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

 

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

                                                                                      w Dąbrówce  
      

       czerwiec  2017                 Kazanie na śniadanie głoszą „Starsze Panie”  

 
 

Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uprosić pokój dla świata! 
 - wzywała 13 maja w 1917 roku Maryja w Fatimie. To przesłanie jest nadal 
aktualne. Pamiętajmy  i odmawiajmy! Codziennie! Tylko tyle i aż tyle.  
 
 

 

Terminarz 
 

    3 czerwca         Pierwsza  Sobota  
        godz.8.00      Różaniec 
        godz.8.30      Msza św. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP 
        godz.9.00      Spotkanie w salce parafialnej 
 

    4 czerwca         Pierwsza  Niedziela  
        godz.8.00      Różaniec 
        godz.8.30      Msza św. w intencji  Żywego Różańca 
 

  
 

 

Intencje modlitewne na czerwiec 2017 
parafialna:  
Módlmy się za narzeczonych,  
aby odpowiedzialnie przeżyli czas przygotowania do ślubu. 

papieska: 
Intencja ogólna: 
Aby odpowiedzialni za narody zdecydowanie dokładali starań, by  
położyć kres handlowi bronią, który jest przyczyną wielu niewinnych ofiar. 

   wynagradzająca Matce Bożej - w Pierwszą Sobotę  (3 czerwca) 
 

 
 



Co było w Pierwszą Sobotę?               6 maja 2017 

 
 
1. Różaniec poprowadziła pani Bogumiła Frąckowiak ( z rozważaniami o. 
Jana Góry). Na wstępie odczytała modlitwę wzbudzającą intencję 
wynagradzającą (ze str. 11 folderu „Nabożeństwo Pierwszych Sobót 
Miesiąca. Fatima wciąż aktualna”). 

 
2. Ks. Proboszcz podczas kazania mówił o warunku 
Nabożeństwa Pierwszych Sobót – comiesięcznej 
SPOWIEDZI. Zapraszał też na różaniec do kaplicy w 
Dąbrówce w sobotę 13 maja – z okazji 100-lecia 
Objawień Fatimskich. 

 
3. Wszyscy obecni w kaplicy otrzymali folder - 
„Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca. Fatima 
wciąż aktualna” - wydany staraniem Sekretariatu 
Fatimskiego.  Pani Alicji Woś dziękujemy za 
wyszukanie i rozprowadzenie książeczki!  

 
4. Pani Mirka Nowicka podzieliła się z nami wrażeniami z rekolekcji dla 
członków Żywego Różańca, w których uczestniczyła w marcu w Luboniu. 
Rekolekcje prowadził ks. Błażej Dojas, proboszcz i kustosz sanktuarium 
Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Smolicach.  

 
5. Wymieniliśmy się książkami z naszej 
Biblioteczki Różańcowej. W obieg czytelniczy 
puściliśmy książkę autorstwa Mileny Kindziuk: 
„Matka papieża. Poruszająca opowieść o Emilii 
Wojtyłowej”  

 
6. Zrodził się pomysł, aby pojechać 24 czerwca 
do Buku na spotkanie modlitewno-formacyjne 
(4 godziny: wyjazd o godz.10, powrót o godz.14; 
w programie: Msza św. i różaniec). Chętni mogą 
zgłaszać się do pani Marzeny Guner. 

 



Fatimskie dni w Dąbrówce                13 maja 2017 
 
 

W sobotę w południe 13 maja w Fatimie, w dniu 100. rocznicy Objawień 
Matki Bożej, papież Franciszek kanonizował dwójkę dzieci - Hiacyntę i 
Franciszka - pastuszków z Fatimy (relacja na żywo było transmitowana 
przez TVP1). W tym samym dniu, tylko wieczorem o godzinie 20.30,  
zgromadziliśmy się w kaplicy w Dąbrówce.  Pod przewodnictwem 
Księdza Szymona, podobnie jak w Fatimie, odmówiliśmy Jubileuszową 
Modlitwę Poświęcenia i Różaniec.  
 
Na zakończenie, kiedy śpiewaliśmy Apel Jasnogórski, zobaczyłam tuż obok 
Dziewczynkę śpiącą w ramionach matki. Może miała tyle samo lat co 
Hiacynta? Od jej Mamy dowiedziałam się, że bardzo chciała przyjść na to 
wieczorne nabożeństwo. Pomimo późnej pory było z nami jeszcze kilkoro 
dzieci. Wszystkie - śpiące i nieśpiące - wyciszone trwały na modlitwie przed 
Bogiem. Myślę, że warto w przyszłości (może w październiku) 
zorganizować różaniec tylko dla Nich – dla Dzieci.  
 
W sobotę w kaplicy towarzyszyła nam figura Matki Bożej Fatimskiej. Stała 
na niskim postumencie obok ołtarza wśród białych kwiatów. Była tam 
jeszcze w niedzielę na rannej Mszy Świętej. W poniedziałek w południe 
wpadłam do kaplicy, aby zrobić jej pamiątkowe zdjęcie. Ale figury już tam 
nie było. Co nie znaczy, że Matki Bożej nie było. W tym czasie w kaplicy 
siedział w pierwszej ławce Mężczyzna. Modlił się. Może Ją widział? Kto 
wie?  
 
Nie zrobiłam zdjęcia Figury Fatimskiej. Ale inne żywe obrazy - Małej 
Dziewczynki i Mężczyzny w Sile Wieku, modlących się w naszej kaplicy w 
Dąbrówce - poruszyły mnie i zapisały się w mojej pamięci! (MG)  
 
 
 

Spotkanie Żywego Różańca                       3 czerwca 2017 
 
W pierwszą sobotę czerwca zapraszamy na spotkanie w salce parafialnej o 
godz.9.00 (po różańcu i mszy świętej). Kawa i herbata – gwarantowane. 
Chętni mogą przynieść ciasto i książki do Biblioteczki. Do zobaczenia!              



Gdzie  zamieszka  Maryja?                 
 
 

Ryc. Projekt nowego kościoła parafialnego pw. św. Urszuli Ledóchowskiej  w Dąbrówce  

 

W maju na placu kościelnym pojawiła się duża tablica z projektem 
nowego kościoła parafialnego w Dąbrówce. Zdjęcia nowego projektu 
pokazują główną nawę z krzyżem w absydzie i boczną kaplicę z 
tabernakulum.  Nie widać na nich ikony Matki Bożej z Jezusem autorstwa 
Adama Piaska, która teraz wisi w obecnej kaplicy. Ciekawe gdzie zamieszka 
Maryja z Dzieciątkiem w nowym kościele, którego fundamenty jeszcze w 
tym roku zostaną położone. Nawa boczna nowego kościoła wydaje się 
dobrym miejscem. Jak będzie ostatecznie? Zobaczymy.  Tymczasem 
śledźmy postępy na budowie i w miarę możliwości wrzucajmy datki na 
„mieszkanie” dla Maryi w nowym kościele w Dąbrówce!   
 
Zbiórki na budowę kościoła organizowane są w pierwszą niedzielę 
miesiąca. Można też wpłacać na konto bankowe.  
Nr konta bankowego: 84 9072 0002 2007 0702 8447 0001 

                                 Parafia pw. św. Urszuli Ledóchowskiej 
                                 ul. Malinowa 50, 62-070 Dąbrówka,  
                                 Archidiecezja Poznańska 

 
 Więcej informacji o budowie kościoła na internetowej stronie parafii: 
 http://dabrowkaparafia.pl/budowa-kosciola/ 
 

http://dabrowkaparafia.pl/budowa-kosciola/

