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

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

       lipiec-sierpień 2019 
 

 
Wakacje z Niewiastą Eucharystii i … z Teściową Piotra!  
Za nami dwie „męskie” czerwcowe uroczystości: Bożego Ciała i Apostołów Piotra 
i Pawła. W ich cieniu ukazały  się nam dwie kobiety: Maryja - Niewiasta Eucharystii 
i Teściowa Piotra. Spróbujmy – my kobiety Żywego Różańca -  odnaleźć się w ich losach. 
Niech nieustanna lektura Ewangelii i Encykliki o Eucharystii przemienia nas. Odnawiajmy 
w sobie wiarę, że Jezus przychodzi do nas osobiście, do naszych domów i do naszych 
serc; że bierze nas za rękę i uzdrawia z „naszych gorączek”. Powstańmy. Niech każda 
z nas, na swoją miarę, na nowo odnajdzie posługę w domu, w rodzinie, w parafii 
i w przygotowaniach do grudniowego Nawiedzenia Obrazu Jasnogórskiego. 
Do zobaczenia w wakacje: w pierwsze soboty i niedziele oraz na maryjnych 
nabożeństwach 9 .i  10. dnia miesiąca.   
 

 

TERMINARZ  

Pierwsza  Sobota - 6 lipca, 3 sierpnia  
    godz.8.00      Msza św. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP  
    godz.8.30      Różaniec 
Pierwsza  Niedziela - 7 lipca, 4 sierpnia  
    godz.8.00      Różaniec 
    godz.8.30      Msza św. w intencji Wspólnoty Żywego Różańca 
Nabożeństwa przygotowujące do Nawiedzenia  Obrazu Matki Bożej 
     9 lipca – wtorek,   10 sierpnia – sobota,  godz.20.15 
 

INTENCJE MODLITEWNE – lipiec-sierpień 2019 

parafialna: O dobre duchowe owoce peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 

w Archidiecezji Poznańskiej i w naszej parafii w Dąbrówce. 

papieska w lipcu: Aby ci, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, by 

niesprawiedliwość, która przenika świat, nie miała ostatniego słowa. 

papieska w sierpniu: Aby rodziny przez życie modlitwy i miłości stawały się coraz  

bardziej „szkołami wzrastania w człowieczeństwie”.  



Nowa Kapliczka w Dąbrówce 
Usłyszeliśmy o niej pierwszy raz w maju podczas Ogłoszeń parafialnych: „W piątek 

[31.05.2019] obchodzimy Święto Nawiedzenia NMP. W tym dniu zapraszam o godz. 

17.30 na poświecenie kapliczki ku czci Matki Bożej przy ulicy  Słonecznej w Dąbrówce”. 

Potem przez cały czerwiec powtarzały 

się komunikaty i zaproszenia: „W 

środę zapraszam na Apel Jasnogórski o 

godz. 21.00 przy kapliczce Matki Bożej 

na ulicy Słonecznej w Dąbrówce” lub 

„W środę o godz. 21.00 Apel 

Jasnogórski przy figurze Matki Bożej 

na ulicy Słonecznej w Dąbrówce.” 

Zapraszał Ksiądz Proboszcz i 

mieszkańcy Dąbrówki. Zajrzałam tam 

dopiero po czerwcowych upałach. 

Przysiadłam na ławeczce … Pięknie! 

(MG) 

 

 
PRZYGOTOWANIE DO NAWIEDZENIA  
Przed Nawiedzeniem Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej 
w naszej parafii, które rozpocznie się o godzinie 18.00 w dniu 
9 grudnia i potrwa do godziny 18.00 w dniu 10 grudnia, 
Ks. Proboszcz zaprosił nas na comiesięczne nabożeństwa 
przygotowujące  do tego wydarzenia.  
Pierwsze spotkanie odbyło się w  niedzielę 9 czerwca według następującego planu: 1. 
czytania, ewangelia (J 3, 1-20): spotkanie Jezusa z Nikodemem, o powtórnym 
narodzeniu z wody i z Ducha; 2. nauka: przypomnienie naszego chrztu; Nawiedzenie 
Obrazu Matki Bożej w naszej parafii = szansa na powtórne nasze narodzenie - 
odnowienie wiary; zachęta do refleksji „Czego potrzeba  naszej wierze przed 
nawiedzeniem Maryi?; 3. Różaniec z rozważaniami; 4. Apel Jasnogórski: „Maryjo, 
Królowo Polski, Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam.” 
Podobne spotkania odbędą się w kolejnych miesiącach (w lipcu, w sierpniu, 
we wrześniu, w październiku i w listopadzie) – zawsze 9. lub 10. dnia miesiąca. 
W wakacje Nabożeństwa Maryjne: 9 lipca – wtorek,   10 sierpnia – sobota. 
Początek o godz.20.15, zakończenie o godzinie 21.00 
Czas ucieka, Matka Boża czeka! ZAPRASZAMY 



 

    W  SZKOLE  MARYI,  „NIEWIASTY EUCHARYSTII”  
Rozdział VI  Encykliki ECCLESIA DE EUCHARISTIA (o Eucharystii w życiu 

Kościoła)  Ojca Świętego JANA PAWŁA II 
 

53. Jeśli chcemy ponownie odkryć ścisłą więź, jaka istnieje między Kościołem 

i Eucharystią, w całym jej bogactwie, nie możemy zapomnieć o Maryi, Matce i Wzorze 

Kościoła. W Liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae, [List o Różańcu  Świętym] 

uznając Najświętszą Dziewicę za Mistrzynię w kontemplowaniu oblicza Chrystusa, 

włączyłem do tajemnic światła również ustanowienie Eucharystii. Maryja bowiem 

może nas prowadzić ku temu Najświętszemu Sakramentowi, ponieważ jest z nim 

głęboko związana. 

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że Ewangelia milczy na ten temat. W opisie 

ustanowienia Eucharystii w wieczór Wielkiego Czwartku nie mówi się o Maryi. 

Wiadomo jednak, że była Ona obecna wśród Apostołów, którzy „trwali jednomyślnie 

na modlitwie” (Dz 1,14), „w pierwszej wspólnocie zgromadzonej po Wniebowstąpieniu 

w oczekiwaniu Pięćdziesiątnicy”. Tej obecności nie mogło oczywiście brakować 

podczas sprawowania Eucharystii wśród wiernych pierwszego pokolenia chrześcijan, 

z gorliwością trwających „w łamaniu chleba” (Dz 2, 42). 

Jednak poza Jej uczestnictwem w Uczcie eucharystycznej, związek Maryi z Eucharystią 

można pośrednio określić wychodząc od Jej wewnętrznej postawy. Maryja jest 

„Niewiastą Eucharystii” w całym swoim życiu. Kościół, patrząc na Maryję jako na swój 

wzór, jest wezwany do Jej naśladowania także w odniesieniu do Najświętszej 

Tajemnicy.  

 

54. Mysterium fidei!  [łac. Tajemnica wiary]  Jeśli Eucharystia jest tajemnicą wiary, która 

przewyższa nasz intelekt, a przez to zmusza nas do jak najpełniejszej uległości Słowu 

Bożemu, nikt tak jak Maryja nie może być wsparciem i przewodnikiem w takiej 

postawie. Nasze powtarzanie dzieła Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy, które jest 

wypełnianiem Jego nakazu: „To czyńcie na moją pamiątkę!”, staje się jednocześnie 

przyjęciem zaproszenia Maryi do okazywania Mu posłuszeństwa bez wahania: 

„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J2, 5). Z matczyną troską, poświadczoną 

podczas wesela w Kanie, Maryja wydaje się nam mówić: «Nie wahajcie się, zaufajcie 

słowu mojego Syna. On, który mógł przemienić wodę w wino, ma moc uczynić z chleba 

i wina swoje Ciało i swoją Krew, ofiarując wierzącym w tej tajemnicy żywą pamiątkę 

swej Paschy, aby w ten sposób uczynić z siebie “chleb życia” ». 

 
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_20030417_eccl-de-euch.html (odczyt 

27.06.2019) 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_20030417_eccl-de-euch.html


 

  TEŚCIOWA PIOTRA                                Lucyna Seredyńska 

 
O teściowej Piotra wiemy niewiele. Kilka zaledwie zdań poświęcają jej ewangeliści. 
Jezus, w czasie szabatu po nauczaniu w synagodze, idzie do domu Piotra i Andrzeja, 
gdzie teściowa Piotra leży w gorączce. Tak, ten wielki Piotr ma teściową, a więc i żonę, 
rodzinę. Nie jest samotnym mężczyzną, który stanie na czele rodzącego się kościoła, 
promując życie w celibacie. 
 
Nie poznajemy imienia teściowej Piotra. Tak, jak i wielu innych bezimiennych kobiet 
z tych czasów, pojawiających się na kartach Nowego Testamentu. Nieliczne z nich 
zostały zanotowane przez ewangelistów, gdy ich zasługi dla kościoła były tak znaczne, 
że nie sposób było je zignorować: Maria – matka Jezusa, Zuzanna, Joanna, Maria, Maria 
z Magdalii, Maria – matka Marka, Lidia, Tabita, Elżbieta, Pryscylla, Junia, Tryfana, 
Tryfoza, Persyda, siostry Maria i Marta, Julia i kilka innych. 
 
Spośród uzdrowionych przez Jezusa osób z pierwszego rozdziału Ewangelii Marka jest 
coś, co wyróżnia teściową Piotra. Ona jedna po uzdrowieniu z gorączki, wstaje 
i usługuje. Nie czytamy, by trędowaty i ci, którzy uwolnieni byli ze złych demonów, 
zachowali się podobnie w opisie ewangelisty Marka. Tamtym uzdrowieniom towarzyszy 
zdziwienie, zdumienie  i chęć doświadczania dalszych ekscytujących zdarzeń. W Jezusie 
ludzie widzą uzdrowiciela, egzorcystę, wielkiego mówcę, nauczyciela, ale nie tego, 
komu chcieliby służyć. Inaczej jest w przypadku teściowej Piotra. 
 
Słowo użyte na usługiwanie teściowej Piotra to greckie „diakonein”, i jak sugerują 
niektórzy bibliści odnosi się nie tylko do jednorazowego wykonania jakiejś czynności, 
ale do stałej posługi. Nowa definicja służby jako cechy wierzących w Jezusa, sugeruje, 
że teściowa Piotra to uczennica Mistrza z Nazaretu. Uzdrowiona z gorączki wstaje 
i naśladuje Go. Uzdrowienia Jezusa zawsze miały na celu zmienić życie ludzi 
uzdrawianych. Nie tylko wydobyć ich z choroby i bólu, ale nade wszystko tchnąć 
nadzieję, przywrócić radość, pobudzić do działania, wyrwać z kręgu bezsilności czy 
biernego czekania, nadać nowy kierunek ich życiu. Ci ludzie zostali powołani do służenia 
i to zarówno w sferze publicznej, dając świadectwo mocy Jezusa, jak i w swoich domach, 
tworząc pierwsze zalążki kościoła. Nie wszyscy idą tą drogą, ale wszyscy mają taką opcję. 
Uzdrowienie teściowej Piotra z dala od zgiełku tłumów, w intymnej przestrzeni 
prywatnej, wydaje się przesuwać światło reflektorów ze spektakularnych uzdrowień 
dokonanych przez Jezusa na trędowatych i opętanych w stronę kobiety, która jest 
uzdrowiona po to, by mogła służyć. 
Inspirujące? Dla mnie bardzo.  
 
Tekst  z bloga http://www.odserca.com/tesciowa-piotra/  (odczyt 27.06.2019) 
O Teściowej Piotra w Ewangeliach: Mt 8, 14-15;  Mk 1, 29-34;  Łk 4, 38-41 

http://www.odserca.com/tesciowa-piotra/

