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

                      
                                                Biuletyn Wspólnoty Żywego Różańca 

        przy parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej                                                                                 
w Dąbrówce                               

            marzec 2017                       Kazanie na śniadanie głoszą „Starsze Panie”  
 

 
Droga Kobiet!  
 

Ewangelie opisują, że dwa tysiące lat temu w czasie drogi krzyżowej Jezusa „szło za 
Nim mnóstwo ludu, także kobiet”. Miejscowe – „Córki jerozolimskie ”, które 
„zawodziły i płakały nad Nim”. Było tam też wiele Niewiast z Galilei, które 
„towarzyszyły i usługiwały” Jezusowi i „razem z Nim przyszły do Jerozolimy”. W 
czasie drogi krzyżowej Jezusa przyglądały się i przypatrywały; stały z Jego Matką 
pod krzyżem; były przy pogrzebie, pozostały i siadły naprzeciw grobu a potem 
szykowały wonności. Kobiety bezimienne i znane z imienia: Maria Magdalena; 
Maria, matka Jakuba Mniejszego i Józefa; Maria, żona Kleofasa; matka synów 
Zebedeusza; Salome i Weronika (znana z tradycji). I Matka Jego – Maria. Stała pod 
krzyżem, tuliła w ramionach ciało zmarłego Syna. BYŁA tam - cały czas z Nim i z 
nimi. 
 

Gdzie jesteśmy teraz-w 2017 roku? Czy wyruszamy w drogę i w jaką?   
Kim jesteśmy My-Kobiety z Dąbrówki, Palędzia, Gołusek, Dopiewca? 
Płaczącymi córkami jerozolimskimi? Niewiastami z Galilei? 
Czy towarzyszymy Jezusowi? Czy służymy Mu?  Czy idziemy za Nim? 
Jak patrzymy na Niego? Czy dostrzegamy Jego cierpienie? 
Czy słyszymy, co do nas mówi? Czy zostajemy pod krzyżem?  
Czy wspieramy Marię – Jego Matkę? Czy siadamy przy grobie? 
 Czy szykujemy dla Niego „wonne olejki” – coś tylko dla Jezusa?  
Czy czekamy na Jego Zmartwychwstanie? 
Kim On-Jezus jest dla nas? 
Kim My-Kobiety jesteśmy dla Niego? 
 

Jest teraz czas w Wielkim Poście - w marcu 2017, aby poszukać na nowo 
odpowiedzi na te pytania. Jest to możliwe, kiedy wyruszymy w DROGĘ - na 
MODLITWĘ. Pójdźmy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Chwyćmy do ręki różaniec i 
podążmy szlakiem Tajemnic Bolesnych. Kartkujmy stronice Pisma Świętego w 
poszukiwaniu Jezusa i kobiet. Zatrzymajmy się na Adoracji Najświętszego 
Sakramentu. 

                                                     W DROGĘ na spotkanie z BOGIEM!      



O Kobietach w Pniewach 
 
W ostatnią sobotę karnawału – 25 lutego dałam się namówić na wypad do 
Pniew na dzień skupienia organizowany w sanktuarium świętej Urszuli - patronki 
naszej parafii w Dąbrówce. Było to dla mnie pierwsze a dla innych już XI 
spotkanie z cyklu „W trosce o życie i zdrowie rodziny”. Tym razem poświęcone 
kobiecie.  
 

Organizatorki – Siostry Urszulanki zaprosiły dwoje prelegentów, którzy 
przygotowali następujące tematy: 

 ks. dr Paweł Kiejkowski, pracownik Wydziału Teologicznego UAM: 
Czystość kobiety a relacje małżeńskie, rodzinne i społeczne 

 Danuta Sakowicz USJK, katechetka, wychowawca: 
 JESTEM w Biblii a moje jestem w… 

Rzadko słyszę, kiedy w kościele Kobieta mówi o kobietach. Warto to utrwalić!  
Najlepiej byłoby, gdybyście kiedyś siostrę Danutę usłyszeli na żywo (zaraża 
humorem) i zobaczyli jej perfekcyjnie przygotowaną prezentację. Ja przekażę wam 
tylko kilka inspiracji z jej bardzo interesującego wystąpienia.  (Spróbujcie je 
wykorzystać.) 
 

1. W Piśmie Świętym występuje 150 imion żeńskich.  
Warto przeszukać je pod tym kontem – w poszukiwaniu historii biblijnych 
kobiet. 

2. Problemy biblijnych kobiet warto wybrać jako przedmiot osobistej 
modlitwy Słowem Bożym. Przykładowe „kobiece” fragmenty do medytacji: 
Łk 8,40-48; Łk 10,38-42; Łk 15.8-10; Łk 24,1-11. 

3. Jedna z wielu dobrych rad modlitwy Słowem Bożym: 
Kiedy Bóg przemówi, spróbuj przyjąć Jego słowa sercem i rozumem. 
Rozum bez serca prowadzi do cynizmu. Serce bez rozumu – do naiwności. 
Najlepiej, gdy idą w parze za rękę. 
 

 Święta Urszula – kobieta wszechstronna  
Jadąc do Pniew wiedziałam, że święta Urszula była bardzo utalentowana: potrafiła 
przenikliwie zarządzać wspólnotą nowego zakonu urszulańskiego, znała kilka 
języków (francuski, niemiecki, rosyjski, szwedzki, norweski, duński) i … malowała 
obrazy! Chciałam je zobaczyć. Siostry nakierowały mnie, abym szukała na ścianach 
w auli i w kaplicy   klasztornej. Były aż trzy. Jeden (przedstawiający Jezusa pośród 

obłoków niebios z bijącym i świetlistym sercem z napisem PAX VOBIS) znałam już z 
obrazków rozprowadzanych w kaplicy w Dąbrówce. Dwa kolejne obrazy : 
Zwiastowanie i Chrystus Ukrzyżowany ( kopie mistrzów) widziałam po raz 
pierwszy. Jakie miały znaczenie dla Urszuli, dowiedziałam się po powrocie z 
wydanej w 2003 r. książki „Obrazki z Pniew – i nie tylko”. Bp Marek Jędraszewski 
wspomina: „W auli Domu Matki Założycielki na ścianie wisi obraz namalowany 
ręką Świętej Urszuli. Jest to kopia Murilla Zwiastowanie. Nie sposób przejść 



obojętnie obok tego płótna. Między nim a Sarkofagiem (w klasztornej kaplicy) 
istnieje bowiem pewne tajemne powiązanie …. Błogosławionaś, łaski pełna, Pan z 
Tobą…” – mówił do Maryi Anioł. A na Sarkofagu Świętej widnieje napis, będący 
Maryjną odpowiedzią: „Oto ja, służebnica Pańska”…. Święta spoczywa u stóp 
Ukrzyżowanego Jezusa”. Było to jej pragnieniem – pisała o tym w listach do brata. 
 
Chciałabym wrócić do Pniew: jeszcze raz przyjrzeć się obrazom świętej Urszuli; 
zanurzyć się w ciszy kaplicy pośród sióstr adorujących codziennie Najświętszy 
Sakrament; w trakcie rekolekcji czekał na mnie będzie smaczny obiad a w 
przerwach między konferencjami – kawa, herbata, ciasto i oczywiście strawa 
duchowa przez cały dzień. Ciekawa jestem następnych tematów i prelegentów 
(kolejne spotkanie z tego cyklu w listopadzie). Można przyjechać z dziećmi - Siostry 
zapewniają opiekę. Wszechstronne – kobiece podejście!  (MG) 
http://www.sanktuarium-pniewy.pl/ 

 

 
  Dla Kobiet (i nie tylko) w kaplicy w Dąbrówce:   

 

       I.   Warsztaty „Kobiece emocje” - 11 marca godz.16.00  
II.  Książki o kobietach (dostępne w różańcowej biblioteczce) 
      1. „Bóg dał mi kopa w górę” –  
       wywiad z Urszulą Melą – żoną i matką czwórki dzieci  
      2. „Byłam tylko pionkiem na szachownicy …” 
       wspomnienia świętej Urszuli Ledóchowskiej – patronki naszej parafii  

                  3. „Historia mojego życia” – Paulina Jaricot 
       autobiografia duchowa założycielki Żywego Różańca 

 

 
   Terminarz Żywego Różańca   

 4  marzec     -  Pierwsza  Sobota  
     godz.8.00     Różaniec 
     godz.8.30     Msza św. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP 
 5 marzec      -   Pierwsza  Niedziela   
     godz.8.00     Różaniec 
     godz.8.30     Msza św. w intencji  Żywego Różańca 
Rekolekcje wyjazdowe w marcu - wykaz miejsc i terminów w lutowym  
                                           biuletynie. Przypominamy o zgłoszeniach! 

 

 
Papieska intencja modlitewna na marzec 2017: 
Intencja ewangelizacyjna:  Za prześladowanych chrześcijan, aby doświadczyli 
wsparcia całego Kościoła przez modlitwę i pomoc materialną. 

 

http://www.sanktuarium-pniewy.pl/


W Wielkim Poście bądźmy jak „ptaki podniebne” 

W ewangelii na ostatnią niedzielę karnawału (VIII niedzielę zwykłą -26 lutego) 
Jezus zachęcał: „Przypatrzcie się ptakom podniebnym: nie sieją ani żną i nie 
zbierają do spichlerzy, a Ojciec niebieski je żywi. Czyż nie jesteście ważniejsi niż 
one?” (Mt 6,26).  

Jeśli chodzi o pokarm duchowy, to przypatrując się w Wielkim Poście licznym 
inicjatywom duszpasterskim (przygotowanym przez parafie, różne organizacje, 
stowarzyszenia), to możemy być pewni, że „Ojciec niebieski pożywi nas”.  I 
możemy poczuć się już teraz jak „ptaki podniebne”. Wystarczy tylko przełamać 
swój bezwład i wyfrunąć z gniazda.  
Oto lista propozycji: 
 

1. Kaplica w Dąbrówce   
     Droga Krzyżowa w każdy piątek, godz.17.30 (dla dzieci) i 19.00 
     Gorzkie Żale – w niedzielę o godz.16.15 
     Rekolekcje parafialne - początek 19 marca  
 

2. 34 Kościoły stacyjne Poznania 
      (lista na stronie  www.archpoznan.pl i w kolejnych numerach  
      „Przewodnika Katolickiego”)  
     Pielgrzymowanie od Środy Popielcowej do Niedzieli Palmowej  
     po kolejnych kościołach. (bez niedziel) 
     Hasłem modlitwy są słowa „Nawracajcie się, idźcie i głoście”.  
     Ale najpierw wyfruńcie z domu  
     W programie: godz.15.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu 
                           godz.17.00 – Droga Krzyżowa 
                               godz.18.00 – Msza św. z homilią nawiązującą do stacji,  
                                                         tajemnicy wezwania kościoła czy do jego   
                                                         świętego                
                               godz.19.00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu, 
                  modlitwa koronką do Miłosierdzia Bożego,  

                                          adoracja w ciszy 
                        godz.21.00 – Apel Jasnogórski 
   

3. Festiwal Nowe Epifanie/Gorzkie Żale w Warszawie 
     Przez 40 dni - 40 wydarzeń: spektakle, koncerty, filmy, warsztaty.  
     Hasło: „Oto Matka Twoja”, cel: przez Matkę zrozumieć swoją tożsamość 
     Szczegółowy program na stronie  http://noweepifanie.pl/ 
  
Wybierajcie! 

 

http://www.archpoznan.pl/
http://noweepifanie.pl/

