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

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

               marzec 2018 

                                   
      Żywy Różaniec dla misji!                                                                                           

                                                                                                    
W sobotę 24 lutego podczas dnia skupienia w Pniewach Urszulanka - siostra Urszula 
Lempaszak zachęcała nas, zgodnie z duchem swojego zgromadzenia, do wsłuchania się w 
Chrystusowe, płynące z krzyża, „Pragnę” (J 19, 28). W jaki sposób odpowiedzieć na 
pragnienie Pana Jezusa? Przypadająca następnego dnia 25 lutego Niedziela Ad Gentes - 
Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami - jest dla nas propozycją na kolejne 
marcowe dni Wielkiego Postu.  
 
Mamy różne możliwości wsparcia duchowego i materialnego polskich misjonarzy: 

 Wspólnota Żywego Różańca może włączyć się w dzieło misyjne zgodnie z 
wytycznymi podanymi przez Moderatora Diecezjalnego  

 Każdy, kto ma dostęp do Internetu, może się przyłączyć do ogólnopolskiej akcji 
„Misjonarz na post” i Dzieła Pomocy Ad Gentes 

 Przede wszystkim proponujemy wsparcie Misjonarzy i Misjonarek ze zgromadzeń 
związanych z naszą parafią: Werbistów i Urszulanek Szarych. 

   

Misjonarzem Werbistą, ze Zgromadzenie Słowa Bożego, był o. Marian Żelazek urodzony 
100 lat temu w Palędziu i pracujący przez 56 lat na misjach w Indiach (1950-2006).  Obecnie 
jego zgromadzenie prowadzi zbiórkę na następujące cele związane z dziełem o. Mariana:    
1. budowę domu dla trędowatych w Purii, 2. utrzymanie samochodu ze Szkoły Beatrix          
w Puri,  3. szkołę dla trędowatych w Purii. 
 

Patronka naszej parafii – św. Urszula Ledóchowska też wykazała się duchem misyjnym - 
dokładnie 100 lat temu posługiwała przez 14 lat w Rosji i Skandynawii (1907-1920). 
Założone przez nią zgromadzenie - Urszulanki Serca Jezusa Konającego, które ma swój dom 
macierzysty w Pniewach - oddalonych od nas tylko 50 km, obecnie prowadzi też liczne dzieła 
misyjne na całym świecie!  
 

Niech naszą szczególną misją w Wielkim Poście będzie wsparcie duchowe przez modlitwę 
różańcową bliskich misjonarzy: Werbistów i Urszulanki. Pamiętajmy też o intencjach 
papieskich i parafialnych na marzec 2018.  
 
http://misjonarznapost.pl/ (odczyt 26-02-2018) 
http://www.adgentes.misje.pl/ 
http://www.werbisci.pl/index.php/wiadomosci-polska/1785-dom-na-setne-urodziny 
http://www.werbisci.pl/index.php/akcje-misyjne/1824-akcja-sw-krzysztofa-2018 
http://www.werbisci.pl/index.php/akcje-misyjne/1842-akcja-szkola-beatrix 
http://urszulanki.pl/zgromadzenie/urszulanskie-misje/wsparcie/kategoria/urszulanskie-misje 

http://misjonarznapost.pl/
http://www.adgentes.misje.pl/
http://www.werbisci.pl/index.php/wiadomosci-polska/1785-dom-na-setne-urodziny
http://www.werbisci.pl/index.php/akcje-misyjne/1824-akcja-sw-krzysztofa-2018
http://www.werbisci.pl/index.php/akcje-misyjne/1842-akcja-szkola-beatrix
http://urszulanki.pl/zgromadzenie/urszulanskie-misje/wsparcie/kategoria/urszulanskie-misje


Żywy Różaniec dla MISJI                  komunikaty  Moderatora  ŻR 

 
1.  Żywy Różaniec dla misji - Komunikat z 2016 ks. kan. dr Jana Glapiaka 
Archidiecezjalnego Moderatora Żywego Różańca 
 

Za aprobatą Księdza Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego parafialne wspólnoty 
Żywego Różańca Archidiecezji Poznańskiej przystępują do ogólnopolskiej inicjatywy 
„Żywy Różaniec dla misji”.  
 
Od początku spotkań diecezjalnych moderatorów Żywego Różańca, które 
zaowocowały powstaniem ogólnopolskiej struktury tej wspólnoty, dojrzewała myśl, 
aby Żywy Różaniec powrócił do ducha swojej założycielki sługi Bożej Pauliny Jaricot 
poprzez stałe zaangażowanie na rzecz misyjnej działalności Kościoła. Chodzi o to, by 
członkowie Żywego Różańca nie tylko modlitwą, ale także składanymi ofiarami 
przychodzili z pomocą misjonarzom, fundując jakieś konkretne dzieło, np. kaplicę czy 
wyposażenie kościoła. Trwający w Kościele Jubileuszowy Rok Miłosierdzia (2016) to 
bardzo sprzyjający czas, aby podjąć to wyzwanie.  
 
Inicjatywa „Żywy Różaniec dla misji” została podjęta na spotkaniu diecezjalnych 
moderatorów ŻR dnia 16 listopada 2015 r. w Częstochowie, w którym uczestniczył ks. 
Maciej Będziński, sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. 
Inicjatywę pobłogosławił ks. abp. Wacława Depo, delegat KEP ds. Żywego Różańca.  
 
Paulina Jaricot zachęcała członkinie założonego przez siebie stowarzyszenia do: 
codziennej modlitwy, cotygodniowej ofiary na rzecz misji (5 centymów – 
równowartość ok. 30 groszy) i korzystania z przywilejów członkostwa w Dziele 
Rozkrzewiania Wiary i w Żywym Różańcu, jakimi są odpusty darowane przez Papieża.  
 
„Jedna osoba może niewiele, lecz jako cała wspólnota Żywego Różańca w Polsce 
możemy dużo więcej” – przypomniał ks. Maciej Będziński i podał konkretne misyjne 
potrzeby oraz możliwości pomocy: wyleczenie jednej osoby trędowatej w pierwszej 
fazie choroby to 30 zł; utrzymanie dziecka w szkole (Togo) – 3,20 zł; bochenek chleba 
w Zambii – 3 zł; zapobieganie i leczenie malarii – 30 zł, (co 30 sekund z powodu tej 
choroby umiera dziecko); roczne utrzymanie kleryka na Sri Lance – 1200 zł; budowa 
kaplicy dojazdowej w parafii św. Pawła w Ouinki (diec. Aboney w Beninie) – 150 tys. 
zł".  
W tym kontekście diecezjalni moderatorzy Żywego Różańca zaproponowali  
systematyczną comiesięczną ofiarę od członka róży (koła) w wysokości 1 zł. Ma to 
być wewnętrzna zbiórka w naszych różach (kołach), za którą odpowiedzialny jest 
zelator (zelatorka) lub wybrany skarbnik. Zelatorzy zebrane ofiary przykazują do 
nadzelatora/nadzelatorki, który/która dzieli ofiary na połowę. Jedną część 
przekazuje na konto:  
 



Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary 
Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9; 01-015 Warszawa  
PKO BP SA I o/Warszawa 72 1020 1013 0000 0102 0002 7169 
z dopiskiem: „Żywy Różaniec dla misji"  
 
Druga część wpłacana jest na konto Diecezjalnego Papieskiego Dzieła Misyjnego, na 
konto:  
 
Archidiecezja Poznańska  
Poznań, Ostrów Tumski 2 
BZ WBK SA 32 o/Poznań 75 1500 1621 1216 2003 3486 0000 
z dopiskiem: „Żywy Różaniec dla misji"  
 
Bardzo ważna uwaga:  
Inicjatywa „Żywy Różaniec dla misji” jest propozycją – zaproszeniem, nie zaś 
obowiązkiem, czyli ma tutaj zastosowanie zasada dobrowolności!!! Źle bowiem 
stałoby się, gdyby inicjatywa ta w jakiś sposób ograniczała samą przynależność do 
Żywego Różańca.  
Zawierzam to dzieło Królowej Różańca Świętego i oddaję je pod opiekę słudze 
Bożej Paulinie Jaricot.  
 
  

 

2. Fragment z Listu Diecezjalnego Moderatora do Nadzelatorów Żywego 
Różańca w Archidiecezji Poznańskiej;  Poznań, dnia 10 grudnia 2017 roku  
 

… Dziękuję także za przesyłane ofiary w ramach inicjatywy „Żywy Różaniec dla 
misji”. Z zebranych ofiar  

- 7 tys. zł zostało przeznaczonych na budowę studni w Kamerunie 
- 25 tys. zł zostało przeznaczone na remont szkoły i kaplicy w Befasy na 
Madagaskarze, gdzie duszpasterzują polscy Oblaci Maryi Niepokalanej. To 
dzieło misyjne jest znakiem wdzięczności za przybycie do Polski biskupa 
misyjnego w 968 roku. 

ks. kan. dr Jan Glapiak 
Archidiecezjalny Moderator Żywego Różańca 

 

(http://www.archpoznan.pl/content/view/3988/41/ odczyt 26-02-2018) 
(http://www.archpoznan.pl/content/view/4631/41/ odczyt 26-02-2018) 
 
 
 
 

http://www.archpoznan.pl/content/view/3988/41/
http://www.archpoznan.pl/content/view/4631/41/


Intencje modlitewne      marzec 2018  
 

papieska intencja ewangelizacyjna: Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji 
do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym. 
Intencja parafialna: O dobre duchowe owoce rekolekcji wielkopostnych dla 
parafian i rekolekcji szkolnych. 
 
 

Terminarz Wspólnoty Żywego Różańca 
      
      3 marca    Pierwsza  Sobota  
      godz.8.00   Różaniec 
      godz.8.30    Msza św. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP 
 
      4 marca   Pierwsza  Niedziela  
      godz.8.00    Różaniec 
      godz.8.30    Msza św. w intencji  Żywego Różańca 
 
     29 marca   Wielki Czwartek 
     godz.18.15 - Różaniec w intencji Kapłanów 
                               

Zapraszamy wszystkich Parafian do wspólnej modlitwy! 

 

 
Wielka Misjonarka w naszej parafii!                               12 lutego 2018      

 
Wielka Misjonarka - taki m.in. tytuł Matki Bożej usłyszeliśmy 12 lutego 2018 w 

kaplicy w Dąbrówce podczas nawiedzenia obrazu Matki Bożej z Szensztatu. Inne Jej 
wezwania to: Pielgrzymująca Matka Boża, Królowa Nowej Ewangelizacji Europy, Matka 
Trzykroć Przedziwna. Nasza parafia była jedną z czterech w Archidiecezji Poznańskiej, które 
przeżyły peregrynację tego wyjątkowego obrazu.  

Szensztackie Siostry Maryi, z siostrą Damianą obecną w Dąbrówce, wyjaśniają: 
„Poprzez peregrynację obraz Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej dotarł do szerokich kręgów 
osób, do rodzin, szkół, szpitali i innych instytucji. W ten sposób Matka Boża przedłuża niejako 
swoje działanie z sanktuarium szensztackiego i jako Wielki Misjonarz przemierza dziś 
współczesny świat. Peregrynacja jest oryginalną formą urzeczywistnienia ewangelizacyjnej 
misji Kościoła.”  

W naszej parafii w ramach Ruchu Szensztackiego mamy już cztery kręgi – każdy krąg 
tworzy 10 rodzin, z których każda, raz w miesiącu, gości w swoim domu kapliczkę w 
wizerunkiem Matki Bożej z Szensztatu. 

 
  

http://siostry.szensztat.pl/apostolat-pielgrzymujacej-mta/ (odczyt 26-02-2018) 
http://dabrowkaparafia.pl/ruch-szenstacki/ (odczyt 26-02-2018 

http://siostry.szensztat.pl/apostolat-pielgrzymujacej-mta/
http://dabrowkaparafia.pl/ruch-szenstacki/


Dodatki: misjonarskie ZAKŁADKI 
 

 

marcowy nakład  


