
 

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

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

                                                                  w Dąbrówce                                        
 

         październik  2017                    Kazanie na śniadanie głoszą „Starsze Panie” 
 

         
  

♪ „Jak dużo niebo może znieść, gdy modlę się?  

        Czy moje łzy udźwignie też?” ♪ 
         (https://www.youtube.com/watch?time_continue=53&v=VHWExPo8M9E) 

 - takie pytania wyśpiewał w wyjątkowej piosence - modlitwie zespół MOA na 
wrześniowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Odpowiedzi na nie możemy 
poszukać teraz w październiku, w miesiącu codziennej modlitwy różańcowej.  
Jeśli zatrzymamy się każdego dnia i weźmiemy do ręki różaniec, wkroczymy na 
drogę Maryi i jest szansa, że w tajemnicach radosnych, światła, bolesnych i 
chwalebnych odkryjemy miłość Jezusa.  Zobaczymy ile zniósł, ile udźwignął dla 
nas. A wtedy odsłoni się przed nami: NIEBO na ziemi – „Bóg z nami”.  
Zapraszamy do modlitwy! Niebo na pewno udźwignie nasze łzy! 
 

 

TERMINARZ 
     
      Różaniec w październiku codziennie: 
            od poniedziałku do soboty o godz.18.00  
            w niedziele o godz.8.00 
 

    1 października - Pierwsza  Niedziela 
        godz.8.00      Różaniec 
        godz.8.30      Msza św. w intencji Żywego Różańca 
 
    7 października -  Pierwsza  Sobota , Święto NMP Różańcowej  
        godz.8.00    Różaniec 
        godz.8.30    Msza św. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP 
        godz.9.00    Spotkanie w salce parafialnej 
 
   13 października (piątek) - 100. rocznica objawień fatimskich 
        godz.19.30   Różaniec poprowadzi Młodzież naszej parafii 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=53&v=VHWExPo8M9E


 

 

♪♪   śpiewany RÓŻANIEC   ♪♪ 
 

Rozpoczęliśmy ten biuletyn śpiewająco: piosenką-modlitwą z Festiwalu 
Opolskiego. Święty Augustyn powiedział: „Kto śpiewa, ten dwa razy się 
modli. Dlatego proponujemy w październiku – „muzyczny FESTIWAL 
RÓŻAŃCOWY”. Poznajcie różne melodie Ave Maria i śpiewane różańce w 
wykonaniu różnych zespołów chrześcijańskich. Nagrania są dostępne w 
Internecie. Mamy nadzieję, że utwory te przesłuchają też członkowie 
naszych parafialnych zespołów muzycznych. Może któraś z melodii 
„Zdrowaś Mario” spodoba się im na tyle, że zaczną trenować na swoich 
próbach a potem uda się nam kiedyś wspólnie odśpiewać różaniec w 
kaplicy w Dąbrówce. . 
 
1.Różaniec „Modlitwy w drodze” 
https://modlitwawdrodze.pl/articles/rozaniec/ 
 
2.Różaniec zespołu Emmanuel 
https://www.youtube.com/watch?v=L8DoGiOQNN4 
http://sklep.emmanuel.pl/rozaniec-cd-ks-bartlomiej-bober.html 
 
3. Różaniec Leopolda Twardowskiego i muzyków Poznańskiego 
Wielbienia 
http://wielbieniezmaryja.pl/rozaniec/ 
http://wielbieniezmaryja.pl/nuty/ 
 
4. Ave Maria zespołu "Mocni w wierze" 
http://www.mocniwwierze.pl/#!music/c10tw 
 
5. ANGELUS – koncert Wojciecha Kilara, skomponowany na sopran, chór 
mieszany i orkiestrę - to dzieło z 1984 do tekstu Pozdrowienia Anielskiego, 
napisanie z myślą o klasztorze Jasnogórskim „Modlitwa jest odmawiana 
najpierw wielokrotnie przez chór, na wzór różańca. Narastając w swej sile, 
przeradza się w śpiew: umuzycznioną prośbę, błaganie, a wreszcie 
dramatyczne wezwanie Marii. Na końcu powraca w swej formie 
pierwotnej, mówionej — stopniowo cichnąc, wygasając, oddalając się 
(Leszek Polony, Żywioł i modlitwa).. Koncert jest dostępny na stronie 
internetowej: 
https://www.youtube.com/watch?v=2bKlj8SFGa0 
 

 

https://modlitwawdrodze.pl/articles/rozaniec/
https://www.youtube.com/watch?v=L8DoGiOQNN4
http://sklep.emmanuel.pl/rozaniec-cd-ks-bartlomiej-bober.html
http://wielbieniezmaryja.pl/rozaniec/
http://wielbieniezmaryja.pl/nuty/
http://www.mocniwwierze.pl/#!music/c10tw
https://www.youtube.com/watch?v=2bKlj8SFGa0


 
 

7 PAŹDZIERNIKA 2017 
Wyjątkowa Pierwsza Sobota i święto NMP Różańcowej 
 
 

1.  W Dąbrówce  -  SPOTKANIE W SALCE PARAFIALNEJ 
ZAPRASZAMY Członków i Sympatyków Żywego Różańca   
 na spotkanie w salce parafialnej, 7 października o godz. 9.00,  
w pierwszą sobotę, po różańcu (godz.8.00) i po mszy św. (godz.8.30). 
Przy kawie i cieście przedstawimy plan pracy na rok 2017/2018. 
 
 

 2.  Na granicach Polski i lotniskach  -  RÓŻANIEC DO GRANIC  
Milion osób odmówi różaniec wzdłuż granic Polski? Pomodlą się m.in. 
o nawrócenie i ochronę przed islamizacją. 
- Chcemy zachęcić wszystkich ludzi, by podjęli większy wysiłek 
modlitewny - mówią organizatorzy akcji "Różaniec do Granic". Mają 
nadzieję, że 7 października milion osób, nawiązując do 100. rocznicy 
objawień Matki Bożej w Fatimie, odmówi różaniec wzdłuż granic Polski - 
od Bałtyku do Tatr.  
- Zapraszam do wspólnej modlitwy różańcowej, która jak wiemy z 
objawień Matki Bożej w Fatimie, jest modlitwą skuteczną, modlitwą za 
kraj i cały świat. Wzywa nas do niej Matka Boża w objawieniach, 
nawołując do pokuty, nawrócenia i modlitwy różańcowej - mówił biskup 
Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, 
podczas konferencji prasowej w Warszawie. Udział w wydarzeniu 
zapowiedziały 22 diecezje graniczne, wyznaczonych zostało 319 
kościołów stacyjnych. Żeby zapisać się na różaniec wystarczy wejść na 
stronę www.rozaniecdogranic.pl 
 - poinformowała fundacja Solo Dios Basta, grupa świeckich 
ewangelizatorów, rekolekcjonistów i filmowców, która organizuje akcję. 
https://wiadomosci.wp.pl/milion-osob-odmowi-rozaniec-wzdluz-granic-polski-
pomodla-sie-min-o-nawrocenie-i-ochrone-przed-islamizacja-6163628916864641a 
(odczyt  29.09.2017)  
 
 

3.  Na YOU TUBE  –  KANAŁ MARYJNY 
Dominikanin o. Adam Szustak zapowiedział, że dokładnie 7.10.2017   
uruchomi na „największej ambonie świata” - NOWY KANAŁ poświęcony 
„Największej Miłości jego życia”. Kibicujemy temu przedsięwzięciu i 
jesteśmy bardzo ciekawi. Trzeba sprawdzić to wydarzenie, o roboczej 
nazwie WuWu, na: 
https://www.youtube.com/channel/UCBfeAkFM0gTLxR7TlrHyEUw 
 

http://www.rozaniecdogranic.pl/
https://wiadomosci.wp.pl/milion-osob-odmowi-rozaniec-wzdluz-granic-polski-pomodla-sie-min-o-nawrocenie-i-ochrone-przed-islamizacja-6163628916864641a
https://wiadomosci.wp.pl/milion-osob-odmowi-rozaniec-wzdluz-granic-polski-pomodla-sie-min-o-nawrocenie-i-ochrone-przed-islamizacja-6163628916864641a
https://www.youtube.com/channel/UCBfeAkFM0gTLxR7TlrHyEUw


 

INTENCJE MODLITEWNE    na październik 2017 
 

  Intencja wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP -  w 1. sobotę 
  parafialna:  Módlmy się za niewierzących, aby spotkali na swej drodze  
autentycznych świadków życia zgodnego z wymogami Ewangelii. 
 papieska: Intencja ogólna:  Aby w świecie pracy były zagwarantowane dla 

wszystkich poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość 

przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra. 

 

FILM o sile modlitwy różańcowej „Teraz i w godzinę śmierci” 
porusza serca i daje nadzieję. Widzowie długo pozostaną pod jego wrażeniem. 
Ten film mówi sam za siebie – mówił aktor, Dariusz Kowalski. Zapraszamy na 
relację z premiery.  

Na ekrany kin w całej Polsce wchodzi długo oczekiwany film „Teraz 
i w godzinę śmierci”. To wielka epicka opowieść o sile modlitwy różańcowej, 
która jest w stanie odmieniać bieg historii. Film powstawał dwa lata. Zdjęcia 
kręcono na czterech kontynentach dzięki wsparciu tysięcy ludzi. Reżyserzy – 
Mariusz Pilis i Dariusz Walusiak – przejechali 120 tysięcy kilometrów, by dotrzeć 
do najbardziej niezwykłych świadectw cudów, które dokonały się dzięki modlitwie 
różańcowej. Na Filipinach rozmawiali z bohaterami „rewolucji różańcowej”, 
która doprowadziła do upadku dyktatury Ferdynanda Marcosa; w Austrii – 
ze świadkami cudu różańcowego, dzięki któremu z tego kraju ponad pół wieku 
temu wycofały się wojska sowieckie; w Nigerii – z biskupem diecezji 
prześladowanej krwawo przez terrorystów islamskich z Boko Haram, 
któremu objawił się Jezus i podarował mu różaniec, obiecując, że to „miecz, 
który pokona Boko Haram”. 

Film pełen jest takich historii. Pretekstem dla twórców do podróży 
z kamerą szlakiem niezwykłych różańcowych zdarzeń stało się przejmujące zdjęcie 
rannego amerykańskiego żołnierza, który w wyciągniętej ręce kurczowo trzymał 
różaniec. Opowieść o fotografii, bohaterze zdjęcia powraca w filmie kilkukrotnie, 
a zakończenie tej historii jest zaskakujące… 

„Zadaliśmy sobie na początku pytanie: czy prawdą jest, że równo sto lat 
temu w Fatimie Maryja, zachęcając do odmawiania różańca, podarowała światu 
najlepszą broń w walce ze złem? Przemierzyliśmy z kamerą pół świata, by uzyskać 
odpowiedź na to pytanie i podzielić się odpowiedzią z widzem” – mówią twórcy 
dzieła. 
  Światowa premiera filmu odbyła się 13 maja, w 100-lecie objawień 
fatimskich. Polscy widzowie mogą oglądać „Teraz i w godzinę śmierci” w kinach 
już od 19 maja. Lista kin wyświetlających film dostępna jest na stronie: 
http://teraziwgodzinesmierci.pl/ 
 https://stacja7.pl/film/teraz-godzine-smierci-entuzjastyczne-opinie-premierze/ 
 (odczyt 29.09.2017) 

http://teraziwgodzinesmierci.pl/
https://stacja7.pl/film/teraz-godzine-smierci-entuzjastyczne-opinie-premierze/

