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WSPÓLNOTA  RÓŻAŃCOWA 
przy parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej 

w Dąbrówce 
październik 2014 

 
 

 

W październiku – w miesiącu różańca i Maryi – za Janem Pawłem II 

zachęcamy wszystkich parafian do odkrywania na nowo różańca.  

 

Znajdźcie czas  na lekturę  różańcowego biuletynu, który od września 

2014 jest dostępny także na stronie internetowej naszej parafii w zakładce 

„Żywy Różaniec”. Zajrzyjcie też do numerów archiwalnych. Czytajcie i 

szukajcie swojej ścieżki do Boga.  

 

 

Zapraszamy  na: 

  nabożeństwa różańcowe w kaplicy parafialnej w Dąbrówce  

 od poniedziałku do soboty o godz. 18.00 

 w niedzielę o godz.8.00 

 spotkanie parafialnej wspólnoty Żywego Różańca  
w sobotę 11 października o g.10.00 
Odmówimy Różaniec w kaplicy i spotkamy się na kawie  

w salce parafialnej. 

 

      Zachęcamy do:  
 udziału w uroczystościach odpustowych NMP Różańcowej 

            u Jezuitów i Dominikanów w Poznaniu, 

 obejrzenia filmu „Mary’s land. Ziemia Maryi.”  

w poznańskich kinach Apollo i Rialto. 
 

 

W październiku modlimy się w intencji wszystkich rodziców, nauczycieli 

i wychowawców o pomoc Bożą w wychowaniu dzieci i młodzieży. 
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MARY’S LAND. ZIEMIA MARYI  

w kinach od 5 września 
 

"Mary's Land. Ziemia Maryi" to nie tylko kino religijne, film drogi, kome-

dia czy film dokumentalny. To opowieść, która łączy te gatunki i wykracza 

daleko poza ograniczenia tradycyjnych schematów. Twórcy filmu wyruszy-

li w podróż po całym świecie, aby spotkać się z ludźmi, którzy twierdzą, że 

doświadczyli bezpośredniego kontaktu z Maryją. 

 

W Poznaniu  film wyświetlany od 5 września w kinach Apollo i Rialto. 

 

Więcej informacjji na stronie: www.marysland.pl 
 

http://film.onet.pl/zwiastuny/mary-s-
land-ziemia-maryi-polski-zwiastun/3h6x7 
(odczyt z dnia 29-09-2014) 

 

http://marysland.pl/
http://film.onet.pl/zwiastuny/mary-s-land-ziemia-maryi-polski-zwiastun/3h6x7
http://film.onet.pl/zwiastuny/mary-s-land-ziemia-maryi-polski-zwiastun/3h6x7
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Odpust Matki Bożej Różańcowej u JEZUITÓW 

Ojcowie Jezuici, Poznań, ul. Szewska 18 

kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Pocieszenia  

oraz Sankturarium Matki Bożej Różańcowej 

 

 
 

Niedziela, 5 października  

 

W programie odpustu od godz. 16.00 do 18.00: 

 

 kawiarenka z ciastami na placu przed kościołem; 

 warsztaty rękodzielnicze robienia Różańca; 

 wystawa współczesnych ikon Maryjnych w kościele; 

 w godz. 16.30 – 17.15   

warsztaty tańca medytacyjnego na placu przed kościołem; 

 godz. 17.25 konferencja: „Osobliwości kościoła podominikańskiego 

w kaplicy Matki Bożej Różańcowej”. 

 godz. 18.00 w kaplicy Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej    

Uroczysta Suma Odpustowa, której przewodniczy 

 J.E.Ks.Bp Grzegorz Balcerek.  

 Po Mszy św. wspólny Różaniec. 
 

http://poznan.jezuici.pl/aktualnosci (odczyt z dnia 29-09-2014) 
 

 

http://poznan.jezuici.pl/aktualnosci
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Odpust NMP Różańcowej u DOMINIKANÓW 
Klasztor oo. Dominikanów, 
Poznań, ul. Kościuszki 99 

 

 

 

 

Przygotowanie do uroczystości odpustowej 

Sobota, 4 października 

 

•    20:00 – Czuwanie modlitewne z Maryją 

Królową Pokoju 

Początek o 20:00, Msza św. o 23:00 

W programie: konferencja, Akatyst, Różaniec i 

Eucharystia. 

 

 

 

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Różańcowej 

Wtorek, 7 października.  

 

Program uroczystości odpustowej:  

•    11:30 – Nabożeństwo różańcowe;  

•    12:00 – Msza św. odpustowa, którą odprawi  

      ks. Wojciech Maćkowiak, proboszcz parafii Bożego Ciała; 

•    19:00 – Msza św. odpustowa, którą odprawi   

      o. Tomasz Nowak, dominikanin z Łodzi;  

•    po Mszy św. o godz. 19:00 – „Różaniec ze św. Dominikiem”,  

     który również poprowadzi o. Tomasz Nowak OP 

 

http://poznan.dominikanie.pl/aktualnosci.html 

(odczyt z dnia 29-09-2014) 
 

 

http://poznan.dominikanie.pl/aktualnosci.html

