
 

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

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

 

     grudzień 2015 – styczeń 2016 
 

 

Drodzy Czytelnicy! 
 

Naszym pragnieniem jest,  
aby nasz Biuletyn „DROGA MARYI” 
był pomocą w Waszej prawdziwej drodze przez życie,   
aby towarzyszył Wam w Adwencie  
i w czasie  zblizającego się Bożego Narodzenia.  
 

Zapraszamy na Roraty i Różaniec. 
Zapoznajcie się z terminarzem spotkań modlitewnych.  
 

Obyśmy Wszyscy  
dzięki modlitwie znajdowali siły, 
aby każdego dnia wyruszać w naszą drogę: 
w drogę z Nazaretu do Betlejem,   
w drogę z Maryją i Józefem,  
w drogę na spotkanie z Jezusem,  
w drogę na spotkanie z naszym Bogiem. 
 

Tego Wam przede wszystkim życzymy  
na koniec 2015 roku i na cały 2016. 

 
 



 
Adwent i Boże Narodzenie ze św. Józefem 
  

Przed nami kolejny w naszym życiu Adwent i kolejne Boże 
Narodzenie. Proponujemy, aby w tym roku przeżyć je z innej 
perspektywy - z perspektywy świętego Józefa, Opiekuna 
Świętej Rodziny – Mężczyzny wciągniętego w Boży plan 
zbawienia. 
 

Na kartach Ewangelii nie ma ani jednego słowa wypowiedzianego 
przez Oblubieńca Maryi. To swoista tajemnica Ewangelii i św. 
Józefa.  Jednak utrwalone zostały jego czyny i możemy przyjrzeć 
się Józefowi: jak zmagał się z odkrywaniem Bożego planu w 
swoim życiu, jak odpowiedział na to wezwanie, jak głęboko 
przeżywał okoliczności narodzenia, jak stał się wreszcie pełnym 
uczestnikiem tajemnic z życia Maryi i Jezusa. 
  
Lektura Ewangelii może stać się podstawą naszych rozważań 
różańcowych ze świętym Józefem. 
 

W trakcie niedawnego 
październikowego nawiedzenia 
odmawialiśmy, w naszej parafialnej 
kaplicy,    różaniec przed obrazem 
św. Józefa. W pierwszym dniu w 
czwartek rozważaliśmy tajemnice 
światła a w drugim -  tajemnice 
radosne.  
 
Nie wiedzieliśmy wtedy, że istnieją 
też specjalne Tajemnice różańcowe 
ze św. Józefem. Znaleźliśmy je w 
książeczce ks. Piero Amenta  
„Różaniec  św. Józefa”.  

Jest tam też zbiór refleksji napisanych w oparciu o Adhortację 
Apostolską Jana Pawła II „Redemptoris Kustos” poświęconą 
osobie św. Józefa. Na jej podstawie powstał ten niezwykły 
modlitewnik. Warto do niego zajrzeć i wykorzystać rozważania w 
czasie modlitwy różańcowej. 



Tajemnice św. Józefa 
 
Pierwsza seria tajemnic: Czystość  Józefa 
 
Tajemnica pierwsza: Józef zostaje zaręczony z Dziewicą Maryją 
Tajemnica druga:       Józef dowiaduje się od anioła  
                                       o poczęciu Jezusa 
Tajemnica trzecia:     Józef mężem Maryi 
Tajemnica czwarta:   Podróż Józefa i Maryi do Betlejem 
Tajemnica piąta:        Józef świadkiem narodzin Jezusa 
 

Druga seria tajemnic: Posłuszeństwo św. Józefa    
 
Tajemnica pierwsza:  Ofiarowanie Jezusa w świątyni 
Tajemnica druga:       Anioł nakazuje Józefowi udać się do Egiptu 
Tajemnica trzecia:      Maryja i Józef wraz z Jezusem  
                                       uciekają do Egiptu 
Tajemnica czwarta:    Anioł ukazuje się Józefowi w Egipcie 
Tajemnica piąta:         Maryja i Józef wraz z Jezusem powracają,  
                                       by zamieszkać w Nazarecie 
 

Trzecia seria tajemnic:     Cierpienia św. Józefa 
 
Tajemnica pierwsza:   Józef pracuje dla Maryi i Jezusa w Nazarecie 
Tajemnica druga:        Józef i Maryja szukają szukają  
                                       zaginionego Jezusa 
Tajemnica trzecia:      Józef i Maryja odnajdują Jezusa w świątyni 
Tajemnica czwarta:    Jezus wraca do Nazaretu i jest im oddany 
Tajemnica piąta:         Józef umiera w ramionach Jezusa i Maryi 
 

 
Źródło: „Rożaniec św. Józefa”, ks. Piero Amento, Edycja Świętego Pawła 2011 
książeczka dostępna w sprzedaży w Księgarni św. Wojciecha w Poznaniu  
i na stronie internetowej wydawnictwa Edycja Swietego Pawła 
http://www.edycja.pl/produkty/ksiazki/modlitewniki-i-rozwazania/rozaniec-sw-jozefa 

 

 

http://www.edycja.pl/produkty/ksiazki/modlitewniki-i-rozwazania/rozaniec-sw-jozefa


Terminarz Wspólnoty Różańcowej 
 

       GRUDZIEŃ 2015 
 

       RORATY    od 30 listopada do 23 grudnia 
                           od poniedziałku do piątku o godz.6.30 
                           w soboty o godz. 8.00 

     
        5 grudnia   -    Pierwsza Sobota Miesiąca  
        godz. 8.00        Msza św. RORATNIA  
        (uwaga zmiana!   zamiast różańca i mszy wynagradzającej) 
     
         6 grudnia   -   Pierwsza Niedziela Miesiąca 
         godz. 8.00      RÓŻANIEC 
         godz. 8.30      Msza Św. w intencji  Wspólnoty Żywego Różańca 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

       STYCZEŃ 2016 
         
       2 stycznia   -  Pierwsza Sobota Miesiąca 
        godz. 8.00      RÓŻANIEC 
        godz. 8.30      Msza Św. Wynagradzająca   
                                 Niepokalanemu Sercu NMP  
    
        3 stycznia   -  Pierwsza Niedziela Miesiąca  
        godz. 8.00      RÓŻANIEC 
        godz. 8.30      Msza Św. w intencji Wspólnoty Żywego Różańca 

 
 Intencja modlitewna na grudzień 2015: 
  Aby każdy ochrzczony dobrze odczytywał wolę Bożą w swoim życiu.  
   
  Intencja modlitewna na styczeń 2016 
  O pokój  między narodami i ludźmi na całym świecie. 

 
 

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

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

