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

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

 

    kwiecień  2015 
 

   
W Biuletynie znajdziecie:  

 relację z rekolekcji w Luboniu dla Żywego Różańca 

 myśl różańcową z parafialnych rekolekcji wielkopostnych  

 ogłoszenie o zapisach na czerwcową pielgrzymkę do Tulec 

 świadectwo praktykowania pierwszych sobót miesiąca  
      przez Jana Pawła II – polecamy w 10. rocznicę śmierci JPII,  

                                                przypadającą 2 kwietnia 

 Zapraszamy do modlitwy różańcowej: 

 3 kwietnia      Wielki Piątek 
 godz.17.45     Różaniec  poprowadzi Wspólnota ŻR 

 12 kwietnia    Niedziela Miłosierdzia Bożego 
 godz. 8.00      Różaniec  poprowadzi Wspólnota ŻR 
 godz. 8.30      Msza Św. w intencji śp. Heleny Baranowskiej 
                          zamówiona przez Wspólnotę ŻR 

Pierwsza Sobota i Pierwsza Niedziela przypadają w tym miesiącu  
 w Wielką Sobotę i  w Niedzielę Zmartwychwstania. W tych dniach 
odmówmy różaniec indywidualnie. 
 

Intencja modlitewna na kwiecień 2015: za Kapłanów 

aby Bóg obdarzał ich potrzebnymi łaskami i umacniał w powołaniu. 

WSZYSCY – Wspólnota Różańcowa i cała Parafia – 
na naszej drodze do Boga 

 bardzo potrzebujemy świadectwa KS. KAROLA i KS. PIOTRA. 
W Dniu Kapłana - przypadającym w Wielki Czwartek – 2 kwietnia 

modlimy się słowami Psalmu 23 i życzymy im: 
Niech Pan będzie waszym pasterzem, 

niech wiedzie Was po właściwych ścieżkach, 
niech dobroć i łaska pójdą w ślad za Wami 

przez wszystkie dni waszego życia. 
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Rekolekcje Żywego Różańca  

Trzy osoby z naszej parafii uczestniczyły w dniach od 13 do 15 marca w 
rekolekcjach dla Żywego Różańca, które odbywały się w Luboniu w Domu 
Rekolekcyjnym Sióstr Służebniczek. http://www.siostry-maryi.pl/ 
 

      Razem z nami w tym miejscu było 50 osób, w tym trzech panów. W tym 
samym terminie w innym miejscu - w Pniewach - w podobnych rekolekcjach 
uczestniczyło 70 osób. W całej diecezji poznańskiej takich wiosennych turnusów 
rekolekcyjnych ŻR było 7 i uczestniczyło w nich aż 500 osób!  
Plan każdego dnia rekolekcji był bardzo bogaty. Codziennie przeżywaliśmy 
Eucharystię.  Odmawialiśmy Różaniec, Godzinki i Koronkę do Miłosierdzia 
Bożego. Uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej. Spotykaliśmy się na naukach 
prowadzonych przez ojca Tadeusza Domerackiego SJ - przełożonego 
wspólnoty jezuitów w Poznaniu przy kościele na ul. Szewskiej.   
http://poznan.jezuici.pl/wspolnota-jezuitow-w-poznaniu 

Tematy konferencji były bardzo praktyczne: 

 MODLITWA (jakie są warunki dobrej modlitwy według św. Ignacego 
Loyola? jak przezwyciężać trudności na modlitwie? jak pojmowali 
modlitwę: MatkaTeresa z Kalkuty, Jan Paweł II,  ks. J. Twardowski?) 

 ODDAWANIE CZCI Matce Bożej (rys historyczny kultu) 

 SAMOTNOŚĆ (rodzaje samotności człowieka, dobra samotność Jezusa). 
Niektórzy uczestnicy byli bardzo aktywni: zadawali pytania i spontanicznie 

wyrażali swoje opinie i komentarze.  Rekolekcjonista cierpliwie tłumaczył, dzielił 
się swoim osobistym doświadczeniem i urozmaicał czas: uczył piosenki, 
wprowadził ćwiczenia z modlitewnymi gestami. Na końcu wyznaczył 
uczestnikom zadanie: oświecać innych obecnością Boga w sercu. Ogromnie 
trudne!!  
       W drugim dniu rekolekcji odwiedził nas Diecezjalny Moderator Wspólnot 
Żywego Różańca – Ks. Jan Glapiak. Koncelebrował mszę św. w sanktuarium bł. 
Edmunda Bojanowskiego. Wygłosił kazanie o nowej formie różańca                        
z dopowiedzeniami. Podpisywał dedykacje w swojej autobiograficznej książce 
„Jak paciorki różańca przesuwają się chwile…”. Podzielił się z nami ogłoszeniami 
z życia Diecezjalnej Wspólnoty ŻR – zachęcał do uczestniczenia     w licznych 
spotkaniach.  Poinformował, że aktualne komunikaty umieszcza na stronie 
internetowej archidiecezji i przesyła do proboszczów na skrzynki mailowe. 
Zapowiedział, że w przyszłości będzie przysyłał do parafii - do nadzelatorów - 
białe koperty ze szczegółowymi informacjami o Żywym Różańcu. Czeka teraz na 
zgłoszenia z parafii, potwierdzone przez Proboszczów, do kogo ma kierować, 
przygotowane już białe koperty z komunikatami                 i zaproszeniami  na … 
kolejne jesienne rekolekcje. 
http://www.archpoznan.pl/content/view/1874/41/ 
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O różańcu na rekolekcjach parafialnych  
 
Rekolekcjonista ks. Krzysztof Różański - proboszcz z Konarzewa - podczas 
odbywających się w naszej parafii od 15 do 18 marca wielkopostnych 
rekolekcji wspomniał o różańcu.  
 
Wskazał, że wezwanie Kościoła - „Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za 
nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen” – jest najprostszą 
modlitwą, przygotowującą do dobrej śmierci.  Mówił o tym w drugim dniu 
rekolekcji podczas konferencji poświęconej śmierci. Podawał przykłady 
świętych (św. Teresę od Dzieciątka Jezus, św. Jana Pawła II, św. Dominika 
Savio, św. Franciszka), którzy rozumieli ten moment w życiu jako spotkanie 
z Bogiem. 
Szczególne – wyjątkowe nastawienie do śmierci miała św. Teresa od 
Dzieciątka Jezus. Pytającym siostrom — „A więc śmierć przyjdzie po ciebie?” 
— odpowiadała: „Nie, to nie śmierć przyjdzie po mnie, ale Pan Bóg.”  
Rekolekcje odbywały się pod hasłem: „Stwórz o Boże we mnie serce czyste i 
odnów we mnie moc ducha” (Ps.51,12). Ksiądz Rekolekcjonista często 
powtarzał to wezwanie z 51. psalmu Dawida i zachęcał nas do modlitwy 
psalmami.  
 
Zatem po rekolekcjach - w drodze na spotkanie z Bogiem - sięgnijmy po 
Różaniec i Księgę Psalmów. 

 
 

 
ZAPRASZAMY 

na Pielgrzymkę do sanktuarium w Tulcach 
na spotkanie modlitewno-formacyjne 

w sobotę 27 czerwca 2015  

wyjazd autokarem, koszt 30 zł   

zapisy i wpłaty u Ks. Proboszcza  

 
 

 
Biuletyn jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej:   
http://dąbrówkaparafia.pl/duszpasterstwo-doroslych/zywy-rozaniec 

 

-3- 

 

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


Nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca (część 2.) 

Świadectwo Jana Pawła II  

Zwrócimy teraz uwagę na wydarzenie związane z pobytem papieża Jana Pawła II 

w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem na Krzeptówkach w dniu 7 

czerwca 1997 r. Był to dzień konsekracji tamtejszego kościoła jako wotum 

dziękczynnego za uratowane życie Ojca Świętego. Była to równocześnie 

pierwsza sobota miesiąca, i to bardzo szczególna pierwsza sobota, bo 

jednocześnie święto Niepokalanego Serca Maryi. Tego dnia, ku zaskoczeniu 

wszystkich, Ojciec Święty przybył do Sanktuarium przed czasem – piętnaście 

minut przed wyznaczoną godziną. A uczynił to nieprzypadkowo, bo jak mówią 

towarzyszące mu w tej pielgrzymce osoby – tego ranka Jan Paweł II nalegał, 

mówiąc „Jedźmy już”, a następnie przybył do sanktuarium kwadrans przed 

rozpoczęciem liturgii Mszy św. Dlaczego tak uczynił? Ponieważ – jak się później 

okazało – piętnaście minut spędził w tzw. starej kaplicy, gdzie na kolanach trwał 

przed cudowną figurą Matki Bożej Fatimskiej. Trwał na rozmyślaniu. Zgodnie z 

prośbą Matki Najświętszej towarzyszył Jej przez 15 minut, rozmyślając nad 

tajemnicami różańcowymi, w intencji zadośćuczynienia. Tego dnia spełnił też 

pozostałe warunki nabożeństwa pierwszych sobót, włącznie z odmówieniem 

różańca, co uczynił publicznie podczas wieczornego nabożeństwa w 

Ludźmierzu. Zapytajmy: czy taka postawa Ojca Świętego nie powinna być dla 

nas znakiem, a zarazem zachętą do przejęcia się na nowo wezwaniem Matki 

Bożej Fatimskiej i praktykowania nabożeństwa pierwszych sobót?  

Wiemy jak bardzo Jan Paweł II był związany z maryjnym sanktuarium w 

Fatimie. Biskup ubrany na biało, o którym mowa z trzeciej tajemnicy fatimskiej, 

od razu został rozpoznany przez pastuszków jako papież. Oni jednak nie 

wiedzieli, o którego papieża chodzi. Dopiero wydarzenia z 13 maja 1981 *roku 

pozwoliły rozpoznać tego biskupa w białej szacie jako Jana Pawła II. Wiemy też, 

że wydarzenia te miały miejsce dokładnie w rocznicę pierwszego fatimskiego 

objawienia. Ojciec Święty powie później, że matczyna ręka Maryi 

tak poprowadziła kulę, aby nie upadł martwy, jak mówiła przepowiednia, ale był 

ocalony dzięki modlitwie i pokucie ludzi wierzących. Nie ma bowiem – jak pisze 

kardynał Ratzinger – „nieodwołalnego przeznaczenia”, ale „wiara i modlitwa to 

potężne siły, które mogą oddziaływać na historię, i że ostatecznie modlitwa 

okazuje się potężniejsza od pocisków, a wiara od dywizji”(komentarz 

teologiczny do trzeciej tajemnicy fatimskiej).  

Konferencja wygłoszona na 5 spotkaniach „Żywego Różańca” w terminach wiosennych 

2006 roku przez Ks. Jana Glapiaka Archidiecezjalnego Duszpasterza Wspólnot Żywego 

Różańca http://www.archpoznan.pl/content/view/1869/41/ (odczyt z dnia 27-03-2015) 
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