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

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

grudzień 2019 – Nawiedzenie Maryi w Dąbrówce 
 
 
 

Z kim się spotkamy?  

Kto do nas przybędzie? Kto na nas czeka?   
 

 

Ikona MB Częstochowskiej 
 

 
 

HODEGETRIA  
Przewodniczka 

Ta, która wskazuje drogę 

Ta, która prowadzi 

Maryja podtrzymuje Jezusa lewą 
dłonią a prawą podniesioną - 

wskazuje na Niego. 

 

Ikona MB z kaplicy w Dąbrówce 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ELEUSA 

 Miłująca,  Czuła,  Miłosierna 

Ta, która współczuje i miłuje 
 

Maryja obejmuje czule dłońmi 

Jezusa i przytula do twarzy. 

 
 



TERMINARZ 
1. Roraty 

• Od poniedziałku do piątku o godz.6.30, w soboty o godz.8.00 

• Od 2 grudnia do 23 grudnia  
2. Rekolekcje przed Nawiedzeniem 

• od 1 grudnia do 3 grudnia (od niedzieli do wtorku) 
3. Pierwsza  Niedziela - 1 grudnia     

• godz.8.00   Różaniec  

• godz.8.30   Msza św. w intencji Wspólnoty Żywego Różańca 
4. Pierwsza Sobota - 7 grudnia  

• godz.8.00   Msza św. Roratnia 
5. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia - 8 grudnia – niedziela 
6. NAWIEDZENIE OBRAZU JASNOGÓRSKIEGO – dwa dni 

• 9 grudnia – początek, 10 grudnia – drugi dzień nawiedzenia 

• szczegółowy program w folderze 
 

 RÓŻANIEC w grudniu:  
• 1 grudnia godz. 8.00 w Pierwszą Niedzielę  

w intencjach parafialnych i papieskich 
Od 2 grudnia do 6 grudnia o godz.18.00, od poniedziałku do piątku  
przygotowanie do Nawiedzenia 

• 9 grudnia godz. 23.00, poniedziałek, w pierwszym dniu Nawiedzenia 
Modlitwa różańcowa w intencji zmarłych  
Modlitwą wdzięczności ogarnijmy szczególnych świadków wiary i życia: 
- śp. o. Mariana Żelazka (urodzonego w Palędziu) 
- św. Urszulę Ledóchowską - patronkę naszej parafii 

• 10 grudnia godz. 9.30, wtorek, w drugim Dniu Nawiedzenia;  
Przed Mszą Świętą w intencji chorych (o godz.10) powierzmy MB nasze 
dolegliwości fizyczne, zranienia psychiczne i duchowe. Zanurzmy się 
w uzdrawiającej, w przebaczającej miłości i obecności Jezusa i Jego Matki. 
 

APEL JASNOGÓRSKI przygotowanie do Nawiedzenia  

godz. 21.00, codziennie od niedzieli 1 grudnia do poniedziałku  9 grudnia  
 

INTENCJE MODLITEWNE – grudzień 2019 
parafialna: O dobre duchowe owoce peregrynacji obrazu Matki Bożej 

Częstochowskiej w Archidiecezji Poznańskiej i w naszej parafii w Dąbrówce. 

papieska: Aby każdy kraj podjął konieczne działania, by zadbać o przyszłość 
dzieci, szczególnie tych, które cierpią. 

 



 



Polecamy Modlitewniki Maryjne! 
Czekają na Ciebie w kaplicy na półce z czasopismami 

 

Z Maryją w nowe czasy.  
Mały przewodnik modlitewny.  
Pamiątka Nawiedzenia Matki Bożej w kopii 
Obrazu Jasnogórskiego 

opr. ks. Jerzy Stranz 

Pamiątka Nawiedzenia Matki Bożej w kopii Obrazu 
Jasnogórskiego w Archidiecezji Poznańskiej. 

Modlitewnik zawiera: 
* akty zawierzenia Matce Bożej Częstochowskiej, 
* modlitwy na okoliczność Nawiedzenia 
* modlitwy codzienne do Maryi, 
* rozważania różańcowe, 
* pieśni. 

 
https://www.swietywojciech.pl/Ksiazki/Modlitewniki-i-rozwazania/Modlitewniki/Z-Maryja-w-nowe-czasy-Maly-
przewodnik-modlitewny-Pamiatka-Nawiedzenia-Matki-Bozej-w-kopii-obrazu-J (odczyt 26.11.2019) 

 
 

Modlitewnik Róż Różańcowych 
oprac. ks. Jerzy Stranz 

wstęp: ks .Jan Glapaiak 
 

Modlitewnik dedykowany osobom należącym do 

Żywego Różańca. 

Praktyczna pomoc dla tych, którzy codziennie modlą 

się w intencjach parafii i księży w niej posługujących. 
 

 Zawiera:  
- kilka różnych rozważań tajemnic różańcowych 
- pieśni związane z różańcem 
- modlitwy (m.in.: akt osobistego oddania, litania 
loretańska, modlitwy okolicznościowe) 
- miejsce na personalizację oraz wpisywanie co 
miesiąc właściwej tajemnicy 
- rys historyczny oraz hymn Żywego Różańca 

 
https://www.swietywojciech.pl/Ksiazki/Modlitewniki-i-rozwazania/Modlitewniki/Modlitewnik-Roz-Rozancowych# 
(odczyt 26.11.2019 
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