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

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

 

     wrzesień 2015 
 

 
 
Jeżeli jesteście jeszcze w rytmie wakacyjnych podróży, zachęcamy do 
odwiedzenia pobliskich Tulec, gdzie w pierwszym tygodniu września odbywa się 
Wielki Odpust Narodzenia NMP. Z okazji tej uroczystości przypominamy matkę 
Maryi - Świętą Annę - w jej wyjątkowym wizerunku, jaki znaleźliśmy podczas 
wakacji w kołobrzeskiej katedrze.  
W drodze powrotnej znad morza w Białym Borze natrafiliśmy na cerkiew pw. 
Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy z niebiesko-czerwonymi ikonami. 
Przypominały nam kolorystycznie nasze obrazy w kaplicy w Dąbrówce. 
Sprawdźcie!  
Ponieważ rozpoczął się rok szkolny, czas na formację – zapoznajcie się  
z terminarzem rekolekcji Żywego Różańca. 

 
 

Terminarz  Wspólnoty  Różańcowej: 
 5 września    Pierwsza Sobota    

godz. 10.00   Różaniec,  
godz. 10.30   Msza Św. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP    

 6 września   niedziela     
godz. 8.00  Różaniec,    godz. 8.30  Msza Św.  

 3 października    godz.11.00     Spotkanie w salce parafialnej 

 
  

Intencja modlitewna na wrzesień 2015:   
O dary Ducha Świętego dla nauczycieli i wychowawców  

w nowym roku szkolnym. 

 



    Wakacyjna Święta Anna 

 
 W drodze nad morze wyczytałam w przewodniku, że „Być w Kołobrzegu i 
nie zwiedzić katedry to tak, jak być w Rzymie i nie zobaczyć papieża”. 
Kiedy przekracza się próg świątyni zadziwiają wyjątkowe historyczne 
pochyłe (krzywe) odchylone od pionu o 60 cm filary, na których wspiera 
się odbudowana po wojnie katedra. Mnie jednak bardziej zaintrygowały: 
obraz „Cnotliwa Niewiasta” i ołtarz gotycki z płaskorzeźbą św. Anny 
Samotrzeć. 

O św. Annie pisaliśmy już na łamach 
naszego Biuletynu w grudniowo-
styczniowym numerze, gdzie 
prezentowaliśmy jej wizerunek z Galerii 
Faras (obecnie przechowywany w 
Muzeum Narodowym w Warszawie). 
Jest tam sama - zachowała się do 
naszych czasów tylko jej twarz z palcem 
na ustach.  Pod tym względem może 
przypominać kołobrzeską „Cnotliwą 
niewiastę” z kłódką na ustach. 
Tymczasem w kołobrzeskiej katedrze 
spotkaliśmy Św. Annę Samotrzeć. 
„Dlaczego jest tak nazywana? W 
średniowieczu mówiono, że jeżeli ktoś 
szedł sam osobiście, ale z dwiema 
osobami, to szedł samotrzeć. Św. Anna 
trzyma tutaj na rękach małego Jezusa i 
Matkę Bożą, wobec tego jest obecna 
sama wraz z dwiema osobami.” 
Spotykają się też w tym momencie trzy 
pokolenia. 

 
Na plaży w Kołobrzegu mijałam babcie spacerujące z córkami i wnukami. 
Pomagały młodym mamom: pchały wózek, niosły torby… Pomyślałam: 
współczesne Święte Anny Samotrzecie. Teraz żałuję, że nie zrobiłam im 
zdjęcia.  Ale co tam! Nic straconego! Przecież u nas - w Dąbrówce, Palędziu 
i Gołuskach – też takie można spotkać!   (MG) 
 
„Kołobrzeg Przewodnik Milenijny”, Robert Smigielski, 2010 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_konkatedralna_Wniebowzi%C4%99cia_Naj%C5%9B
wi%C4%99tszej_Maryi_Panny_w_Ko%C5%82obrzegu (odczyt 02.09.2015) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_konkatedralna_Wniebowzi%C4%99cia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_w_Ko%C5%82obrzegu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_konkatedralna_Wniebowzi%C4%99cia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_w_Ko%C5%82obrzegu


    W Białym Borze podobnie jak w Dąbrówce? 
 

 
http://www.bialybor.com.pl/strona/menu/58_cerkiew_greckokatolicka_pw_npb_w_bialym_borze 
 
http://wyborcza.pl/1,75248,9144190,Cerkiew_bez_kompromisow.html (odczyt 02.09.2015) 
 

 

 
 
http://tulce.archpoznan.pl/ (odczyt 02.09.2015) 

 

http://www.bialybor.com.pl/strona/menu/58_cerkiew_greckokatolicka_pw_npb_w_bialym_borze
http://wyborcza.pl/1,75248,9144190,Cerkiew_bez_kompromisow.html
http://tulce.archpoznan.pl/


Rekolekcje 
Serdecznie zapraszamy osoby należące do Żywego Różańca i Nieustającego Różańca na 
rekolekcje w następujących miejscach i terminach:  
 
1.Zaborówiec I – Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny, ul. Powstańców Wlkp. 24 
Od 2 do 4 października 2015 r. Koszt: 100 zł. 
Rekolekcje prowadzi Ksiądz Prałat Leonard Poloch  
 
2.Zaniemyśl I – Ośrodek Caritas Archidiecezji Poznańskiej, ul. Nawrowskiego 34  
Od 2 do 4 października 2015 r. Koszt: 135 zł.  
Rekolekcje prowadzi Ksiądz wiceoficjał dr Rafał Pajszczyk  
 
3.Poznań-Morasko – Siostry Misjonarki, ul. Sióstr Misjonarek 10 
Od 9 do 11 października 2015 r. Koszt: 140 zł. 
Rekolekcje prowadzi Ksiądz prof. UAM, dr hab. Janusz Nawrot  
 
4.Luboń – Siostry Służebniczki, pl. Edmunda Bojanowskiego 6 
Od 9 do 11 października 2015 r. Koszt: 120 zł            
Rekolekcje prowadzi Ksiądz kapelan mgr Dariusz Galant OMI  
 
5.Pniewy – Siostry Urszulanki, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 1 
Od 9 do 11 października 2015  r. Koszt: 130 zł. 
Rekolekcje prowadzi Ksiądz proboszcz mgr lic. Adam Prozorowski  
 
6.Zaborówiec II – Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny, ul. Powstańców Wlkp. 24 
Od 16 do 18 października 2015 r. Koszt: 100 zł. 
Rekolekcje prowadzi Ojciec proboszcz mgr lic Leszek Gólczyński SSCC  
 
7.Zaniemyśl II – Ośrodek Caritas Archidiecezji Poznańskiej, ul. Nawrowskiego 34  
Od 16 do 18 października 2015 r. Koszt: 135 zł. 
Rekolekcje prowadzi Ksiądz dr Adam Adamski COr  
 
8.Gostyń – Święta Góra  
Od 23 do 25 października 2015 r. Koszt: 110 zł. 
Rekolekcje prowadzi Ksiądz proboszcz mgr Dariusz Dąbrowski COr  
 
9.Pniewy – Siostry Urszulanki, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 1 
    Od 6 do 8 listopada 2015  r. Koszt: 130 zł. 
Rekolekcje prowadzi Ksiądz proboszcz mgr lic. Rafał Krakowiak  
 
Zgłoszenia na rekolekcje należy kierować do Księdza kan. Jana Glapiaka w Kurii.  
Telefon bezpośredni: 61/851 28 15, e-mail: glapiak@archpoznan.pl  
 
Uwaga: Wszystkie turnusy rozpoczynają się o godz. 17.00 a kończą obiadem. Cały koszt 
wpłacamy w ośrodku rekolekcyjnym przy zgłoszeniu przyjazdu. W razie niemożności przyjazdu 
zgłoszonych osób prosimy o powiadomienie (by mogły pojechać osoby znajdujące się na liście 
rezerwowej). W koszty zostało już wliczone stypendium dla Rekolekcjonisty.  
 
http://www.archpoznan.pl/content/view/1879/41/ (odczyt 02.09.2015) 
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