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

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

w Dąbrówce                               
            maj 2017                              Kazanie na śniadanie głoszą „Starsze Panie”  

 

      
          
     Droga Fatimska! 

Dokładnie w tym miesiącu – 13 maja 2017 - przypada 100. rocznica 
objawień w Fatimie, gdzie Matka Boża nawoływała do pokuty, wzywała do 
odmawiania różańca i wprowadzenia nabożeństwa do Niepokalanego Serca 
Maryi zwanego inaczej jako nabożeństwo pięciu sobót wynagradzających. 
Przypominał nam o tym już w marcu i kwietniu – w trakcie rannych 
pierwszosobotnich mszy wynagradzających - ks. Karol Górawski. W tym 
biuletynie zamieszczamy krótkie streszczenie tego, co do nas powiedział o 
pokucie i wynagrodzeniu. Skorzystajmy też w roku jubileuszy z licznych 
zaproszeń - na spotkania modlitewne, pielgrzymki, rekolekcje i kongresy – 
adresowanych do członków Żywego Różańca. 

 

Terminarz 
    6 maja             Pierwsza  Sobota  
        godz.8.00     Różaniec 
        godz.8.30     Msza św. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP 
        Po mszy:       wymiana książek, relacja z rekolekcji w Luboniu 
    7 maja             Pierwsza  Niedziela  
        godz.8.00     Różaniec 
        godz.8.30     Msza św. w intencji  Żywego Różańca 

   

Intencje modlitewne na maj 2017 
parafialna:  
Módlmy się za skonfliktowane rodziny, aby umocnione miłością 
przebaczającą podejmowały wyzwania codzienności z poszanowaniem 
Bożych przykazań. 

papieska: 
Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Afryce dawali świadectwo 
pojednania, sprawiedliwości i pokoju, naśladując Jezusa miłosiernego. 

   wynagradzająca Matce Bożej - w Pierwszą Sobotę – 6 maja 
 



ZAPROSZENIA  ks. Jana Glapiaka  - 

Archidiecezjalnego Moderatora Żywego Różańca 
 

( ze strony internetowej Archidiecezji Poznańskiej - odczyt 28.04.2017 
http://www.archpoznan.pl/content/view/1880/41/) 
 
 
I.  
Serdecznie zapraszam na coroczne spotkania modlitewno-formacyjne 
wszystkich członków Żywego Różańca, które odbędą się w następujących 
miejscach i terminach: 
1. Smolice – sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych  

       6 maja 2017 r., godz. 11.00 
2. Wieleń – sanktuarium Matki Bożej Ucieczki Grzeszników  

     13 maja 2017 r., godz. 11.00  
3. Lubasz – sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin  

     10 czerwca 2017 r., godz. 11.00  
4. Tulce – sanktuarium Matki Bożej Pani Tuleckiej  

   17 czerwca 2017 r., godz. 11.00       
5. Buk – sanktuarium Matki Bożej Literackiej  

 24 czerwca 2017 r., godz. 11.00 
 

Chociaż wybrane miejsca spotkań położone są w różnych rejonach naszej 
Archidiecezji; tak, aby każdy miał w miarę blisko, to jednak można na 
spotkanie przybyć w dowolnym terminie i w dowolnie wybrane miejsce.  
 
W programie spotkania przewidziane jest nabożeństwo różańcowe 
(rozpoczynamy o godz. 11.00) i Msza św. z kazaniem oraz komunikaty (ok. 2 
godz.).  
 
Księży Opiekunów parafialnych wspólnot Żywego Różańca zapraszam do 
koncelebry. 
 
Proszę zabrać ze sobą sztandary związane z Żywym Różańcem.  
 
W celu łatwego sprawdzenia obecności na spotkaniach, należy wcześniej 

przygotować kartki z następującymi danymi: miejscowość, parafia i liczba osób 

obecnych na spotkaniu. 

 

http://www.archpoznan.pl/content/view/1880/41/


II.  
Zapraszam także na Archidiecezjalne Uroczystości Fatimskie (z okazji 100. 
Rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie) do diecezjalnego sanktuarium 
Matki Bożej Fatimskiej w Owińskach w dniu 13 czerwca 2017 r.  Msza św. w 
kościele parafialnym rozpocznie się o godz. 12.00. 
 
III.  
Równocześnie zapraszam na V Ogólnopolską Pielgrzymkę Żywego Różańca 
na Jasną Górę, która  odbędzie się w dniach 2 (wieczór) i 3 czerwca 
(przedpołudnie) 2017 r. 
lub 
na Pielgrzymkę Żywego Różańca do Gietrzwałdu w 140 rocznicę objawień 
Matki Bożej, która odbędzie się dnia 27 czerwca 2017 r.  
Zgłoszenia grup na w/w pielgrzymki proszę kierować bezpośrednio do mnie 
w Kurii – tel. 61 851 25 15 
 
IV.  
Zapraszam także na Kongres Różańcowy na Jasnej Górze (w 300-lecie 
koronacji cudownego obrazu Matki Bożej), który odbędzie się w dniach 7-8 
września 2017 r.  
 
 
 

KOMUNIKAT  ks. Szymona Muchy 

Moderatora Krajowego Żywego Różańca 
 

Zapraszamy na  
ogólnopolskie rekolekcje dla członków Żywego Różańca,  

które odbędą się w dniach 24-28 lipca 2017 r. w Gietrzwałdzie. 
Mottem rekolekcji będą słowa z orędzia gietrzwałdzkiego: 

Odmawiajcie różaniec.  
Rekolekcje prowadzić będzie o. Stanisław Przepierski OP. 

Zgłoszenia i zapisy: ks. Krzysztof Bielawny: Biela@rubikon.pl; 
tel. 606 758 273; (89) 512 32 66 

 
(na podstawie czasopisma „Różaniec” z kwietnia 2017) 

 

 

mailto:Biela@rubikon.pl


Ks. Proboszcz Karol Górawski 
o pokucie i wynagrodzeniu …. Matce Bożej 
( z kazania na Mszy św. o godz. 8.30, pierwsze soboty 4 marca i 1 kwietnia) 
 
 
Dwa miesiące temu, w marcu Ks. Karol Górawski zachęcał: Trwający Wielki 
Post i Jubileusz Fatimski to szczególna okazja, aby podjąć na nowo wezwanie 
Matki Bożej z Fatimy do pokuty - do wynagrodzenia za grzechy (swoje i 
innych). Zaznaczył, że pokuta to nie kara za grzechy, to – ważny element życia 
duchowego. Dobra pokuta zawiera: 1.przeproszenie za grzechy, 2.otwarcie się 
na Boga, 3.prośbę o Boże Miłosierdzie. Msze wynagradzające i odmawianie 
różańca to metody praktykowania pokuty.  
W kwietniu ks. Proboszcz wyjaśniał, że msze święte wynagradzające 
odprawiane w pierwsze soboty miesiąca są zarezerwowane tylko dla Matki 
Bożej (w naszej parafii o godz. 8.30). Ich jedyną intencją jest wynagrodzenie 
Maryi. Dlaczego? Za co? W 1917 roku czasach objawień w Portugali w 1917, 
na drugim krańcu Europy w czasie rewolucji bolszewickiej w Rosji było wiele 
osób wyśmiewających Matkę Bożą: jej dziewictwo, niepokalane poczęcie. Po 
objawieniach w Fatimie papież, biskupi i księża wprowadzili do Kościoła 
nabożeństwa wynagradzające Matce Bożej. Potrzeba wynagradzania Matce 
Bożej jest nadal aktualna. 
 

 

     
 

ZAPRASZAMY! 
 

Spotkanie ŻYWEGO RÓŻAŃCA 
w salce parafialnej przy kaplicy w Dąbrówce   

3 CZERWCA 2017 godz.9.00 
po różańcu (godz.8.00) i Mszy św. (godz.8.30) 

 
Zarezerwujcie czas w kalendarzach!  

 
 


