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

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

         

     luty 2019 
 

 

     Zaczęło się od spotkania w sobotę 1 lutego 2014.  Dokładnie pięć 

lat temu, tuż przed Świętem Ofiarowania Pańskiego, nasza Wspólnota 
Żywego Różańca spotkała się pierwszy raz w salce parafialnej (wcześniej 
od 2012 – w kaplicy). W tradycji Kościoła Wschodniego „Ofiarowanie 
Pańskie” nazywa się „Świętem Spotkania”.  

Wtedy też w trakcie rozmowy ks. Proboszcz - ks. Karol zachęcił nas do 
odwiedzania strony internetowej Żywego Różańca Archidiecezji 
Poznańskiej. „Jest tam wiele ciekawych artykułów”- mówił. Ponieważ 
większość z nas nie miała dostępu do Internetu, od tamtego czasu 
zaczęliśmy drukować wyszukane informacje. Z czasem zyskały formę 
Biuletynu i nazwaliśmy go „Droga Maryi”. Dzisiaj trzymacie w rękach 50. 
numer! Wszystkie poprzednie numery z lat 2014-2018 są 
zarchiwizowane na stronie internetowej parafii 
http://dabrowkaparafia.pl/duszpasterstwa/duszpasterstwo-doroslych/zywy-rozaniec/ 

W tym roku przygotowujemy się w Dąbrówce na spotkanie z Matką 
Bożą w kopii obrazu Jasnogórskiego. Nie przegapmy tego czasu. Kto wie, 
co może zacząć się od SPOTKANIA z MARYJĄ 9 grudnia 2019? 

 

TERMINARZ 
 
2 lutego - Pierwsza  Sobota, Święto Ofiarowania Pańskiego zwane 
Świętem Matki Boskiej Gromnicznej 
godz.8.00      Msza św. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP 
godz.8.30      Różaniec 
3 lutego - Pierwsza  Niedziela   
godz.8.00      Różaniec 
godz.8.30      Msza św. w intencji Wspólnoty Żywego Różańca 
 

http://dabrowkaparafia.pl/duszpasterstwa/duszpasterstwo-doroslych/zywy-rozaniec/


       

Módlmy się przez cały 2019 r. 
w PARAFIALNEJ intencji: 

 

O dobre duchowe owoce peregrynacji obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej  
w Archidiecezji Poznańskiej  

i w naszej parafii w Dąbrówce 
  
 

Zachęcamy wszystkich parafian 
do wzięcia udziału 

w wydarzeniu „STUDNIÓWKA 

MARYI”. Jest to inicjatywa 
modlitewna organizowana 
przez Poznańską Pieszą 
Pielgrzymkę na Jasną Górę. Polega na odmawianiu, od 7 lutego 2019 roku, 
codziennie dziesiątki różańca przez 100 dni poprzedzających rozpoczęcie 
peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w naszej Archidiecezji  
(18 maja 2019). 
 

 
 

 

W lutym 2019 
módlmy się w PAPIESKIEJ intencji Apostolstwa 

Modlitwy: 
 

Aby z wielkodusznością były otaczane opieką  
ofiary handlu ludźmi, przymusowej prostytucji i przemocy. 

 
Wyjaśnienie: Czas wielkich odkryć geograficznych to XV i XVI w. Europejskie 
mocarstwa dokonywały wówczas podbojów obcych terytoriów, przejmowały je oraz 
podporządkowywały sobie zamieszkującą tam ludność. To wtedy rozwinęły się 
niewolnictwo i handel ludźmi. Przerażające jest to, że także w XXI w. – kiedy nasza 
cywilizacja w tak znacznym stopniu się rozwinęła – handel ludźmi, którego celem jest 
często przymusowa prostytucja, trwa nadal, i to w krajach bogatych. Ofiary handlu 
żywym towarem w efekcie traumatycznych przeżyć doświadczają często chorób 
psychicznych, a także popadają w różne formy uzależnień.  Prośmy o to, aby nie 
brakowało tych, którzy wspaniałomyślnie i z otwartym sercem przyjmą te osoby i 
otoczą je troską. 
Ks. Szymon Mucha –Konspekt spotkania Żywego Różańca, „Różaniec”, luty 2019 



Ks. Szymon o Maryi i różańcu   –  wybrane myśli z homilii  

 

 

1. „Recepta” na codzienne narodziny Boga w sercu 
rano      1.  PACIEŻ, „Ojcze nasz”               
w ciągu dnia 2.  CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO     

3.  RÓŻANIEC                           
  4.  EUCHARYSTIA    

wieczorem      5.  RACHUNEK SUMIENIA :  podziękować za pięć dobrych rzeczy i 
przeprosić za niedoskonałości w miłości (zaniedbania, zaniechania)   

      

 (z kazania wygłoszonego 25.12.2018) 
 
 

2. Relacja z Maryją  
W roku nawiedzenia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej jako postanowienie 
na 2019 podejmijmy zobowiązanie: nawiążę relację z Maryją – Matką Bożą. 
Relacja to coś więcej niż wiedza o osobie.  

(z kazania wygłoszonego 20.01.2019) 

 

3. Maryja w wizji ks. Jana Bosko 

Ks. Jan Bosko - ulubiony kapłan ks. 
Szymona – doznał wizji dotyczącej 
przyszłych dziejów Kościoła. 
Dwie floty stają naprzeciw siebie. Na czele 
okrętu flagowego staje papież i przejmuje 
jego stery. Walka z wrogą flotą to walka z 
nieprzyjacielem oraz prześladowania, 
jakie będzie musiał znieść Kościół. 
W śnie pojawiają się dwie kolumny okryte światłem. Na jednej z nich widniała 
Hostia i napis: Sanctus Credentium (ratunek dla wierzących); na drugiej, 
mniejszej: Auxilium Christianorum (wspomożenie dla chrześcijan). Św. Jan 
Bosko wyjaśniał, że ratunkiem dla ludzi będzie Eucharystia oraz Najświętsza 
Maryja Panna. 

(z kazania wygłoszonego 20.01.2019)  
 
https://pl.aleteia.org/2017/09/14/nadprzyrodzone-sny-ks-jana-bosko-najgorsza-jest-wizja-piekla/  
(odczyt 31-01-2019) 
 

https://pl.aleteia.org/2017/09/14/nadprzyrodzone-sny-ks-jana-bosko-najgorsza-jest-wizja-piekla/


Rekolekcje 
Serdecznie zapraszam osoby należące do Żywego Różańca i Nieustającego 
Różańca na rekolekcje w następujących miejscach i terminach: 
  
1. Poznań-Morasko – Siostry Misjonarki, ul. Sióstr Misjonarek 10 

Od 8 do 10 marca 2019 r. Koszt: 140 zł. 
Rekolekcje prowadzi Ksiądz kan. Zbigniew Woźniak 

2. Zaborówiec – Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny, 
      ul. Powstańców Wlkp. 24 

Od 22 do 24 marca 2019 r.   Koszt: 125 zł. 
Rekolekcje prowadzi Ojciec Mirosław Nowak OP 

3. Zaniemyśl I – Ośrodek Caritas Archidiecezji Poznańskiej,  
     ul. Nawrowskiego 34 

Od 22 do 24 marca 2019 r. Koszt: 145 zł.   
Rekolekcje prowadzi Ksiądz dr Dawid Stelmach 

4. Gostyń – Święta Góra 
Od 22 do 24 marca 2019 r.  Koszt: 125 zł.    
Rekolekcje prowadzi Ksiądz mgr Jacek Niesyto COr 

5. Luboń – Siostry Służebniczki, pl. Edmunda Bojanowskiego 6 
Od 29 do 31 marca 2019 r. Koszt: 130 zł      
Rekolekcje prowadzi Ksiądz prof. Bogdan Poniży 

6. Zaniemyśl II – Ośrodek Caritas Archidiecezji Poznańskiej,  
     ul. Nawrowskiego 34 

Od 5 do 7 kwietnia 2019 r. Koszt: 145 zł. 
Rekolekcje prowadzi Ksiądz dyr. Mgr Marcin Janecki 

7. Pniewy – Siostry Urszulanki, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 1 
Od 5 do 7 kwietnia 2019 r. Koszt: 140 zł.    

     Rekolekcje prowadzi Ksiądz prob. mgr 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 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 31-01-2019) 

mailto:glapiak@archpoznan.org.pl
http://archpoznan.pl/pl/rekolekcje-1

