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Szczęść Boże! 
Wkraczamy w gorące miesiące lata. W tym roku w Polsce temperatura 
naszych serc będzie dodatkowo podbita przez szczególne wydarzenia - 
lipcowe Światowe Dni Młodzieży w Krakowie z udziałem Papieża Franciszka 
i poprzedzające je czerwcowe XX Spotkanie Młodych na Polach Lednickich.  
Co nas - Wspólnotę Różańcową - łączy z tymi wydarzeniami? Oczywiście 
chcielibyśmy bardzo, aby nasze dzieci i wnuki doświadczyły owoców tych 
spotkań. I oto będziemy się modlić. Znaleźliśmy też na Lednicy i w Krakowie 
wyjątkowe RÓŻAŃCE. I o nich piszemy w tym biuletynie. 
 
 

  TERMINARZ spotkań w kaplicy w Dąbrówce 
 

  Pierwsze   Soboty:   4 czerwca,   2 lipca 
    godz.8.00 -  Różaniec 
    godz.8.30 -  Msza św. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP 
 

  Pierwsze  Niedziele:   5 czerwca,   3 lipca 
    godz.8.00 -  Różaniec 
    godz.8.30 -  Msza św. w intencji Wspólnoty Żywego Różańca 
 
 

 
Biuletyn dostępny na stronie internetowej parafii  
http://dąbrówkaparafia.pl/duszpasterstwo-doroslych/zywy-rozaniec 

 

 

http://dąbrówkaparafia.pl/duszpasterstwo-doroslych/zywy-rozaniec


Lednickie i papieskie różańce  

Kiedy w pierwszą sobotę czerwca (04.06.2016) rankiem o godzinie 8.00 
Wspólnota Żywego Różańca zgromadzi się w kaplicy w Dąbrówce na 
modlitwie, w tym samym czasie zostaną otwarte Pola Lednickie. A Grupa 
Młodzieży z naszej parafii wyruszy w tym dniu autokarem na XX 
Spotkanie Młodych na nad jeziorem Lednica.  

 

Co nas może połączyć w tym dniu? Oczywiście – modlitwa i RÓŻAŃCE, które 
wpisały się w historię Lednicy już od pierwszego spotkania młodzieży w 1997. Wg 
relacji pana Mareckiego (przewodnika Domu Jana Pawła II na Polach Lednickich) 
różańce zostały zrzucone przez Jana Pawła II z helikoptera, który kołował nad 
zgromadzonymi i przeleciał nad Bramą Rybą. Równocześnie w tym geście Papież 
przeprowadził młodych w trzecie tysiąclecie. Jan Paweł II zapewniał o tym w liście 
do o. Jana Góry – pomysłodawcy spotkań lednickich. (na podstawie „Święty i 
błazen. Jan Góra w odsłonach Jana Grzegorczyka”)  

W bogatym programie tegorocznego XX 
czuwania na Lednicy zaplanowano m.in. o 
godzinie 12 odmówienie modlitwy  Anioł 
Pański i dziesiątki różańca. Rok 2001 był 
szczególny - odmówiono cały różaniec.  
Podczas tamtego V Spotkania przed północą 
o. Maciej Zięba poprowadził nabożeństwo 
różańcowe, w czasie którego wszyscy 
uczestnicy otrzymali różańce.  

Historia tych lednickich różańców jest wyjątkowa. Ojciec Jan Góra, pomysłodawca 
spotkań na Lednicy wspominał: „Ojciec Święty zgodził się, by w Jego imieniu 
powtórzyć Jego gest ofiarowywania różańca wszystkim spotkanym. Przekazał 
zatem złoty różaniec, który pozwolił spieniężyć, aby za otrzymaną sumę kupić sto 
tysięcy różańców. Przez kilka tygodni we dnie i w nocy w duszpasterstwie 
akademickim ręczną prasa wyciskano symbol Ryby na krzyżykach tych papieskich 
różańców.” (za Katechizmem Ruchu Lednickiego - ojca Jana W. Góry OP). 

Ojciec Jan Góra zdobył od Jana Pawła II jeszcze wiele innych różańców. Za jego 
sprawą papieskie różance, obok innych pamiątek po naszym papieżu, na stale 
zamieszkały na Polach Lednickich w Domu Jana Pawła II. Wśród zgromadzonych 
eksponatów wyróżnia się gigantyczny różaniec z kokosów – pamiątka Światowych 
Dni Młodzieży w Manili na Filipinach w 1995 roku. Warto więc zajrzeć do tego 
wyjątkowego budynku. Może Młodym z naszej parafii uda się tam dostać w 
tegoroczną Pierwszą Sobotę Czerwca.  Ale czy w bogatym programie 



wygospodarują chwilę na wizytę? Jest przecież w czym wybierać: m.in. słowo o. 
Adama Szustaka OP nt. „Entuzjazm wiary”, nabożeństwa świętujące trzy 
jubileusze: 1050-rocznicy Chrztu Polski, 800-lecie Zakonu Dominikanów, 20-te 
Spotkanie Młodych.  Poza tym czy zdołają przecisnąć się przez 100 tysięczny tłum, 
którego spodziewają się organizatorzy? Kto wie?  (MG) 
na W.r 
y OP 

 
Różańce papieskie, którymi Jan Paweł II obdarowywał pielgrzymów, gości 
 i … zrzucił w 1997 z helikoptera na Pola Lednickie dla zgromadzonej tam młodzieży.  
 
 

 
Różaniec z kokosów ze Światowych Dni Młodzieży w Manili na Filipinach w 1995,  
przekazany przez Jana Pawła II do ośrodka na Lednicy. 
 

Więcej informacji o Lednicy na stronach: 
http://domjp2.lednica2000.pl/ 
http://www.lednica2000.pl/lednica2016/informacje-organizacyjne/a 

http://domjp2.lednica2000.pl/
http://www.lednica2000.pl/lednica2016/informacje-organizacyjne/a


Różaniec z chleba dla papieża 
 

Różaniec wykonany z ciasta chlebowego - to prezent, jaki marszałek 
województwa małopolskiego Jacek Krupa chce wręczyć papieżowi 
Franciszkowi podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie (25-31 lipca 
2016). 

Prezent od władz Małopolski dla papieża wykonały niepełnosprawne dzieci: 
Martyna Gruca, Stanisław Kmiecik, Stanisław Jan Salach i Rafał Skałka oraz dzieci 
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 im. Jana Pawła II w 
Krakowie. Prace koordynowala Aleksandra Biedka.  
 
- Dzieci są bardzo przejęte i chciałyby, żeby różaniec spodobał się Ojcu Świętemu - 
mówiła w czwartek dziennikarzom dyrektor departamentu marki Małopolska  
w Urzędzie Marszałkowskim Gabriela Prokocka-Kazek. 
 
Różaniec jest duży. Zrobione z ciasta chlebowego elementy zostały pomalowane 
na czerwono - to nawiązanie do czerwonych korali - symbolu Małopolski. Prezent 
dla papieża zostanie umieszczony w szkatułce ozdobionej motywami ludowymi.  
 

Czuwajmy: w Krakowie (nasza parafialna młodzieżowa delegacja) lub w 
trakcie transmisji telewizyjnych (Ci, którzy pozostali w Dąbrówce, 
Palędziu, Dopiewcu, Gołuskach). Może uda się nam uchwycić moment 
wręczenia tego różańcowego daru.  
 
 
Więcej o ŚDM na stronach: 
http://www.sdm.jordan-poznan.pl/ 
http://www.krakow2016.com/program 
http://wiadomosci.onet.pl/krakow/papiez-dostanie-od-marszalka-wojewodztwa-rozaniec-z-chleba/h9mbt2 
(odczyt 27.05.2016) 

 
 

Intencje modlitewne na czerwiec i lipiec 
 
O obfite duchowe owoce Spotkań na Polach Lednickich i Światowych Dni 
Młodzieży w Krakowie, aby rozlały się na wszystkich uczestników i dotarły 
do wszystkich młodych w Polsce i na świecie, gdziekolwiek by byli w tym 
czasie.  
 
 

http://www.sdm.jordan-poznan.pl/
http://www.krakow2016.com/program
http://wiadomosci.onet.pl/krakow/papiez-dostanie-od-marszalka-wojewodztwa-rozaniec-z-chleba/h9mbt2

