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

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

                   czerwiec 2019 
 

 
Rozpoczęło się Nawiedzenie Maryi w Archidiecezji Poznańskiej w znaku 

jasnogórskiej Ikony. Kto z nas 18 maja witał Ją osobiście przed Kościołem 
na poznańskich Ratajach? Kto oglądał lub słuchał transmisję telewizyjną lub 
radiową? Dla spóźnialskich jest nagranie w Internecie. 

A kto pamięta pierwsze nawiedzenie sprzed 40 lat ? Kto rozpozna się 
na pamiątkowych zdjęciach z 1977 roku z nawiedzenia w Zakrzewie – naszej 
ówczesnej parafii? Jest tam śp. Terenia Łaszczewska z Żywego Różańca, na której 
pogrzebie w 2009 r. był ks. Szymon Stułkowski, nominowany kilka dni temu – 
24 maja na biskupa pomocniczego. Bp G. Balcerek uznał, że ta nominacja 
to jeden z pierwszych owoców rozpoczętego przed tygodniem Nawiedzenia Ikony 
Jasnogórskiej w naszej Archidiecezji. 

Przed nawiedzeniem w kaplicy w Dąbrówce zadajemy sobie już teraz 
pytanie: Kim jest Ta, która przyjdzie do nas 9 grudnia? Szukamy nowych 
odpowiedzi i znaleźliśmy je w adhortacji Christus Vivit  papieża Franciszka. 
Ten dokument – „List do młodych i całego Ludu Bożego” polecamy szczególnie 
w Pierwszą Sobotę czerwca, która zbiega się w tym roku ze Spotkaniem Młodych 
na Lednicy.  
 

 

INTENCJE MODLITEWNE – czerwiec 2019 
 

parafialna:  

O dobre duchowe owoce peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej  

w Archidiecezji Poznańskiej i w naszej parafii w Dąbrówce. 

papieska:  

Za kapłanów, aby poprzez skromność i pokorę życia angażowali się w czynną 
służbę wobec najbiedniejszych. 
Nowy biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej - ks. Szymon Stułkowski 

prosi nas o modlitwę w jego intencji. 



Maryja, dziewczyna z Nazaretu 
Fragmenty Posynodalnej Adhortacji Apostolskiej Christus vivit,  

podpisanej przez ojca świętego Franciszka 2 kwietnia 2019 r. 

 
43. W sercu Kościoła jaśnieje Maryja. Jest Ona wspaniałym wzorem dla 

młodego Kościoła, który chce naśladować Chrystusa ze świeżością 
i posłuszeństwem. Będąc bardzo młodą, Maryja przyjęła zwiastowanie 
anioła i nie zrezygnowała z zadawania pytań (por. Łk 1, 34). Ale też miała 
duszę otwartą i powiedziała: „Oto Ja służebnica Pańska” (Łk 1, 38). 

 
44. „Zawsze głębokie wrażenie wywołuje siła «tak» Maryi, młodej kobiety. Siła 

tego «niech mi się stanie», które powiedziała aniołowi. To było coś innego niż 

bierna lub zrezygnowana akceptacja. Maryja nie znała powiedzenia 

«zobaczymy, co się wydarzy». Była zdecydowana, zrozumiała, o co chodziło, 

i powiedziała «tak», nie owijając w bawełnę. To było coś znacznie więcej, coś 

innego. Było to «tak» osoby, która chce się zaangażować i zaryzykować, 

która chce postawić wszystko na jedną kartę, bez innych gwarancji niż 

pewność, że niesie obietnicę. I pytam każdego z was: czy czujecie się tymi, 

którzy niosą obietnicę? Jaką obietnicę niosę w sercu, aby ją nieść dalej? 

Maryja niewątpliwie miała przed sobą trudną misję, ale trudności nie były 

powodem, by powiedzieć «nie». Z pewnością czekały Ją komplikacje, ale nie 

były to takie same komplikacje, jakie pojawiają się, gdy paraliżuje nas 

tchórzostwo, bo nie wszystko jest jasne lub zabezpieczone. Maryja 

nie wykupiła ubezpieczenia na życie! Maryja się zaangażowała, i dlatego jest 

silna, dlatego jest influencerem, jest influencerem Boga! «Tak» i chęć 

służenia były silniejsze niż wątpliwości i trudności” [18]. 

      (influencer – osoba, która ma silny wpływ na swoich odbiorców) 

 

45. Nie uchylając się ani nie ulegając złudzeniom, Maryja  „potrafiła 
towarzyszyć w bólu swemu Synowi, [...] wspierać Go swym spojrzeniem 
i chronić swym sercem. W bólu, który cierpiała, ale który Jej nie złamał. Była 
silną kobietą, która powiedziała «tak», która wspiera i towarzyszy, chroni 
i przygarnia. Ona jest wielką opiekunką nadziei. [...] Od Niej uczymy się 
mówić «tak» upartej cierpliwości i kreatywności tych, którzy się 
nie zniechęcają i zaczynają od nowa” [19]. 

 
 

http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html?fbclid=IwAR3reyOeZLc0zDeSh2m486TQW7JHLhFgqgZd_v9jwV__bsxC06Od2dc9Ng4#_ftn18
http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html?fbclid=IwAR3reyOeZLc0zDeSh2m486TQW7JHLhFgqgZd_v9jwV__bsxC06Od2dc9Ng4#_ftn19


46. Maryja była dziewczyną o wspaniałej duszy, pełną radości (por. Łk 1, 
47), młodą dziewczyną o oczach jaśniejących Duchem Świętym, która z wiarą 
kontemplowała życie i zachowywała wszystko w swoim sercu (por. Łk 2, 19.51). 

Była niespokojna, gotowa, by wyruszyć, była tą, która dowiedziawszy się, 
że kuzynka potrzebowała Jej, nie myślała o swoich własnych planach, 
ale „z pośpiechem” (Łk 1, 39) poszła w góry. 

 
47. A kiedy trzeba było chronić swoje dziecko, udała się z Józefem 

do odległego kraju (por. Mt 2, 13-14). Dlatego pozostała pośród uczniów 
zgromadzonych na modlitwie w oczekiwaniu Ducha Świętego (por. Dz 1, 14). 
W ten sposób, w Jej obecności narodził się młody Kościół, wraz z Apostołami, 
którzy wyruszyli, aby uczestniczyć w narodzinach nowego świata (por. Dz 2, 
4-11). 

 
48. Ta dziewczyna jest dzisiaj Matką, która czuwa nad dziećmi, czuwa nad nami, 

swoimi dziećmi, którzy kroczymy przez życie, często znużeni, potrzebujący, 
ale pragnący, aby światło nadziei nie zgasło. Tego właśnie chcemy: 
aby światło nadziei nie zagasło. Nasza Matka strzeże tego pielgrzymującego 
ludu, ludu młodych, których miłuje, który Jej poszukuje, wyciszając swe serce, 
pomimo że podczas drogi napotyka dużo hałasu, rozmów i rozproszeń. Lecz 
przed oczyma Matki jest miejsce jedynie na milczenie pełne nadziei. 
W ten sposób Maryja na nowo rozjaśnia naszą młodość. 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-

vivit.html?fbclid=IwAR3reyOeZLc0zDeSh2m486TQW7JHLhFgqgZd_v9jwV__bsxC06Od2dc9Ng4 (odczyt 30.05.2019) 

 

 

TERMINARZ  

1 czerwca - Pierwsza  Sobota 
    godz.8.00      Msza św. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP  
    godz.8.30      Różaniec 
2 czerwca - Pierwsza  Niedziela   
    godz.8.00      Różaniec 
    godz.8.30      Msza św. w intencji Wspólnoty Żywego Różańca 
 
 
REKOLEKCJE DLA ZELATORÓW 
W dniach od 9 do 12 lipca 2019 roku odbędą się rekolekcje dla zelatorów 
Żywego Różańca w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Gietrzwałdzie, 
ul. Klasztorna 2. Można się tam zgłaszać indywidualnie wybierając numer 
telefonu: 606 758 273 lub na e-mail: biela@rubikon.net.pl. 
https://archpoznan.pl/pl/rekolekcje-1 (odczyt 30.05.2019) 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html?fbclid=IwAR3reyOeZLc0zDeSh2m486TQW7JHLhFgqgZd_v9jwV__bsxC06Od2dc9Ng4
http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html?fbclid=IwAR3reyOeZLc0zDeSh2m486TQW7JHLhFgqgZd_v9jwV__bsxC06Od2dc9Ng4
mailto:biela@rubikon.net.pl
https://archpoznan.pl/pl/rekolekcje-1


Nowy poznański maryjny biskup 
„Nominacja została ogłoszona we wspomnienie Matki Bożej Wspomożycielki 

Wiernych. Ufam, że Matka Boża, która w kopii cudownego obrazu 
jasnogórskiego peregrynuje po naszej diecezji, będzie mi towarzyszyć, 
wypraszać potrzebne łaski, a przede wszystkim będzie wzorem tego, jak być 
uczniem Jezusa. Bardzo też proszę o modlitwę, o wsparcie.” – mówił 24 maja 
nowy biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej - ks. Szymon Stułkowski. 
Przyznał, że chce być bardziej maryjny. Na uroczystości ogłoszenia nominacji 
w Pałacu Arcybiskupim usłyszał śpiewane maryjne życzenia. Towarzyszył temu 
wydarzeniu jeszcze jeden akcent maryjny: w tle na ścianie wisiała kopia (?) 
obrazu Sandro Botticellego - „Maria z Dzieciątkiem i aniołami”.  
 
Pamiętajmy o modlitwie za biskupa nominata i dołączmy się do maryjnych 
życzeń: 
 

Wszystkiego dobrego życzymy, życzymy, 
i zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa 
przez ręce Maryi. 
Przez ręce Maryi, i za Jej przyczyną 
niech strumienie łaski, niech strumienie łaski, 
na Ciebie popłyną. 
Niech miłość i pokój w sercu Twoim gości,  
niech nigdy nie braknie, niech nigdy nie braknie, 
ludzkiej życzliwości. 
Ze szczerego serca składamy życzenia, 
niech wszystko co smutne, niech wszystko co trudne, 
w radość się zamienia. 

 
W herbie biskupa Szymona jest. Lilia heraldyczna, 
która nawiązuje do szczególnego nabożeństwa biskupa 
do Matki Bożej Częstochowskiej. Lilia biała w heraldyce 
jest symbolem czystości, niewinności, czystej duszy, 
czyli cnót przypisywanych Najświętszej Maryi Pannie. 
Liliami heraldycznymi usiany jest płaszcz Matki Bożej 
Częstochowskiej. Tarcza błękitna nawiązuje do koloru 
wody chrzcielnej  a także do NMP. 
 
https://archpoznan.pl/pl/uroczystosc-ogloszenia-nowego-biskupa-pomocniczego(odczyt 30.05.2019) 
https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2019-05/nominacja-poznan-pomocniczy-biskup-stulkowski.html 
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