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

 

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

      w Dąbrówce  
            

         listopad   2016               Kazanie na śniadanie głoszą „Starsze Panie”  
                                   

 
   

   W  drodze z Wszystkimi  Świętymi!  
        

Zaduszkowy listopad rozpoczynamy Uroczystością Wszystkich Świętych. 
Nie sposób ogarnąć „Wszystkich”, dlatego zachęcamy: szukajcie Swoich 
Świętych! Pomocą może być dla Was książka „Święci codziennego użytku” 
Szymona Hołowni. Zajrzyjcie też do naszego biuletynu, gdzie 
przedstawiamy kilku miłosierno-różańcowych świętych i błogosławionych. 
Przyjdźcie też do kaplicy w Dąbrówce na Nowennę do św. Józefa. Ten 
patron dobrej śmierci na zaduszkowy listopad wydaje się 
najodpowiedniejszy. Sami wybierzcie. Najważniejsze, że mamy wybór i nie 
jesteśmy sami! 
 
 

Listopadowy terminarz  
 

 5 listopada  -   Pierwsza  Sobota  
     godz.8.00     Różaniec 
     godz.8.30     Msza św. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP 
 6 listopada  -   Pierwsza  Niedziela   
     godz.8.00     Różaniec 
     godz.8.30     Msza św. w intencji Wspólnoty Żywego Różańca 
20 listopada -   zakończenie Roku Miłosierdzia 
     godz.19.00   FILM „Tajemnica Nowenny Pompejańskiej” (w kaplicy) 

  
             

Papieskie intencje modlitewne na listopad 
Ogólna: Aby kraje, które przyjmują wielką liczbę uchodźców i 
uciekinierów, były wspierane w swoim wysiłku solidarności. 
Ewangelizacyjna: Aby w parafiach kapłani i wierni świeccy 
współpracowali  
w służbie wspólnoty, nie ulegając pokusie zniechęcenia. 

 



WSZYSCY  nasi  ŚWIĘCI   
 
Rada Nadzorcza 
Wszyscy Świeci. Na co dzień trudno spamiętać i ogarnąć ich wszystkich. Szymon 

Hołownia – znany dziennikarz, w wydanej w 2015 roku książce „Święci 
codziennego użytku”, radzi: aby wybrać sobie ulubionych – „grono 
znajomych na niebieskim Facebooku”, aby „zbudować własną brygadę, 
własny pitsop świętych”, aby „powołać do życia niebiańskie zaplecze, grupę 
wsparcia wysokościowego”. On najbliższych sobie świętych zgrupował w 
swoją prywatną Radę Nadzorczą. Należą do niej m.in. - co ważne dla naszej 
parafii w Dąbrówce: patronka naszej parafii - święta Urszula Ledóchowska i 
imiennik naszego Ks. Wikarego - Szymon Słupnik Młodszy. Gdyby dodać do 
tego grona świętego Karola Boromeusza – imiennika naszego Ks. 
Proboszcza, to z powodzeniem mogliby wszyscy stanowić Radę Nadzorczą 
naszej parafii w Dąbrówce.  

 

Miłosierni święci 
W mijającym 2016 Roku Miłosierdzia Papież Franciszek zwrócił nam uwagę 
na innych wielkich świętych. W lipcu w trakcie Światowych Dni Młodzieży w 
Krakowie, które odbywały się pod hasłem „Błogosławieni miłosierni, 
albowiem oni miłosierdzia dostąpią”, wspominał świętego Jana Pawła II i 
świętą Faustynę – Apostołów Bożego Miłosierdzia. We wrześniu 
kanonizował Matkę Teresę z Kalkuty – misjonarkę posługującą wśród 
najbiedniejszych tego świata. Jej życie to cała katechizmowa lista uczynków 
miłosierdzia. 

 

  Z różańcem w godzinę śmierci 
Papież Franciszek podczas tegorocznej pielgrzymki w Polsce był też w byłym 
obozie Auschiwtz-Birkenau, gdzie odwiedził celę głodowej śmierci świętego 
o. Maksymiliana Marii Kolbego. „W tym roku 14 sierpnia przypadła 75. 
rocznica męczeńskiej śmierci tego franciszkanina. Papież w milczeniu modlił 
się w miejscu, w którym święty konał przez kilkanaście dni, a w końcu został 
zabity zastrzykiem z fenolu. Widok modlącego się Franciszka stał się dla 
wielu jednym z najbardziej poruszających momentów jego pobytu w 
Polsce.” 
 

Ojciec Maksymilian, 47-letni franciszkanin z Niepokalanowa, w 1941 roku 
w obozie w Oświęcimiu, po wybraniu dziesięciu więźniów, skazanych na 
śmierć głodową do bunkra, wystąpił z szeregu, wskazał na jednego i 
powiedział: „Jestem polskim księdzem katolickim, jestem stary, chcę 



umrzeć za niego, bo on ma żonę i dzieci..” Po wymianie poszedł z 
pozostałą dziewiątką do bloku śmierci. Był z nimi do końca: spowiadał, 
modlił się i na pewno –on sługa Niepokalanej - odmawiał różaniec. 
  
 
Na podobny wyjątkowy akt zdobył się podczas Powstania Warszawskiego 
w 1944 roku 47-letni wówczas dominikanin o. Michał Czartoryski, 
kapelan powstańców. „Niemcy wszystkie szpitale likwidowali – wrzucali 
granat albo rozstrzeliwali w łóżkach. W piwnicach gmachu pozostało 
dziesięciu ciężko rannych chłopców i jedna dziewczyna.  Ojciec Michał 
odmówił zdjęcia habitu i ucieczki. Powiedział wówczas: „Nie, …nie wyjdę. 
Ja nie zdejmę szkaplerza, a poza tym jestem potrzebny tym chłopcom.” 
„… udzielił wszystkim generalnej absolucji…, poszedł do sali..., siadł na 
krześle między łóżkami, wyciągnął swój dominikański różaniec i zaczął 
mówić głośno, spokojnie modlitwę. I znów mam w oczach jego twarz. Ta 
ogromna łagodność… Gdy ci chłopcy zobaczyli, że ojciec zdrowy, silny 
zostaje z nimi, opadły z nich lęki. Prawdopodobnie, ale tego już nie wiem, 
śledzili ojca modlitwę.”- wspominała powstańcza sanitariuszka Eleonora 
Kasznica.  13 czerwca 1999 roku papież Jana Paweł II ogłosił w Warszawie 
ojca Czartoryskiego – jako jedynego dominikanina – błogosławionym w 
gronie 108 Męczenników II Wojny Światowej. 

 

Różańcowi święci 
Penetrując życiorysy „miłosiernych” świętych, zauważyliśmy, że różaniec 
często odgrywał kluczową rolę w ich życiu.  Na użytek naszej parafialnej 
różańcowej wspólnoty zrobiliśmy zestawienie niektórych różańcowych 
przykładów. Spróbujcie je zgłębić. Zajrzyjcie do życiorysów naszych 
świętych w innych źródłach. A może znajdziecie nowe różańcowe tropy i 
ślady. Powodzenia w poszukiwaniach!  
 
Jan Paweł II: rok w 2003 ogłosił Rokiem Różańca; napisał List apostolski o 
Różańcu świętym; wprowadził do różańca tajemnice światła; 
obdarowywał na audiencjach różańcami wszystkich gości, całe życie 
zachęcał do tej modlitwy. 
 
Matka Teresa odbierając w 1979 roku Pokojową Nagrodę Nobla, trzymała 
w ręce różaniec. Kilka miesięcy przed śmiercią w 1997 roku podarowała 
Dianie, księżnej Walii, różaniec. Siostry z założonego przez nią 
zgromadzenia Misjonarek Miłości mają zwyczaj odmawiać różaniec w 
podróży czy też wędrując ulicami. 
 



Św. ojciec Maksymilian i błogosławiony ojciec Michał - Franciszkanin i 
Dominikanin. Wierni do końca ludziom i Bogu. Wstępowali do nieba 
odmówiwszy różaniec z towarzyszami niedoli – współwięźniami i 
powstańcami. Byli zatem w tym czasie z Maryją i Jezusem, jak święty Józef 
– patron dobrej śmierci.  
 

Apostoł różańca 
W naszej parafii propagatorzy Nowenny Pompejańskiej i organizatorzy 
projekcji filmu o sanktuarium różańcowym w Pompejach zwrócili nam też 
uwagę na świeckiego apostoła różańca - błogosławionego Bartolo Longo. 
Ale o nim dowiemy się więcej dopiero w niedzielę 20 listopada z filmu 
„Tajemnica Nowenny Pompejańskiej”, który zostanie wyświetlony w 
naszej parafialnej kaplicy. Jesteśmy bardzo ciekawi!  
  
 
W listopadzie i przez cały rok, w życiu i w godzinę śmierci, 
bądźmy zawsze z BOGIEM i z Wszystkimi naszymi Świętymi.  
Pamiętajmy o NIM i o nich. Wzywajmy JEGO i ich do pomocy!  
ON i oni czekają - zawsze wierni i miłosierni! Nigdy nie jesteśmy sami!   
(MG) 
 
 
Ps. 
 1.W bibliotekach gminnych w Dąbrówce, Dopiewie i Tarnowie Podgórnym jest wiele 
     biografii świętych.  
 2. U nas - w kaplicy w Dąbrówce w pierwszą sobotę miesiąca, po mszy św. o godz.8.30 
     – wymiana książek z Biblioteczki Wspólnoty Żywego Różańca. Zapraszamy. 

 
Korzystałam z: 
1. Franciszek „Miedzy kanapą a odwagą. Wszystko, co powiedział Papież podczas 
    Światowych Dni Młodzieży w Krakowi”, Wydawnictwo Znak, Kraków 2016 
2. Szymon Hołownia, „Święci codziennego użytku”, Wydawnictwo Znak, Kraków 2015 
3. Jan Grzegorczyk, „O bogatym młodzieńcu, który nie odszedł zasmucony”,     
     Wydawnictwo Znak, Kraków2007 
4. O. Leon Benigny Dyczewski OFMConv, „Człowiek człowiekowi… Rzecz o Św.  
    Maksymilianie Marii Kolbe”, Wydawnictwo Państwowego Muzeum Oświęcim –  
    Brzezinka, Wydawnictwo Calvarianum, Oświęcim 1994 
5. Kathryn Spink „Matka Teresa”, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2008 
6. Paul Chetcuti S.J. „Wybierając służbę nędzarzowi. Świadectwo o matce Teresie i jej  
    pracy”, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1985 
7. http://pl.forher.aleteia.org/articles/szpilki-obok-znoszonych-sandalow-przyjazn-matki-
teresy-i-ksieznej-diany/      
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