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

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

                                      
                    lipiec-sierpień 2018 

_______________________________________________________ 
 

 
Na wakacje:  
medytacje, tajemnice różańcowe i mundialowe, 
piłkarskie różańce, Matka Boża w Rosji,   
i dodatek „Urszulańskie ścieżki”! 

 

 
Terminarz Wspólnoty Różańcowej 
Pierwsza  sobota – 7 lipca, 4 sierpnia 
godz.8.00    Różaniec 
godz.8.30    Msza św. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP 
 

Pierwsza  niedziela – 1 lipca, 5 sierpnia 
godz.8.00    Różaniec 
godz.8.30    Msza św. w intencji  Żywego Różańca 

 
 

Intencje modlitewne 
Lipiec 

Intencja parafialna: O dar zdrowia dla chorych i cierpiących 
 w naszej parafii. 
Papieska intencja ewangelizacyjna: Aby kapłani, którzy  
w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się 
wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi. 
 

Sierpień 
Intencja parafialna: O dar wyzwolenia dla wszystkich 
uzależnionych od nałogów. 
Papieska Intencja ogólna: Aby wielkie wybory ekonomiczne  
i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości. 



MEDYTACJE z Maryją! 
 

Miesiąc temu – w czerwcu – włączyliśmy się w Dąbrówce w ogólnopolską 

Nowennę Różańcową. Jest to akcja Stowarzyszenia Żywy Różaniec, która 

potrwa dziewięć lat (2018-2026). Hasło na pierwszy rok nowenny brzmi: 

„Tajemnice Jezusa i Maryi drogą do dojrzałego życia duchowego”.  

 

„Wszyscy potrzebujemy pogłębionej formacji różańcowej, która będzie okazją 

do coraz głębszej medytacji nad tajemnicami różańca świętego, a przez to – 

medytacji nad Słowem Bożym” - napisał Krajowy Moderator Żywego Różańca - 

ks. Szymon Mucha w liście zapowiadającym dziewięcioletnią Nowennę 

Różańcową. 

 

Do pomocy w szczególnej modlitwie – medytacji 

Słowem Bożym (Lectio divina) polecamy książkę „Cała 

piękna. Lectio divina z Maryją”. Autor salwatorianin ks. 

Krzysztof Wons akcentuje, że miejscem zwiastowania 

dla Maryi stał się jej dom i studnia. W tej szarej 

codzienności rozpoznała Anioła, odpowiedziała Fiat na 

Boży plan i wypowiedziała Magnificat – pełne 

wdzięczności i znajomości historii narodu wybranego. A 

to wskazuje na to, że czytała i rozważała zwoje Starego 

Testamentu. Lectio divina – medytacja nad Słowem 

Bożym przygotowała ją na spotkanie z Aniołem, z Elżbietą i z Jezusem; z drugim 

człowiekiem i z Bogiem. 

 

Zatem aby pogłębić naszą modlitwę różańcową 

sięgnijmy po Pismo Święte. Poszukajmy  

w Ewangeliach fragmentów opisujących tajemnice 

z życia Jezusa i Maryi. W naszej codzienności 

rozważajmy – medytujmy słowa Boga, skierowane do 

Maryi. Pytajmy w sercu: „cóż miałyby znaczyć” dla nas 

i dla naszych najbliższych? Pozwólmy aby potem 

podczas różańca znowu docierały do naszego wnętrza 

i przemieniały nasze życie.            



TAJEMNICE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO  
 

Przypominamy listę wszystkich tajemnic różańcowych.  

Tajemnice jak drogowskazy niech wyznaczą nam:  

drogę na wakacje i kolejne miesiące 2018 roku, 

drogę na lata pokonywaną z Maryją i Jezusem.  

Drogę do TAJEMNICY, drogę - do naszego BOGA. 

 

CZĘŚĆ PIERWSZA – TAJEMNICE RADOSNE RÓŻAŃCA 

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie 

2. Nawiedzenie świętej Elżbiety 

3. Narodzenie Pana Jezusa 

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni 

5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni 

 

CZĘŚĆ DRUGA – TAJEMNICE ŚWIATŁA RÓŻAŃCA 

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie 

2. Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej 

3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia 

4. Przemienienie Pańskie na górze Tabor 

5. Ustanowienie Eucharystii 

 

CZĘŚĆ TRZECIA – TAJEMNICE BOLESNE RÓŻAŃCA 

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu 

2. Biczowanie Pana Jezusa 

3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa 

4. Dźwiganie krzyża na Kalwarię 

5. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa 

 

CZĘŚĆ CZWARTA – TAJEMNICE CHWALEBNE RÓŻAŃCA 

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa 

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa 

3. Zesłanie Ducha Świętego 

4. Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny 

5. Ukoronowanie NMP na Królową nieba i ziemi  



Matka Boża                        na Mundialu 2018  w Rosji 
 

Podobno Św. Jan Paweł II mawiał żartobliwie, że „ze wszystkich rzeczy 
nieważnych piłka nożna jest najważniejsza”. Zatem i z tego względu nie 
ominiemy relacji z trwającego w czerwcu i lipcu mundialu w Rosji. 
Dostrzegliśmy tam wiele akcentów maryjnych. 
 
 

Matka Boża pojawiła się już w pierwszym dniu mistrzostw 14 czerwca. Jej 
tatuażowy wizerunek dostrzegliśmy na ramieniu zawodnika Rosji – Fiodora 
Smołowa, rozpoczynającego mecz otwarcia Rosja–Arabia Saudyjska. MB była 
też na ramieniu Kamila 
Grosickiego w pożegnalnym 
meczu Polska-Japonia.  
Reprezentacja Kostaryki 
przyjechała na mistrzostwa z 
figurką Matki Bożej Anielskiej. 
Nigeryjczycy wymachiwali z 
radości różańcem po 
zwycięskim meczu  
z Islandią i po przegranym  
z Argentyną - też! Brazylijscy 
piłkarze po strzelonych golach 
wznosili ręce do nieba pomimo zakazu religijnych gestów, wydanego przez ich 
narodową federację piłkarską. Chwała im za to. 
 
A nasi reprezentanci? Przed wyjazdem dostali od Duszpasterza sportowców 
różańce z piłeczek futbolowych. Polscy kibice podjęli też inicjatywę Duchowej 
Adopcji Reprezentacji tzw. DAR na wzór VAR. Oby modlitwa w sercach kibiców 
i różańce w kieszeniach sportowców pozostały na zawsze jako największe 
trofeum z tych mistrzostw!  
 
Przed nami mecze finałowe 14 i 15 lipca. Zaraz po nich 16 lipca święto Matki 
Boskiej z góry Karmel i 160. rocznica ostatniego objawienia MB w Lourdes! 
Niektórzy z nas z Palędzia będę w tych dniach w Hiszpanii w drodze do Fatimy. 
W takich okolicznościach najchętniej chcielibyśmy zobaczyć jako finalistów 
drużyny Hiszpanii, Portugalii i Francji a ze względu na Papieża Franciszka – 
Argentyny. Czy tak się stanie? ♪„Tego jeszcze nie wie nikt, To tajemnica 
Mundialu.”♪ 
 


