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DROGA MARYI 
 
  Od ‘tajemnic’ do ‘Tajemnicy’ (RVM, 24) 
 
  Biuletyn Wspólnoty Żywego Różańca 
  przy parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej  
  w Dąbrówce 

 
  marzec  2015 
 

 
Zachęcamy do lektury! 
Jeśli zajrzycie do naszego marcowego Biuletynu dowiecie się: 

 co ustaliliśmy 7 lutego na parafialnym spotkaniu ŻR?  

 jakie czasopismo poleca Moderator Diecezjalny ŻR ? 

 jak wygląda odznaka członka ŻR?  

 jaka jest idea nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca? 

 

Zapraszamy na modlitwę: 

 1 marca – Pierwsza Niedziela miesiąca 

              godz.8.00  Różaniec 

              godz.8.30  Msza św. w intencji Wspólnoty ŻR 

 7 marca – Pierwsza Sobota miesiąca 

             godz.10.00  Różaniec i Msza Św. wynagradzająca  

 
 

  Intencja modlitewna na marzec 2015: 

  Módlmy się o dobre duchowe owoce Wielkiego Postu  

  dla wszystkich naszych parafian. 

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

 

 

http://dąbrówkaparafia.pl/duszpasterstwo-doroslych/zywy-rozaniec
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„Co się zdarzyło w Żywym Różańcu na spotkaniu 7 lutego? 
 
Zebraliśmy się w grupie 20 osób: Ks. Proboszcz, członkowie 

parafialnej Wspólnoty ŻR. Byli też goście – sympatycy grupy, 

czciciele Matki Bożej i różańca. Na początku w kaplicy odmówiliśmy 

różaniec w intencji Wspólnoty ŻR i wszystkich inicjatyw 

duszpasterskich w parafii Dąbrówka. Potem przeszliśmy do salki 

parafialnej, gdzie przygotowaliśmy słodki poczęstunek. W takiej 

atmosferze, pod przewodnictwem Księdza Proboszcza, 

przedyskutowaliśmy kilka różańcowych propozycji na 2015 rok.  

 

Ustaliliśmy: 

 

1. Pierwsze soboty i niedziele miesiąca. Od marca będziemy 

dodatkowo spotykać się na różańcu i mszy świętej wynagradzającej 

w pierwsze soboty miesiąca.   Zachowujemy też spotkania w 

pierwsze niedziele miesiąca. 

 

2. Rekolekcje. 5 osób zadeklarowało udział w wyjazdowych 

rekolekcjach dla członków ŻR (w Luboniu, 13-15 marca). 

 

3. Różaniec w Wielki Piątek - 3 kwietnia, o godz.17.45, przed 

wieczorną Liturgią - poprowadzi Wspólnota ŻR.  

 

4. Pielgrzymka do Tulec w dniu 27 czerwca. 12 osób wyraziło chęć 

wyjazdu na spotkanie formacyjno-modlitewne i dlatego 

organizujemy wyjazd autokarem. Mamy nadzieję, że zgłosi się 

więcej osób.  

 

5. Termin następnego spotkania. Kolejne spotkanie w salce „przy 

kawie” zaplanowaliśmy na sobotę 6 czerwca. 

 

Na modlitwę i spotkania zapraszamy Wszystkich Parafian - a 

szczególnie Rodziców, modlących się za swoje dzieci na różańcu w 

tzw. grupie „Różaniec Rodziców”.  
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KOMUNIKATY ks. kan. dr Jana Glapiaka 

Archidiecezjalnego Moderatora Żywego Różańca 

 
1. Zachęcam do abonowania czasopisma „Różaniec”, redagowanego przez 

Siostry Loretanki w Warszawie.  

Siostra Andrzeja C. Biała CSL, Dyrektor Wydawnictwa Sióstr Loretanek, 

informuje, że od stycznia 2015 r. do każdego numeru „Różańca” będzie 

dołączony dodatek dla młodzieży. Jego zadaniem jest przygotowanie do 

Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. Nieduży format (A5), oryginalna forma i 

krótki przekaz mają zachęcić młodych ludzi do lektury. Celem jest pokazanie 

wiary i życia jako elementów uzupełniających się, a nie rywalizujących ze sobą 

oraz pobudzenie wrażliwości na potrzebę obecności Boga w swoim 

codziennym życiu. Siostra serdecznie prosi o zachęcanie katechetów i 

parafian, szczególnie rodziców lub dziadków dorastających dzieci i wnuków, 

do zaopatrzenia się we wspomniany dodatek dla młodzieży. Istnieje 

możliwość zamawiania większej jego ilości bez miesięcznika „Różaniec”. 

 

Miesięcznik „Różaniec”, jak również dodatek dla młodzieży, można zamawiać 

w: Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 04-476 Warszawa, ul. L. Żeligowskiego 

16/20, tel. (22) 673-58-39, 427-34-27; fax (22) 612-93-62, e-mail: 

rozaniec@loretanki.pl  

 

2. U Sióstr Loretanek można też  nabyć odznaki członka ŻR oraz obrazki z 

Aktem oddania się członków ŻR Matce Bożej (który był rozprowadzany na II 

pielgrzymce ogólnopolskiej), gdzie na awersie znajduje się fot. tejże odznaki.  

Odznaka (w załączeniu) przedstawia wizerunek Matki 

Bożej Częstochowskiej otoczony dziesiątkiem różańca z 

symbolem róży. Przypinana jest do ubrania na agrafkę. 

Odznakę można zamówić w Wydawnictwie Sióstr 

Loretanek (przyjmowane są zamówienia zbiorowe od 

10 sztuk powyżej). Termin realizacji jest uzależniony od 

ogólnej liczby wszystkich złożonych zamówień. Cena 1 

sztuki (z pudełkiem) – 16 zł.  

http://www.archpoznan.pl/content/view/3016/41/  

            (odczyt 25-02-2015) 

 

mailto:rozaniec@loretanki.pl
http://www.archpoznan.pl/content/view/3016/41/
http://www.archpoznan.pl/images/stories/2014/odznaka/odznaka.jpg
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Nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca (część 1.) 

Takie mam przekonanie, że w śmierci papieża Jana Pawła II, który zapukał do 
bram nieba w pierwszą sobotę miesiąca, dnia 2 kwietnia 2005 r., Pan Bóg dał 
nam swój szczególny znak, abyśmy na nowo i z jeszcze większą gorliwością 
zapragnęli praktykować nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca.  

Apel Siostry Łucji  

„Nie wiem, czy znacie już nabożeństwo pięciu sobót – wynagradzające 
Niepokalanemu Sercu Maryi. Ponieważ jest to rzecz nowa, pomyślałam, że Was 
o nim poinformuję jako o czymś, o co prosiła nasza kochana Matka niebieska” – 
są to słowa Siostry Łucji, której jako dziesięcioletniej dziewczynce i jej kuzynom 
Franciszkowi i Hiacyncie objawiła się Matka Najświętsza. Objawienia miały 
miejsce w Fatimie w Portugalii w czasie od 13 maja do 13 października 1917 
roku. Siostra Łucja zmarła 13 lutego 2005 roku jako karmelitanka w klasztorze w 
Coimbra na północy Portugalii. Rok później jej ciało zostało złożone pod 
posadzką bazyliki w sanktuarium w Fatimie, obok doczesnych szczątków 
Franciszka i Hiacynty, którzy zmarli wkrótce po fatimskich objawieniach a w 
2000 roku zostali beatyfikowani przez Ojca Świętego Jana Pawła II.  

„Chcę Wam powiedzieć – mówi dalej Siostra Łucja – o tym nabożeństwie z 
uwagi na Jezusa, który wyraził życzenie, aby je praktykować”. Przypomina też 
obietnicę Pani Fatimskiej, daną tym, którzy praktykują to nabożeństwo, że w 
godzinę śmierci przyjdzie z pomocą ze wszystkimi łaskami potrzebnymi do 
zbawienia.  

Następnie Siostra Łucja wyjaśnia, na czym polega praktykowanie nabożeństwa 
pięciu pierwszych sobót miesiąca. Mówi: „Nabożeństwo to składa się z 
następujących elementów: przez pięć miesięcy, w pierwsze soboty, 
przyjmujemy Jezusa w Najświętszym Sakramencie, odmawiamy różaniec, 
spędzamy piętnaście minut towarzysząc Matce Najświętszej w rozważaniu 
tajemnic różańcowych i idziemy do spowiedzi. To ostatnie można uczynić kilka 
dni wcześniej, a jeśli podczas tej spowiedzi zapomnimy wzbudzić intencję, 
możemy to uczynić podczas następnej spowiedzi, z zastrzeżeniem, że w 
pierwszą sobotę Komunia św. została przyjęta w stanie łaski z intencją 
wynagrodzenia za obrazy przeciwko Najświętszej Maryi Pannie i te, które 
zasmucają Jej Niepokalane Serce” 
(o tych warunkach w następnych numerach Biuletynu).  
 
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 25-02-2015) 
 

http://www.archpoznan.pl/content/view/1869/41/

