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

 

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

      w Dąbrówce  

             

             grudzień  2016               Kazanie na śniadanie głoszą „Starsze Panie”  

            styczeń 2017    
         
                      
       

Na przełomie 2016 i 2017 roku pytamy: Co za nami? Co przed nami? Co 
się kończy? Co zaczyna? Co trwa wiecznie? Oto nasz subiektywny wybór. 

Z Roku Miłosierdzia, zakończonego w listopadzie 2016, pragniemy ocalić 
od zapomnienia uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała. Praktyczna lista, 
którą drukujemy, może przydać się nie tylko w trwającym Adwencie i w czasie 
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.  

8 grudnia będziemy odkrywać Godzinę Łaski a w pierwszą sobotę stycznia 
podzielimy się opłatkiem.  

W nowym 2017 roku, w którym przypada 100. rocznica objawień Matki 
Bożej w Fatimie, zastanowimy się, jak przeżyć Fatimski Jubileusz w Dąbrówce 
- poszukamy naszej DROGI. 

 
 

 

Papieskie intencje modlitewne 
 

 

GRUDZIEŃ 2016        
Ogólna: Aby we wszystkich częściach świata zniknęła plaga, jaką jest 
werbowanie dzieci żołnierzy. 

Ewangelizacyjna: Aby ludy europejskie odkryły na nowo piękno, dobroć i 

prawdę Ewangelii, która napełnia życie radością i nadzieją. 

 

STYCZEŃ 2017      
Ewangelizacyjna: Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności 
nauczaniu Pana, angażowali się, przez modlitwę i miłość braterską, na 
rzecz przywrócenia pełnej jedności kościelnej i współpracowali, mierząc 
się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością. 

 



UCZYNKI  MIŁOSIERDZIA                             nie tylko na Adwent 
 

 
Jako trwały owoc zakończonego Roku Miłosierdzia zapamiętajmy 
katechizmową listę uczynków miłosierdzia względem duszy i ciała.  
 
 

Uczynki miłosierdzia względem ciała: 
1. Głodnych nakarmić 
2. Spragnionych napoić 
3. Nagich przyodziać 
4. Podróżnych w dom przyjąć 
5. Więźniów pocieszać 
6. Chorych nawiedzać 
7. Umarłych pogrzebać 
 
 

Uczynki miłosierdzia względem duszy: 
1. Grzesznych upominać 
2. Nieumiejętnych pouczać 
3. Wątpiącym dobrze radzić 
4. Strapionych pocieszać 
5. Krzywdy cierpliwie znosić 
6. Urazy chętnie darować 
7. Modlić się za żywych i umarłych 
 
 

Praktykujmy je wytrwale przez całe życie – nie tylko od święta! Tak wiemy: 
to bardzo wymagające i nie łatwe zadanie; trzeba się tego stale uczyć w 
rodzinie i w parafii. Dlatego polecamy do pomocy materiały formacyjne i 
praktyczne wskazówki, jak inni sobie z tym radzą. Znajdziecie je w: 
 

1.  Kwartalniku jezuitów Życie Duchowe. Cały numer jesień 88/2016, 
zatytułowany Miłosierdzie aż do bólu, zawiera czternaście wywiadów i 
artykułów o czternastu uczynkach miłosierdzia. 
 

2. Rozważania Drogi Krzyżowej, autorstwa biskupa Grzegorza Rysia, 
skupione wokół uczynków miłosierdzia, wygłoszone pierwszy raz w czasie 
ŚDM w Krakowie, opublikowane w: Franciszek „Miedzy kanapą a odwagą. 

Wszystko, co powiedział Papież podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie”, 
Wydawnictwo Znak, Kraków 2016. 
 
PS. Kwartalnik i książka dostępne w naszej biblioteczce w pierwszą sobotę miesiąca. 



GODZINA ŁASKI                       8 grudnia 2016                                                                                                     
 

Maryja Róża Duchowna, objawiając się 8 grudnia 1947 r.  
       pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari we Włoszech, powiedziała:   

 
 „Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia w południe, 
odchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej 
godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Wkrótce ludzie poznają 
wielkość Godziny Łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do 
kościoła, niech modli się w domu.” 
 
       

 

Zapraszamy w czwartek  8 grudnia 2016 
na Godzinę Łaski w kaplicy w Dąbrówce 

godz. 11.30  Msza Święta 
godz.12.00 - 13.00    Adoracja Najświętszego Sakramentu 

 

 
 
 
 

Spotkanie opłatkowe                                 7 stycznia 2017 

 
 

Wspólnota Żywego Różańca 
zaprasza do kaplicy 

 

w Pierwszą Sobotę Miesiąca  - 7 stycznia 2017  
na Różaniec o godz. 8.00 i Mszą świętą o godz. 8.30 

 

Po modlitwie pragniemy w kaplicy 
podzielić się opłatkiem i dobrym słowem  

między sobą, z naszymi Kapłanami,  
i z wszystkimi chętnymi Parafianami. 

 
 



Terminarz Wspólnoty Różańcowej 
 

 GRUDZIEŃ 2016 
 

       RORATY    od 28 listopada do 23 grudnia 

                              od poniedziałku do piątku o godz.6.30 
                              w soboty o godz. 8.00 
 

        3  grudnia   - Pierwsza Sobota Miesiąca   
             godz. 7.30     Różaniec    
        godz. 8.00     Msza św. RORATNIA  

             Po mszy zostańcie w kaplicy:  
                            - rozdamy listy z danymi kontaktowymi 
                          - wypożyczymy książki z biblioteczki 
 

        4  grudnia   -  Pierwsza Niedziela Miesiąca 

          godz. 8.00     Różaniec   
          godz. 8.30     Msza Św. w intencji Wspólnoty Żywego Różańca 
 

        8  grudnia    - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 
                          Godzina Łaski dla Świata 
    godz. 11.30   Msza święta 
   godz. 12.00 - 13.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 STYCZEŃ 2017 
         

       1  stycznia   -  Pierwsza Niedziela Miesiąca – Nowy Rok 
   W Nowy Rok nie ma Mszy o godz. 8.30.  
             Różaniec i Msza święta w intencji Żywego Różańca przeniesione na  
             drugą niedzielę miesiąca – 8 stycznia.   
  

       7  stycznia   -  Pierwsza Sobota Miesiąca 
         godz. 8.00      Różaniec 
         godz. 8.30      Msza Św. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP 
              Po mszy zostańcie w kaplicy: podzielimy się opłatkiem 
 

        8  stycznia   -  Druga Niedziela Miesiąca  
         godz. 8.00      Różaniec 
         godz. 8.30      Msza Św. w intencji Wspólnoty Żywego Różańca 
 


