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

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

                wrzesień 2018 

 
Czas na naukę radości! 
Za nami upalne pielgrzymkowe wakacje. Z  portugalskiej Fatimy 
i z francuskiego Taizé przywieźliśmy wezwanie do radości. Na co dzień 
dla wielu z nas to przygaszone doświadczenie. Czy to przychodzi z góry? Czy 
tego można się nauczyć? Może uda się w „Szkole Maryi”?  
Spróbujmy… teraz… we wrześniu... w Dąbrówce. Szukajmy, odkrywajmy… . 
Obyśmy zaznali radości! 
 
 

Terminarz Wspólnoty Różańcowej 
Uwaga:  
Od września zmiana kolejności nabożeństw w Pierwsze Soboty: 
 najpierw Msza Św. a potem Różaniec. 
Pierwsza  sobota – 1 września 
godz.8.00    Msza św. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP 
godz.8.30    Różaniec 
Pierwsza  niedziela – 2 września 
godz.8.00    Różaniec 
godz.8.30    Msza św. w intencji  Żywego Różańca 
6 października (Pierwsza Sobota) - Spotkanie w salce parafialnej  
(po Mszy św. i Różańcu) 
 
 

Intencje modlitewne – wrzesień 2018 
 

Intencja parafialna: Aby nasze rodziny i wspólnoty stawały się miejscem 
spotkania , przebaczenia i zabawy – doświadczania prawdziwej radości. 
 

Papieska intencja powszechna: Aby młodzież na kontynencie afrykańskim 
miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie. 



Trzy wezwania do RADOŚCI  
 
 

1. Czy pamiętajmy, że w każdym powtarzanym przez nas różańcowym „Zdrowaś Mario”, 
odbija się echem wezwanie Anioła „Bądź pozdrowiona” (Łk1,28) – co oznacza: raduj się, 
wesel się? Czy w scenie Zwiastowania dostrzegamy radość Maryi? Ostatecznie wyznała 
przecież: ”Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy”(Łk1,46-
47). Jaki był powód tej radości? Bo, jak powiedział Jej Anioł: jest „pełna łaski”, bo „Pan 
z Tobą”. Bo jak sama z wdzięcznością zauważyła: „wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” 
i „wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej” (Łk1,48-49). 
 
 

2. Niektórzy z nas poznali w te wakacje małżeństwa z Equipes Notre Dame, obecne 
w Fatimie na XII Międzynarodowym Zgromadzeniu END. Pary te 
były pod wielkim wrażeniem medytacji o radości, wygłoszonej 
przez portugalskiego biskupa Jose Tolentino de Mendonca. Kapłan 
ten dostrzegł deficyt radości w życiu współczesnych 
zapracowanych, zatroskanych rodzin. Wzywał małżonków 

do odkrywania jej na nowo i pielęgnowania w codziennym życiu. Przypomniał też 
obiecujące słowa Jezusa: „To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość 
wasza była pełna”(J15,11); „Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, 
a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać” (J16,22). To wezwanie do radości spotkało 
się z ogromnym aplauzem 4,5 tysiąca małżeństw zgromadzonych w Fatimie. 
 
 

3. Przesłanie o radości wpisane jest też w regułę międzynarodowej ekumenicznej 

Wspólnoty Taizé, założonej w 1940 roku we Francji w Taizé przez Brata Rogera. Kiedy 
w lipcu, na chwilę, zatrzymaliśmy się tam, ujrzeliśmy niezapomniany widok: młodzi ludzie 
pochyleni nad otwartymi egzemplarzami Pisma Świętego, siedzieli na trawie pod drzewami 

w sadzie, przyległym do kaplicy. Może w tym czasie czytali radosne teksty, zapewniające 

o miłości Boga? Towarzyszący nam w pielgrzymce Ksiądz podzielił się radością z nawrócenia 
w tym miejscu znajomej dziewczyny, która potem została zakonnicą. Czyż nie znaczące jest 
też, że Brat Alois (obecny przełożony wspólnoty w Taizé) zatytułował List do Młodych na rok 
2018 - „Niewyczerpana radość”? Brat Alois pisze we wstępie: „…podejmujemy trwającą 
przez cały rok refleksję na temat radości, jednego z trzech fundamentów, które – razem 
z prostotą i miłosierdziem – Brat Roger umieścił w centrum życia naszej Wspólnoty 
z Taizé….”. 
Na następnej stronie drukujemy fragment tego listu.  
 
 

END – międzynarodowy ruch duchowości małżeńskiej Equipes Notre Dame 

http://www.endfatima2018.pt/en/    https://www.end.org.pl/ (odczyt 22.08.2018) 

http://www.endfatima2018.pt/en/wp-content/uploads/2018/07/ENG-Meditation-5-
20180721.pdf 

http://www.endfatima2018.pt/en/
https://www.end.org.pl/
http://www.endfatima2018.pt/en/wp-content/uploads/2018/07/ENG-Meditation-5-20180721.pdf
http://www.endfatima2018.pt/en/wp-content/uploads/2018/07/ENG-Meditation-5-20180721.pdf


Propozycja z Taizé na 2018 rok:  

Iść w głąb do źródeł radości 

 
To mówi Pan: Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie 
łaskawość (Księga Jeremiasza 31, 3). 
Pan, twój Bóg jest pośród ciebie: uniesie się weselem nad tobą, odnowi swą miłość, 
wzniesie okrzyk radości (Księga Sofoniasza 3, 17). 
Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! (List do Filipian 4, 4). 
 

Dlaczego w każdą sobotę kościół w Taizé, rozjaśniony niewielkimi świeczkami, 
które każdy trzyma w ręku, przybiera odświętny wygląd? Dlatego, 
że zmartwychwstanie Chrystusa jest jak światło w sercu wiary chrześcijańskiej. Jest 
ukrytym źródłem radości, którego nasze myśli nigdy nie zdołają zgłębić do końca. 
Każdy, pijąc z tego źródła, może „nieść w sobie radość, ponieważ wie, że  na samym 
końcu ostatnie słowo będzie należało do zmartwychwstania” (Olivier Clement, teolog 
prawosławny). 

 
Radość nie jest wyolbrzymionym uczuciem ani indywidualnym szczęściem, które 

oddziela nas od innych ludzi, jest spokojną pewnością, że życie ma sens. 
Ewangeliczna radość bierze się z zaufania do Boga, że nas kocha. Nie ma nic 
wspólnego z egzaltacją uciekającą od wyzwań naszych czasów, przeciwnie, sprawia, 
że jesteśmy jeszcze bardziej wrażliwi na cierpienia innych osób. 

 Szukajmy radości przede wszystkim w przekonaniu, że wszyscy należymy 
do Boga. Modlitwa, którą pozostawił pewien świadek Chrystusa z XV wieku, może nam 
w tym pomóc: „Panie mój i mój Boże, zabierz ode mnie wszystko, co oddala mnie 
od Ciebie. Panie mój i mój Boże, zabierz ode mnie - mnie samego i w całości oddaj 
mnie Tobie” (Święty Mikołaj z Flüe). 

 Umacniajmy naszą radość śpiewaną wspólnie modlitwą. „Śpiewaj 
Chrystusowi, aż nadejdzie pogodna radość”, proponował Brat Roger. Kiedy razem 
śpiewamy, tworzy się równocześnie osobista więź z Bogiem i komunia między 
wszystkimi zgromadzonymi. Oby piękno miejsc modlitwy, liturgii, śpiewów, było 
znakiem zmartwychwstania. Niech wspólna modlitwa budzi coś, co chrześcijanie 
obrządku wschodniego nazywają „radością nieba na ziemi”. 

 Odkrywajmy również odblaski Bożej miłości w całkiem ludzkich radościach, 
jakie w naszych sercach wywołują poezja, muzyka, dzieła sztuki, piękno Bożego 
stworzenia, głęboka miłość, przyjaźń... 
 
brat Alois - fragment Listu na 2018 „Niewyczerpana radość” 
 
 
“copyright © Ateliers et Presses de Taizé, 71250 Taizé, France.” 
https://www.taize.fr/pl_article23175.html (odczyt 22.08.2018) 

https://www.taize.fr/pl_article23175.html


Rekolekcje  
dla osób należących do Żywego Różańca i Nieustającego Różańca 
 
 

 1. Zaniemyśl I – Ośrodek Caritas Archidiecezji Poznańskiej,  
ul. Nawrowskiego 34 
Od 28 do 30 września 2018 r. Koszt: 145 zł. 
Rekolekcje prowadzi ks. prof. dr hab. Andrzej Pryba MSF 
2. Pniewy – Siostry Urszulanki, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 1 
Od 5 do 7 października 2018 r. Koszt: 140 zł. 
Rekolekcje prowadzi Ksiądz kan. Zbigniew Woźniak 
3. Poznań-Morasko – Siostry Misjonarki, ul. Sióstr Misjonarek 10          
Od 5 do 7 października 2018 r. Koszt: 140 zł. 
Rekolekcje prowadzi Ksiądz mgr lic. Krystian Sammler 
4. Zaniemyśl II – Ośrodek Caritas Archidiecezji Poznańskiej,  
ul. Nawrowskiego 34 
Od 12 do 14 października 2018 r. Koszt: 145 zł. 
Rekolekcje prowadzi Ksiądz prof. dr hab. Paweł Wygralak 
5. Zaborówiec – Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny,  
ul. Powstańców Wlkp. 24 
Od 12 do 14 października 2018 r. Koszt: 125 zł. 
Rekolekcje prowadzi Ksiądz mgr lic. Mirosław Musiał 
6. Luboń – Siostry Służebniczki, pl. Edmunda Bojanowskiego 6 
Od 19 do 21 października 2018 r. Koszt: 130 zł         
Rekolekcje prowadzi Ksiądz dr Wojciech Mueller 
7. Gostyń – Święta Góra 
Od 26 do 28 października 2018 r. Koszt: 130 zł. 
Rekolekcje prowadzi Ksiądz mgr Leszek Woźnica COr 
  
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 w piątek o godz. 17.00 a kończą obiadem 
w niedzielę. 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://archpoznan.pl/pl/rekolekcje-1(odczyt 22.08.2018) 

http://archpoznan.pl/pl/rekolekcje-1


TAIZÉ  lipiec 2018 
 

 
 
 

 



FATIMA  lipiec 2018 

 

 


