszą prowadź 
w wierności Ewangelii. 



 

Róże i różaniec   ……   dla powołanych 
 
 
 
 

W Wielki Czwartek 18 kwietnia  2019 r., 
w dzień ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa, 
ofiarowaliśmy ks. Karolowi i ks. Szymonowi 
po dwie róże: białą i czerwoną  
- symbol czystości i ofiary (męczeństwa) - 
oraz różańce fatimskie. 
 
 
Taki sam, trzeci zestaw: róże i różaniec, 
zostawiliśmy dla Młodych  
w Ciemnicy - Kaplicy Adoracji. 
Z nadzieją, że tam Ktoś z nich usłyszy: 
pytanie Jezusa „Czy miłujesz Mnie?”  
i wezwanie „Paś owce moje”. 
 
 
Módlmy się na różańcu,   
przez cały rok a szczególnie w każdy czwartek, 
o nowe powołania kapłańskie i zakonne.  
Oby Ktoś z naszej parafii usłyszał wołanie Jezusa. 
 
 
Podarowany  
różaniec fatimski 
czeka …  


