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

 

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

 

          styczeń-luty 2020 

 
Rozpoczynamy 2020 rok - „NOWE CZASY”  
Obyśmy „ Z MARYJĄ pragnęli ufnie iść”!  
 

Mamy nadzieję, że: 
 
Po grudniowych Nawiedzeniu zaintryguje Was: 
Związek Nawiedzenia w Dąbrówce 
z Objawieniami w Pontevedra 
 
Po Polskim Noblu będziecie ciekawi: 
Co ma wspólnego Czuły Narrator ze Sztokholmu 
z Czułą Maryją w Dąbrówce? 
 
Po Nowym Roku wpiszecie do swoich kalendarzy: 
Jedną Parafialną Intencję Modlitewną na 2020 rok 
Rocznice, jubileusze, beatyfikacje - zaplanowane na 2020  
 
Zapraszamy do lektury 8-stronicowego Biuletynu. 
Następny Numer w marcu. 

 
 
Biuletyny archiwalne (2014-2019) w wersji kolorowej dostępne 
na stronie internetowej parafii 
http://dabrowkaparafia.pl/duszpasterstwa/duszpasterstwo-
doroslych/zywy-rozaniec/ 

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


Jedna Intencja  parafialna na 2020 rok 
 

Na 2020 rok wybraliśmy 

jedną parafialną intencję modlitewną : 

„Aby Maryja była bardziej znana i miłowana: 
by Jej Wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat.” 

Zainspirowała nas Krucjata Jednej Intencji. 
 

Sądzimy, że przeżycia związane z grudniowym Nawiedzeniem Matki Bożej 
w naszej parafii, domagają się dopełnienia i pogłębienia przez cały 2020 rok. I 
dlatego chcemy „Aby Maryja była bardziej znana i miłowana”. 
 
Uderzyła nas też zbieżność dat: nawiedzenia w Dąbrówce (10 grudnia 2019) 
i objawień w Pontevedra (10 grudnia 1925). Dokładnie 94 lata temu Jezus prosił 
siostrę Łucję o współczucie dla Jego Matki a Maryja wskazała na Nabożeństwo 
Pierwszych Sobót – jako drogę ocalenia świata. Odbieramy to jako znak dla nas, 
byśmy bardziej zaangażowali się: „by Jej Wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił 
świat."  
 
Dlatego zapraszamy do kaplicy 
na modlitwę w pierwsze soboty 
i niedziele. Odkrywajmy razem Maryję i 
Nabożeństwo Pierwszych Sobót. 

 
https://jednaintencja.pl/  (odczyt 20.12.2019) 

 
 

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na 2020 r. 
 
Styczeń 
ewangelizacyjna: 
Za chrześcijan, wyznawców innych religii oraz ludzi dobrej woli, aby umacniali 
pokój i sprawiedliwość na świecie. 
 
Luty 
powszechna: 
Za migrantów, którzy wpadli w ręce pozbawionych skrupułów przemytników, 
aby ich wołanie o pomoc było słyszane i brane pod uwagę. 

https://jednaintencja.pl/


Objawienia w Pontevedra – 10 grudnia 1925 
 
 
10 grudnia 1925 r. w klasztorze w Pontevedra w Hiszpanii, objawiła się siostrze 
Łucji Maryja z Dzieciątkiem. Najświętsza Dziewica położyła Łucji rękę na 
ramieniu i pokazała cierniami otoczone serce. Była to kontynuacja objawień, 
które zaczęły się w 1917 roku w portugalskiej Fatimie. 
 
Dzieciątko powiedziało:  
«Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, 
którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez 
akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał. 
 
Potem powiedziała Najświętsza Panna:  
«Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie 
przez bluźnierstwa i niewdzięczność stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść 
mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami 
potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy 
w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą komunię świętą, odmówią jeden 
różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami 
różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia». (Siostra Łucja 
mówi o Fatimie, s. 180) 
 
https://pierwszesoboty.pl/nabozenstwo-pierwszych-sobot-w-dokumentach-dokumentacja-
przekazana-do-watykanu/ (odczyt 20.12.2019) 

 
 
 
słowa Benedykta XVI, który jeszcze jako kardynał uczył: „Moje Niepokalane 
Serce zwycięży. Co to oznacza? Serce otwarte na Boga i oczyszczone przez 
kontemplację jest silniejsze niż karabiny i broń wszelkiego rodzaju”  
 
 
wypowiedź Siostry Łucji: „Ci, którzy będą żyć nabożeństwem do Niepokalanego 
Serca Maryi, będą prawdziwie nawróceni i poświęceni Bogu, ci stanowić będą 
nowe pokolenie, które zwycięży zło”. 

 
 
https://pierwszesoboty.pl/artykuly-o-pierwszych-sobotach/(odczyt 20.12.2019) 

https://pierwszesoboty.pl/nabozenstwo-pierwszych-sobot-w-dokumentach-dokumentacja-przekazana-do-watykanu/
https://pierwszesoboty.pl/nabozenstwo-pierwszych-sobot-w-dokumentach-dokumentacja-przekazana-do-watykanu/
https://pierwszesoboty.pl/artykuly-o-pierwszych-sobotach/
https://pierwszesoboty.pl/artykuly-o-pierwszych-sobotach/


 
 
Pierwsza  Sobota  
    godz.8.00      Msza św. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP  
    godz.8.30      Różaniec 
Pierwsza  Niedziela   
    godz.8.00      Różaniec 
    godz.8.30      Msza św. w intencji Wspólnoty Żywego Różańca 
 

TERMINARZ   styczeń-luty 
1 stycznia, środa – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki  
4 stycznia - Pierwsza Sobota  
5 stycznia – Pierwsza Niedziela   
30 stycznia  - 102. rocznica urodzin o. Mariana Żelazka  
1 luty Pierwsza Sobota 
2 luty Pierwsza Niedziela 
 
 

TERMINARZ   2020 rok 
 
2018 -2026 Trwa Wielka Nowenna Różańcowa (WNR).  

Jest ona przygotowaniem do obchodów jubileuszu 200. rocznicy powstania 
Żywego Różańca. 
hasło: „Uczynić różaniec modlitwą wszystkich” 

VI 2019 – V 2020 r. Drugi rok WNR 
hasło: Duchowość sługi Bożej Pauliny Jaricot –  
            założycielki Żywego Różańca i Dzieła Rozkrzewienia Wiary 

VI 2020 – V 2021 r. Trzeci rok WNR 
hasło: Żywy Różaniec znakiem jedności z Ojcem Świętym i Kościołem 
 

18 maja 2020 – 100. rocznica urodzin Jana Pawła II – patrona Nowenny 
7.06.2020 – beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego 
100 lat Domu Macierzystego i Zgromadzenia Sióstr Urszulanek 


