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

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

          grudzień 2018 – styczeń 2019 
 
 

„Z Maryją w nowe czasy” 
 

Blisko pięć tysięcy wiernych z archidiecezji poznańskiej uczestniczyło 
24 listopada w pielgrzymce na Jasną Górę. Pielgrzymi pod przewodnictwem 
Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego zaprosili Matkę Bożą na nawiedzenie 
archidiecezji. My też tam byliśmy: pod przewodnictwem ks. Proboszcza grupa 
40 osób z naszej parafii; w tym siedem osób ze Wspólnoty Żywego Różańca. 
Wrażeniami podzielimy się osobiście na spotkaniach w Pierwsze Soboty. 
Zachęcamy do zapoznania się z pisemnymi sprawozdaniami, nagraniami audio 
i zdjęciami umieszczonymi na stronach internetowych: archidiecezji poznańskiej 
i biura prasowego Jasnej Góry. 
Nawiedzenie Matki Bożej w Kopii Obrazu Jasnogórskiego nastąpi w naszej 
parafii dopiero za rok – 9 grudnia 2019. Ale już teraz w Adwencie, zaprośmy 
Maryję i Jesusa do naszych serc na Boże Narodzenie 2018.  
Wkroczmy w 2019 rok „Z Maryją w nowe czasy”!  
 
http://archpoznan.pl/pl/archidiecezjalna-pielgrzymka-na-jasna-gore-1 (odczyt 28-11-2018) 
http://www.jasnagora.com/wydarzenie-12471  (odczyt 28-11-2018)       

 
PARAFIALNE INTENCJE MODLITWY 
Grudzień 2018:   W intencji rodzin naszej parafii o dar wiary, miłości i nadziei. 
Styczeń 2019:   Z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla 
naszych Parafian w Nowym Roku. 

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY 
Grudzień 2018:   Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły 
znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami. 
Styczeń 2019:   Za młodzież, szczególnie z Ameryki Łacińskiej, aby za przykładem 
Maryi odpowiedziała na wezwanie Pana do przekazywania światu radości 
Ewangelii. 

http://archpoznan.pl/pl/archidiecezjalna-pielgrzymka-na-jasna-gore-1
http://www.jasnagora.com/wydarzenie-12471


Akt zaproszenia Matki Bożej                     24 listopada 2018 

Jasnogórska Królowo Polski, Matko Kościoła i Pani naszego narodu! 

Przybywamy dzisiaj do Ciebie jako pielgrzymi z Archidiecezji Poznańskiej. 
Przychodzimy do Twojego jasnogórskiego domu, 
gdzie od wieków Twoje matczyne serce czeka na każde z Bożych dzieci. 
Chcemy Cię prosić abyś przybyła w znaku świętym – Ikony Nawiedzenia  
do wszystkich kościołów i kaplic naszej archidiecezji, 
gdzie gromadzą się parafialne wspólnoty. 
Zechciej odwiedzić nasze miasta, miasteczka i wsie, 
 przynosząc od Twojego Syna zdroje, tak bardzo nam potrzebnych łask. 
Matko najlepsza! Czekamy na Ciebie, bo wiemy, 
jak bardzo jesteś nam wszystkim potrzebna. 

Wspomagaj Twoje dzieci i umocnij naszą wiarę. 
Kapłanom i osobom życia konsekrowanego wyproś odwagę w gorliwym wypełnianiu 
ich powołania. 
Obdarzaj Bożymi darami rodziny. 
Małżonków wspieraj w wiernym kroczeniu życiową drogą. 
Zaradzaj małżeńskim kryzysom, lecz rodzinne rany, złącz na nowo popękane więzi 
międzyludzkie. 
Chorym przyjdź z pomocą. 
Obdarz nadzieją zrozpaczonych. 
Wątpiącym przynieś blask prawdy. 
Obojętnym uproś głębokie przejęcie się Bożą miłością. 
Noszącym w sobie uraz do Kościoła uproś ukojenie. 
A do tych, którzy od Boga i Kościoła odeszli przyjdź z łaską opamiętania. 

Wierzymy Jasnogórska Pani, że wszystko możesz nam uprosić u Syna.  
Popatrz więc z miłością na Twój lud, który potrzebuje  
Twojego matczynego spojrzenia, niosącego błogosławieństwo Chrystusa. 
Obejmij swoim wzrokiem dzieci, młodzież, ludzi w pełni sił i w podeszłym wieku.  

Obyśmy wszyscy, wsparci Twoim orędownictwem, 
stali się prawdziwie ludźmi wiary, nadziei i miłości. 
Niech przez Twoje Nawiedzenie na terenie Archidiecezji Poznańskiej będzie 
uwielbiony Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, który żyje i króluje na wieki wieków. 

 

abp Stanisław Gądecki , akt zaproszenia Matki Bożej (02:34) 

http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/36593.mp3 

http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/36593.mp3


Jak każdy z nas może przygotować się  

do nawiedzenia  Matki Bożej? 

- Pierwsza sprawa to OWOCNY SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA. Od tego 
zacznijmy, aby potem z czystym sercem przyjąć to, co Bóg dla nas przygotował. 
A potem włączmy się w to, co będzie działo się w tym czasie w naszej parafii. 
I BĄDŹMY DOBRYMI APOSTOŁAMI TEGO CZASU. Świadectwo naszej wiary będzie 
najlepszym przygotowaniem. Musimy pamiętać, że nie wszystko od nas zależy. To 
Pan Bóg jest przede wszystkim kreatorem naszego życia duchowego. Zatem, 
skorzystajmy z sakramentu pokuty i ufajmy, że łaska Boża nas poprowadzi.  

Ks. Krystian Sammler – Referent Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitarnej w Poznaniu, 
jeden z koordynatorów nawiedzenia Matki Bożej w kopii Obrazu Jasnogórskiego   
w archidiecezji poznańskiej 

źródło:Przewodnik Katolicki nr 46, 18 listopada 2018, wywiad „Z Maryją w nowe czasy” 

 

 
Spowiedź święta w naszej parafii: 
– od poniedziałku do soboty codziennie od 18.00 do 18.30 
– w każdy czwartek od 19.00 do 20.00 
– w Pierwszy Piątek miesiąca od 14.00  do 18.30  
                                                   i od 19.30 do 20.00 ( dla młodzieży ) 
– w niedzielę od 8.00 do 8.30 i od 18.00 do 18.30 
Istnieje możliwość skorzystania ze spowiedzi w innych godzinach ale trzeba to ustalić 
z kapłanem.  Można to zrobić telefonicznie lub bezpośrednio po mszy świętej 
w zakrystii. 

Spowiedź adwentowa z udziałem księży z dekanatu  
w sobotę 15 grudnia 2018 r. 

 w godzinach: 9.00 – 10.30;  14.00 – 15.30;  16.00 – 17.30 
 

 
W kaplicy na stoliku z gazetami  
wyłożone są rachunki sumienia 
dla dorosłych, małżeństw, 
młodzieży i dzieci.  
Dobra pomoc w przygotowaniu 
do spowiedzi.  Można je nabywać 
za symboliczną złotówkę. 
 
 



Terminarz Wspólnoty Różańcowej      grudzień 2018 – styczeń 2019 
 
 

   1 grudnia   -  Pierwsza Sobota   
    godz. 8.00      Msza Św. Wynagradzająca  Niepokalanemu Sercu NMP  
    godz. 8.30      Różaniec   
             
   2 grudnia   -   Pierwsza Niedziela , Niedziela I Adwentu   
    godz. 8.00      Różaniec  
    godz. 8.30      Msza Św. w intencji Wspólnoty Żywego Różańca 
 
   8 grudnia   - sobota , Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NPM 
    godz. 8.00   Msza św. roratnia 
    godz. 12.00-13.00   Godzina Święta 
                                       z wystawieniem Najświętszego Sakramentu 
                                       rozpocznie się Różańcem o godz.12.00, 
                                       który poprowadzi Wspólnota Żywego Różańca, 
                                       potem (od godz. 12.30) modlitwa w ciszy 
    godz. 19.30   Adwentowe wielbienie 
 

 

RORATY 

adwentowe Msze św. wotywne o Najświętszej Maryi Pannie, 
sprawowane o wschodzie słońca 

 

od poniedziałku 3 grudnia  do soboty 22 grudnia  
od poniedziałku do piątku o godz. 6.30 

w soboty o godz. 8.00 
 

 
 

   5 stycznia  -   Pierwsza Sobota  
    godz. 8.00      Msza Św. Wynagradzająca  Niepokalanemu Sercu NMP  
    godz. 8.30      Różaniec   
                             Po Różańcu  podzielimy się opłatkiem – w kaplicy 
 
   6 stycznia -  Pierwsza Niedziela , Uroczystość Trzech Króli 
    godz. 8.00      Różaniec  
    godz. 8.30      Msza Św.  


