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WSPÓLNOTA  RÓŻAŃCOWA 

przy parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej 
w Dąbrówce 
kwiecień 2014 

 

Drodzy Czytelnicy, 

W trwającym Wielkim Poście na każdej Drodze Krzyżowej słyszymy 
Testament Jezusa z Krzyża: „Niewiasto, oto syn twój. Oto Matka Twoja” 
(J19,26-27). Zadziwiająca jest jego zbieżność z Testamentem Karola Wojtyły. 
W przededniu  9. rocznicy jego śmierci (2. kwietnia) i przed jego kanonizacją  
(27. kwietnia), podejmijmy trud zbliżenia do Jezusa i Maryi, i pójdźmy 
szlakiem wyznaczonym przez Jana Pawła II (JP II). 

 

         Zachęcamy do lektury biuletynu: 

 rozważmy Testament JP II, w którym powierza Maryi cały Kościół  

 poznajmy wyjątkowy krzyż szensztacki, który wyraża ideę jedności  
Jezusa i Maryi 

 zajrzyjmy do listu apostolskiego „O Różańcu Świętym” 
                        i sprawdźmy, o co nas w nim prosił JP II 

 poznajmy nowy ” lek-Miserycordynę”   i zażyjmy 
- w ustanowione przez JP II- Święto Miłosierdzia Bożego 
 

Zapraszamy na spotkania Wspólnoty Różańcowej: 

 6. kwietnia    g. 8.00  w pierwszą niedzielę miesiąca (różaniec)                  

 18. kwietnia  g. 18.00 czuwanie w Wielki Piątek (różaniec)                  
 

Włączcie się do Żywego Różańca, możecie zgłosić się do: 

 Pani Stefanii Grodzkiej (tel. 607-714-040) 

 Pani Leonardy Wiciak   (tel. 61-8143-071) 

 

W kwietniu modlimy się w intencji:   

Z prośbą o dar Bożego Miłosierdzia dla wszystkich ochrzczonych. 
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Testament Ojca Świętego Jana Pawła II 

   
 „Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz przybędzie” (por. Mt 24, 42) - te słowa 

przypominają mi ostateczne wezwanie, które nastąpi wówczas, kiedy Pan zechce. 

Pragnę za nim podążyć i pragnę, aby wszystko, co składa się na moje ziemskie 

życie, przygotowało mnie do tej chwili. Nie wiem, kiedy ona nastąpi, ale tak jak 

wszystko, również i tę chwilę oddają w ręce Matki mojego Mistrza: totus 

Tuus. W tych samych rękach matczynych zostawiam wszystko i 

Wszystkich, z którymi związało mnie moje życie i moje powołanie. W tych 

Rękach zostawiam nade wszystko Kościół, a także mój Naród i całą 

ludzkość. Wszystkim dziękuję. Wszystkich proszę o przebaczenie. Proszę także o 

modlitwę, aby Miłosierdzie Boże okazało się większe od mojej słabości i 

niegodności…” (Testament z dnia 6.III.1979) 

 
 

Krzyż Jedności 
 

„Ma on szczególne znaczenie 

w Ruchu Szensztackim. 

Ukazuje jedność 

Chrystusa i Jego Matki 

w ofierze składanej Ojcu. 

Krzyż ten wyraża także 

intencję, 

aby wszyscy tworzyli jedność 

z Jezusem i Maryją 

w Bogu Ojcu.” 

 

 
 

http://www.sanktuarium-koszalin.pl/index.php/sanktuarium-przymierza 

 (odczyt z dnia 28.03.2014) 

http://www.sanktuarium-koszalin.pl/index.php/sanktuarium-przymierza
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Jan Paweł II o różańcu 
 

„Kiedy Czcigodny Sługa Boży Jan Paweł II rozpoczynał dwudziesty piąty rok swego 
Pontyfikatu, postanowił, aby ten wyjątkowy, bo jubileuszowy czas, w całym Kościele 
upłynął pod znakiem modlitwy różańcowej. Ogłosił zatem Rok Różańca (od 
października 2002 do października 2003 r.) i wydał z tej okazji specjalny dokument o 
Różańcu Świętym: list apostolski Rosarium Virginis Mariae. W tym niewielkim 
dokumencie Ojciec Święty przypomniał, że istotą modlitwy różańcowej jest 
kontemplacja, a następnie wskazał na metodę, czyli sposób, jaki pomoże dobrze się 
modlić na Różańcu. Nade wszystko jednak bardzo serdecznie wszystkich zaprosił do 
odmawiania tej modlitwy, pisząc między innymi, że Różaniec jako modlitwa tak łatwa, 
a równocześnie tak bogata, naprawdę zasługuje, by wspólnota chrześcijańska 
ponownie ją odkryła. Zwrócił się z tą zachętą do braci w biskupstwie, kapłanów i 
diakonów, teologów, osób konsekrowanych, a wreszcie napisał: „Patrzę na Was 
wszystkich, Bracia i Siostry wszelkiego stanu, na Was, rodziny chrześcijańskie, 
na Was, osoby chore i w podeszłym wieku, na Was, młodzi: weźcie znów ufnie 
do rąk koronkę różańca, odkrywając ją na nowo w świetle Pisma Świętego, w 
harmonii z liturgią, w kontekście codziennego życia”. I dodał jeszcze słowa, 
które dzisiaj brzmią jak jego testament: „Oby ten mój apel nie popadł w 
zapomnienie niewysłuchany!” (RVM, 43).  
 
Wiemy dobrze, że Jan Paweł II miał prawo tak apelować, ponieważ sam wiele modlił 
się na Różańcu. Tak często widzieliśmy go z koronką różańca w ręku! Tak często 
słyszeliśmy go powtarzającego „zdrowaśki”, zwłaszcza, kiedy nawiedzał sanktuaria 
maryjne. A i w tym cytowanym już dokumencie o Różańcu daje świadectwo, czym dla 
niego osobiście była modlitwa różańcowa. Pisze: „Od lat młodzieńczych modlitwa 
ta miała ważne miejsce w moim życiu duchowym (...) Różaniec towarzyszył 
mi w chwilach radości i doświadczenia. Zawierzyłem mu wiele trosk. Dzięki 
niemu zawsze doznawałem otuchy” (RVM, 2). Nie dziwi zatem pragnienie 
papieża, aby to jego doświadczenie modlitwy różańcowej stało się także naszym 
doświadczeniem. Abyśmy niejako posmakowali piękna i mocy tejże modlitwy, a 
następnie mieli pragnienie, by jeszcze więcej i jeszcze lepiej na Różańcu się modlić. 
Doprawdy szczęśliwi ci, którzy tak właśnie zakosztowali modlitwy różańcowej i teraz 
na nowo tej modlitwy szukają i ciągle na nowo jej doświadczają. I spełnia się w ich 
życiu ewangeliczna zasada:, „Kto ma, temu będzie dodane” (por. Mt 13, 12). A biedni 
ci, którzy nawet nie zakosztowali.” 
 
 ks. Jan Glapiak, fragment artykułu „Zakosztować modlitwy Różańcowej”, 
 publikowany w Przewodniku Katolickim, nr 40/2010 
 http: //www.archpoznan.pl/content/view/1861/41/ (odczyt z dnia 27.03.2014) 
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Misericordyna - Papież Franciszek poleca „lek” z Polski 
 

„Gdy Papież Franciszek po niedzielnej modlitwie (17 listopada 2013) zaczął polecać 

wiernym lek na serce, początkowo zapanowała konsternacja. Szybko okazało się jednak, 

że w pudełku wyglądającym na opakowanie farmaceutyków jest... różaniec i obrazek 

Jezusa Miłosiernego. To pomysł gdańskich kleryków. 

 

W niedzielę po modlitwie Anioł Pański 

papież Franciszek uniósł rękę 

z tajemniczym pudełkiem i przemówił: - 

Chciałbym polecić wam lekarstwo. 

Ktoś zapyta: to teraz papież jest 

aptekarzem? To lekarstwo specjalne po to, 

by konkretny wymiar nabrały owoce 

Roku Wiary, który zbliża się do końca. To 

lekarstwo złożone z 59 granulek 

dosercowych - mówił papież, a wierni 

dopiero przy ostatnich słowach zaczęli 

rozumieć, o co chodzi.  

Ten nietypowy lek, nazwany miserikordyną, to bowiem... różaniec i obrazek Jezusa 

Miłosiernego, który rozdano 30 tys. wiernym zgromadzonym na Placu św. Piotra w Watykanie. 

Okazało się też, że zestaw wymyślony został w Gdańsku. To pomysł diakona Błażeja 

Kwiatkowskiego.  

 

- Nie spodziewałem się takiej reklamy, ale bardzo cieszę się z takiej promocji. Nazwa leku 

zawiera w sobie łacińskie słowo "Misericordia" czyli "miłosierdzie". Mam nadzieję, że wielu 

ludzi na nowo odkryje modlitwę różańcową. Tu nie chodzi o promocję pudełeczka 

stylizowanego na lekarstwo, a jedynie o promocję Boga. Jest to zaproszenie skierowane do 

ludzi, by się modlili - mówił Błażej Kwiatkowski w Radiu Gdańsk. 

 

Pomysł omawiany jest już na całym świecie, bo Kościół katolicki po raz pierwszy zdecydował 

się na tak odważny krok - było nie było - reklamowy. Już teraz wielu kapłanów z Pomorza pyta 

o tajemnicze pudełeczko.  

 

- Nie zapomnijcie jej wziąć, bo robi dobrze na serce, duszę i jest dobra na całe życie - 

podkreśla papież Franciszek.” 

 

Czytaj więcej na: 

http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Papiez-zareklamowal-gdanski-specyfik-na-serce-

n74547.html#tri (odczyt z dnia 27.03.2014.) 

 

http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Papiez-zareklamowal-gdanski-specyfik-na-serce-n74547.html#tri
http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Papiez-zareklamowal-gdanski-specyfik-na-serce-n74547.html#tri

