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

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

          wrzesień 2019 
 

Żywy Różaniec buduje gimnazjum na Madagaskarze 
 

Żywy Różaniec Archidiecezji Poznańskiej przekazał 25 tys. zł na budowę nowej szkoły 
w Befasy. Będzie to trzyklasowe gimnazjum. Budowa nowej szkoły rozpocznie się za 
miesiąc ‒ na zdjęciu można zobaczyć dzieci przed placem budowy. Istnieje konieczność 
kolejnej szkoły dla dzieci, które uczą się w szkole podstawowej, aby zachować ciągłość 
w edukacji. 
Szkoła ma być budowana w dwóch etapach, najpierw powstaną dwie klasy, docelowo 
zostanie dobudowana jeszcze sala lekcyjna, pokój nauczycielski i toalety. Budowa 
pierwszych dwóch sal lekcyjnych ma 
się zakończyć w 2019 r. W szkole 
będą uczyć się dzieci w wieku od 13 
do 17 lat – związane jest to z dużą 
różnicą wieku dzieci i młodzieży, 
którzy nadrabiają zaległości 
w edukacji. 
W jednej sali będzie maksymalnie do 
35 uczniów. Jest to już drugi dar 
Żywego Różańca Archidiecezji 
Poznańskiej dla Befasy. Wspólnota 
wsparła wcześniej budowę kościoła 
kwotą 25 tys. zł. 
Wspólnota Żywego Różańca w Archidiecezji Poznańskiej liczy około 80 000 członków, 
którzy codziennie modlą się na różańcu oraz wspierają misję w ramach akcji „Żywy 
Różaniec dla misji”. 
http://archpoznan.pl/pl/zywy-rozaniec-buduje-gimnazjum-na-madagaskarze    odczyt 30.08.20190 
 

INTENCJE MODLITEWNE – wrzesień 2019 
parafialna: O dobre duchowe owoce peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 
w Archidiecezji Poznańskiej i w naszej parafii w Dąbrówce. 

papieska (ogólna): Aby politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali dla 
ochrony mórz i oceanów. 

http://archpoznan.pl/pl/zywy-rozaniec-buduje-gimnazjum-na-madagaskarze


W Szkole Maryi nie było wakacji!  
1. Najwytrwalsi przez całe lato gromadzili się w każdą  środę na  Apelu 

Jasnogórskim przy kapliczce Matki Bożej w Dąbrówce. W lipcu i w sierpniu 

spotykaliśmy się w pierwsze soboty i niedziele. A 9. lub 10. 

dnia miesiąca – na specjalnych Nabożeństwach, 

przygotowujących  do Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej 

Jasnogórskiej, odmawialiśmy różaniec w intencji peregrynacji 

i odkrywaliśmy Maryję – Jej pokorę i modlitwę. Jakie Jej 

przymioty odkryjemy po wakacjach: na wrześniowych 

parafialnych spotkaniach z Terminarza? na Rekolekcjach dla 

Żywego Różańca? Przyjdźcie, rozważcie. 

2. Zapowiadamy zmianę w parafii od września: różaniec w 1. soboty prowadzi 

ks. Proboszcz a w 1. niedziele - Wspólnota Żywego Różańca. 

3. W czerwcu podczas VII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Żywego 

Różańca na Jasnej Górze rozpoczął się drugi rok  Wielkiej 

Nowenny Różańcowej. Na ten czas będzie przyświecać nam 

hasło: „Duchowość sługi Bożej Pauliny Jaricot – założycielki 

Żywego Różańca i Dzieła Rozkrzewiania Wiary”.  

4. Wszyscy możemy odkrywać Maryję i zgłębiać duchowość 

Pauliny Jaricot przez lekturę książek: „Koronowana 

Służebnica” i „Historia mojego życia”. Prosimy o zwrot tych książek. Przynieście 

je w Pierwszą Sobotę do kaplicy i przekażcie innym. 
 

 

 

TERMINARZ  
1 września - Pierwsza  Niedziela   
    godz.8.00      Różaniec 
    godz.8.30      Msza św. w intencji Wspólnoty Żywego Różańca 
7 września - Pierwsza  Sobota 
    godz.8.00      Msza św. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP  
    godz.8.30      Różaniec 
10 września, wtorek, godz.20.15 – Nabożeństwo przygotowujące do 
Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej 
 



Dlaczego Madonna ma dwa cięcia na twarzy? 

„Zainteresowała mnie historia Madonny 
Częstochowskiej. Chciałam z bliska zobaczyć Cudowny Obraz i 
dowiedzieć się, dlaczego Madonna ma dwa cięcia na twarzy. 
To był główny powód mojej pielgrzymki.” – mówiła w 2002 r. 
pątniczka Emma Morosini , kiedy po raz pierwszy pieszo 
pielgrzymowała z Włoch na Jasną Górę. Miała wówczas 78 lat. 
Powtórzyła pielgrzymkę w 2009r. w wieku 85 lat a w sierpniu 
tego roku przemierzyła ten szlak po raz trzeci mając 95 lat!   

Dzisiaj my, jak Emma, spójrzmy na Jasnogórską Ikonę, na 
twarz Maryi i pójdźmy szlakiem … cięć i mieczy. 

Cięcia na twarzy to świadectwo bolesnej historii - napaści w 1410 r., po której 
na obrazie zostało dwadzieścia dziewięć  uszkodzeń – ran zadanych ostrym narzędziem, 
może nożem, może mieczem.  

Abp Grzegorz Ryś w książce „Koronowana Służebnica” wspomina, że „na 
pierwszej koronie, jaką otrzymał jasnogórski obraz, od króla Władysława IV, był 
wizerunek Matki Bożej Bolesnej z sercem, w którym było utkwionych siedem mieczy. 
Pod nogami Maryja miała rozciągnięte ciało zmarłego Jezusa zdjętego z  krzyża. … To 
była rzeczywiście korona matki Bożej Bolesnej. … Obraz Matki Bożej Bolesnej, której 
serce zostało przeniknięte mieczem, wywodzi się z proroctwa Symeona ogłoszonego w 
Ewangelii Łukasza: „ … a Twoją duszę miecz przeniknie” (Łk 2,34).” 
…. „Kiedy komentowano obraz Matki Bożej Bolesnej, stojącej pod krzyżem i proroctwo 
Symeona, zastanawiano się, o jaki miecz ostatecznie chodzi. Zwykle udzielano dwóch 
odpowiedzi łącznie. Pierwszym wymiarem tego miecza jest współcierpienie , 
współobecność z Jezusem. Ale bardzo szybko, już w III wieku, w pismach 
chrześcijańskich pojawia się i potem ciągle powraca także przez całe średniowiecze, 
drugi wymiar: mieczem, który przeniknął Maryję na Golgocie było też Słowo Boga. Bo 
miecz w Biblii jest bardzo często symbolem Słowa Bożego (Ef 6, 17; Hbr 4, 12; Ap 1, 
16)…. Jakie było to Słowo, które Ją przeniknęło absolutnie, aż po szpik i po kości? To 
było Słowo od Jezusa. Słowo Boga, który był Jej Synem: „Niewiasto, oto syn Twój” (J 
19, 26). Jezus, wcielona Mądrość Boga, pokazał Jej, że dla Niej jest to moment rodzenia. 
Moment, w którym Ona właśnie staje się Nową Ewą. A Jan jest pierwszym z Jej dzieci, 
zrodzonych z oczywiście z Nowego Adama, z Jezusa, ale przy Jej współdziałaniu. Ona 
jest też dla Jana – i dla wszystkich takich, jak Jan , dla kolejnych uczniów Jezusa – Matką 
w porządku wiary”. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
Abp Grzegorz Ryś, Koronowana Służebnica, Wydawnictwo Paulinianum, 2018, rozdział Matka Bolesna, s.77-90 
95-letnia Emma Morosini pielgrzymowała z Włoch na Jasną Górę:  
http://www.jasnagora.com/wydarzenie-2910  (odczyt 30.08.2019) 
http://www.jasnagora.com/wydarzenie-13147  (odczyt 30.08.2019) 

 

http://www.jasnagora.com/wydarzenie-2910
http://www.jasnagora.com/wydarzenie-13147
http://www.jasnagora.com/wydarzenie-13147


Rekolekcje dla Żywego Różańca 
Ks. dr Jan Glapiak - Archidiecezjalny Moderator Żywego Różańca serdecznie zaprasza 
osoby należące do Żywego Różańca i Nieustającego Różańca na rekolekcje 
w następujących miejscach i terminach: 

1. Zaniemyśl I – Ośrodek Caritas Archidiecezji Poznańskiej, ul. Nawrowskiego 34 
Od 4 do 6 października 2019 r. Koszt: 150 zł. 
Rekolekcje prowadzi ks. kan. Zbigniew Woźniak 

2. Zaborówiec – Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny, ul. Powstańców Wlkp. 24 
Od 4 do 6 października 2019 r. Koszt: 135 zł. 
Rekolekcje prowadzi Ksiądz prałat Leonard Poloch 

3. Poznań-Morasko – Siostry Misjonarki, ul. Sióstr Misjonarek 10 
Od 11 do 13 października 2019 r. Koszt: 145 zł. 
Rekolekcje prowadzi Ksiądz prałat prof. Bogdan Częsz 

4. Pniewy – Siostry Urszulanki, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 1 
Od 11 do 13 października 2019 r. Koszt: 140 zł. 
Rekolekcje prowadzi Ksiądz prefekt mgr Krzysztof Grześkowiak 

5. Zaniemyśl II – Ośrodek Caritas Archidiecezji Poznańskiej, ul. Nawrowskiego 34 
Od 18 do 20 października 2019 r. Koszt: 150 zł. 
Rekolekcje prowadzi Ksiądz prob. mgr lic. Piotr Pieprz 

6. Luboń – Siostry Służebniczki, pl. Edmunda Bojanowskiego 6 
Od 25 do 27 października 2019 r. Koszt: 130 zł 
Rekolekcje prowadzi Ksiądz mgr lic Krystian Sammler 

7. Gostyń – Święta Góra 
Od 25 do 27 października 2019 r. Koszt: 130 zł. 
Rekolekcje prowadzi Ksiądz mgr Jakub Przybylski Cor 
 

Zgłoszenia na rekolekcje należy kierować do Księdza kan. Jana Glapiaka w Kurii na 
adres: e-mail: glapiak@archpoznan.pl , telefon bezpośredni: 61/851 28 15  
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. 
 
https://archpoznan.pl/pl/rekolekcje-1  (odczyt 30.08.2019) 
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