
DROGA MARYI 
Od ‘tajemnic’ do ‘Tajemnicy’ (RVM, 24) 
 
Biuletyn Wspólnoty Żywego Różańca  
przy parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej  
w Dąbrówce     

  lipiec-sierpień  
         2020 

 

Wakacyjny RÓŻANIEC  
po naszych wielkopolskich drogach 

 z Maryją, z matką Urszulą i ojcem Marianem 
 

Tajemnica pierwsza radosna                   ZWIASTOWANIE 
„Oto Ja służebnica Pańska” – napis na Sarkofagu Matki Urszuli 
Ledóchowskiej w kaplicy w Sanktuarium w PNIEWACH. 

 
Posłał  Bóg anioła Gabriela 

do miasta w Galilei,  

zwanego Nazaret  

do Dziewicy..:  

a dziewicy było na imię Maryja.  

Anioł wszedł do Niej i rzekł:  

Bądź pozdrowiona, pełna laski Pan 

z Tobą, błogosławiona jesteś między 

niewiastami…  

Na to rzekła Maryja:  

„Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się 

stanie według twego słowa” 

(Łk 1,26-28.38) 
 

 



Tajemnica druga radosna                              NAWIEDZENIE 
Kaplica w DĄBRÓWCE - Nawiedzenie Ikony Matki Bożej  Jasnogórskiej 
 9-10 grudnia 2019 r.  
 
W owym czasie Maryja wybrała się i 
poszła z pośpiechem w góry do pewnego 
miasta w pokoleniu Judy. Weszła do 
domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. 
… a Duch Święty napełnił Elżbietę. 
Wydala ona okrzyk i powiedziała  
„Błogosławiona jesteś miedzy 
niewiastami i błogosławiony jest owoc 
Twojego łona. ” A skądże mi to, że 
Matka mojego Pana przychodzi do 
mnie. (Łk 1,39-43) 
 
 
 
 
 

Tajemnica trzecia radosna                              NARODZENIE 
Tablica upamiętniająca narodzenie w PALĘDZIU ojca Mariana Żelazka. Tablica 
stoi po stronie Gołusek ale dom rodzinny Żelazków znajdował się po drugiej 
stronie ulicy Nowej w Palędziu. 
 

 
Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta 
Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, 
żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy 
tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego 
pierworodnego Syna. (Łk 2,4-7) 



Tajemnica czwarta radosna                         OFIAROWANIE 
Portret ojca Mariana  Żelazka w Kościele parafialnym w SKÓRZEWIE, gdzie 
przyszły misjonarz został ochrzczony 10 lutego 1918 r.  
 
Gdy potem upłynęły 
dni ich oczyszczenia 
według Prawa 
Mojżeszowego, 
przynieśli Je do 
Jerozolimy, aby Je 
przedstawić Panu. Tak 
bowiem jest napisane 
w Prawie Pańskim: 
„Każde pierworodne 
dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze 
parę synogarlic albo dwa młode gołębie , zgodnie z przepisem Prawa 
Pańskiego. (Łk 2,22-24) 
 
 

Tajemnica piąta radosna                                  ZNALEZIENIE 
Muzeum Ojca Mariana Żelazka w CHLUDOWIE. Ojciec Marian mieszkał 
w tutejszym Domu Misyjnym Świętego Stanisława Kostki w latach 1937-1939 
i tu 4 września 1939 r. złożył pierwsze śluby zakonne. 
 
Dopiero po trzech dniach 
odnaleźli Go w świątyni, 
gdzie siedział między 
nauczycielami, przysłuchiwał 
się im i zadawał pytania. 
Wszyscy zaś, którzy Go 
słuchali, byli zdumieni 
bystrością Jego umysłu i 
odpowiedziami. Na ten widok 
zdziwili się bardzo, a Jego 
Matka rzekła do Niego: 
«Synu, czemuś nam to 
uczynił? Oto ojciec Twój i ja 
z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? 
Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» 

Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. (Łk 2,46-50) 



TERMINARZ  
 

Pierwsze  Soboty – 4 lipca, 1 sierpnia 
    godz.8.00      Msza św. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP  
    godz.8.30      Różaniec 
Pierwsze  Niedziele – 5 lipca, 2 sierpnia 
    godz.8.00      Różaniec 
    godz.8.30      Msza św. w intencji Wspólnoty Żywego Różańca 
 
Ostatnie niedziele   
Msze Św. w intencji beatyfikacji sługi bożego o. Mariana. Żelazka 
    26 lipca  o godz.10.00 
    30 sierpnia o godz. 8.30 
 
15 sierpnia – Uroczystość Wniebowzięcia NMP 
 

INTENCJE MODLITEWNE 
 

Intencja parafialna:  
Aby Maryja była bardziej znana i miłowana. By Jej Wezwanie z Fatimy poznał i 
wypełnił świat. 
 
Intencje papieskie:  
Lipiec:  
Za rodziny, aby były otaczane miłością i szacunkiem oraz wspierane radą. 
Sierpień: 
Za wszystkie osoby, które pracują lub żyją dzięki morzu, w tym marynarzy, 
rybaków i ich rodziny. 
 
 

Więcej informacji na stronach internetowych 
o św. Urszuli Ledóchowskiej i o ojcu Marianie Żelazku  
 

https://www.sanktuarium-pniewy.pl/galeria-sanktuarium/sarkofag/ 
https://www.dopiewo.pl/aktualnosci/2020-05-13/wiezien-i-misjonarz 
https://www.dopiewo.pl/aktualnosci/2018-03-05/ojciec-marian-zelazek 
http://www.parafiaskorzewo.pl/galeria/odsloniecie-obrazu-o-mariana-zelazka/ 
https://www.chludowo.werbisci.pl/muzeum-ojca-mariana-zelazka/ 
https://www.marianzelazek.werbisci.pl/index.php/pl/kalendarium-zycia 

https://www.sanktuarium-pniewy.pl/galeria-sanktuarium/sarkofag/
https://www.dopiewo.pl/aktualnosci/2020-05-13/wiezien-i-misjonarz
https://www.dopiewo.pl/aktualnosci/2018-03-05/ojciec-marian-zelazek
http://www.parafiaskorzewo.pl/galeria/odsloniecie-obrazu-o-mariana-zelazka/
https://www.chludowo.werbisci.pl/muzeum-ojca-mariana-zelazka/
https://www.marianzelazek.werbisci.pl/index.php/pl/kalendarium-zycia

