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

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

  październik 2020  
 

 

Wypłyń na głębię RÓŻAŃCA! To REJS z MARYJĄ! 
 

Przed nami nowy, inny październik 2020. Po lockdownie [zakazie wyjścia], 
związanym z koronawirusem, a nawet już wcześniej, wielu naszych parafian 
zwątpiło, zniechęciło się, nie wróciło do naszej kaplicy na wspólną modlitwę. 
Przed Kościołem otwiera się teraz nowy etap. Co robić dalej?  
Z pomocą przychodzi Jan Paweł II. Podobną sytuację kryzysowego przełomu 
dostrzegał już dwadzieścia lat temu. Na przełomie wieków, w 2000 r., kiedy 
byliśmy młodzi, wołał do nas na Lednicy:  
 

“Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. Duc in altum!  
Dziś te Jezusowe słowa kieruję do każdego i każdej z was: Wypłyń na głębię! 
Zawierz Chrystusowi, pokonaj słabość i zniechęcenie, i na nowo wypłyń na głębię! 
Odkryj głębię własnego ducha. Wnikaj w głębię świata. 
Przyjmij słowo Chrystusa, zaufaj Mu i podejmij swą życiową misję. 
Ludzie nowego wieku oczekują twojego świadectwa. 
Nie lękaj się!  Wypłyń na głębię! – jest przy tobie Chrystus” 
 

Wydaje się, że w naszej parafii w każdym październiku taką nieodkrytą głębią, 
na którą wielu z nas nadal boi się zapuścić, jest modlitwa różańcowa. Zatem 
na wzór Jana Pawła II, do każdego i każdej - z Dąbrówki, Palędzia, Dopiewca i 
Gołusek - wołamy:  

Wypłyń na głębię RÓŻAŃCA! To REJS z MARYJĄ! 
Przyłącz się w październiku do naszej parafialnej załogi różańcowej. 

Zapraszamy! w niedziele o godz.8.00, 
w soboty o godz.20.30, w pozostałe dni o godz.18.00 

Jezus nam obiecał: „Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, 
 tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20) 



 

Rady przed różańcowym rejsem 
 
Jeśli chcesz wypłynąć z Jezusem na głębię, przed różańcem, jak 
przed każdym rejsem, przygotuj się, potrenuj, poćwicz na jego 
elementach. 

1. Zacznij od ZNAKU KRZYŻA  
szukaj obecności Boga „Ojca i Syna i Ducha świętego” 

2. Zastanów się, w co wierzysz 
odmawiając Skład Apostolski WIERZĘ W BOGA 

3. Przypatrz się Maryi w Pozdrowieniu Anielskim ZDROWAŚ MARYJO 
Odkrywaj znaczenie słów Błogosławiona, łaski pełna,  

4. Rozłóż na czynniki pierwsze Modlitwę Pańską OJCZE NASZ 
Rozważ prośby, których nauczył nas sam Jezus 

5. Naucz się prosić o przebaczenie w Modlitwie fatimskiej O MÓJ JEZU  
6. Ucz się chwalić Boga w wezwaniu  

CHWAŁA OJCU I SYNOWI I DUCHOWI SWIĘTEMU 
7. W modlitwie POD TWOJĄ OBRONĘ ucz się zawierzenia, oddania spraw 

Maryi.  
 
 

Wybierz się na Różaniec -zaczynaj od najkrótszych rejsów 
i stopniowo wydłużaj.  

1. R. krótki – dla początkujących       
jedna DZIESIĄTKA - 10 razy Zdrowaś,  
jedna tajemnica do rozważania 
a. codzienne w domach, 

praktykowany indywidualnie przez członków Żywego Różańca 
b. w każdy czwartek w kaplicy na rozpoczęcie Adoracji,  

w intencji uświęcenia kapłanów i o nowe powołania kapłańskie 
i zakonne z naszej parafii 
 

2.  R. średni – dla średniozaawansowanych       
Jedna CZĘŚĆ - 5 tajemnic  
tajemnice radosne lub t. światła, lub t. bolesne, lub t. chwalebne 
a. 1 raz w miesiącu:  

w Pierwsze Soboty w czasie Nabożeństwa Wynagradzającego NMP  



w Pierwsze Niedziele prowadzony przez Wspólnotę Żywego Różańca  
 

b. W październiku, codziennie przez 31 dni, - dla wytrwałych  
odmawiany wspólnotowo w kaplicy  
w niedziele o godz.8.00, pozostałe dni o godz.18.00 
tajemnice radosne - w poniedziałki i soboty 
tajemnice światła - w czwartki 
tajemnice bolesne - we wtorki i piątki 
tajemnice chwalebne - w środy i w niedziele. 

3. R. długi – dla zaawansowanych        
codziennie CAŁY Różaniec - 4 części, 20 tajemnic,  
tzw. Nowenna Pompejańska trwa 54 dni  
 

Ważne jest tempo. Dostosuj je do swoich możliwości.  
Jeżeli będziesz klepał bezmyślnie i szybko, utkniesz na mieliźnie lub będziesz 
kręcił się w kółko, stał w miejscu, nawet nie wyruszysz w drogę, w rejs.  
Bądź uważny, czujny, zaangażowany, jak prawdziwy rybak, żeglarz, który 
wypływa na głębię.  
 

 
Polecamy przewodniki: 

1. Ks. Eugeniusz Burzyk – Różaniec łatwy do przełknięcia 
2. Jose Tolentino Mendonca – Ojcze nasz, któryś jest na ziemi. Dla tych, 

którzy wierzą i dla tych którzy (jeszcze) nie wierzą” 
3. Abp Grzegorz Ryś – Różaniec 
4. Rekolekcje Oddanie33 – wszystkie materiały na stronie 

www.oddanie33.pl 
https://www.oddanie33.pl/33dni 
https://www.oddanie33.pl/33dni-mlodzi 
 

 
 
Motyw „Duc in altum” – „Wypłyń na głębię” występuję w:  

1. w Ewangelii św. Łukasza (Łk 5, 4). 
2. św. Jan Paweł II w Liście Apostolskim Novo Millennio Ineunte na 

zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. 
3. Słowa Jana Pawła II skierowane w 2000 r. do polskiej młodzieży 

zebranej na Polach Lednickich 
 

http://www.oddanie33.pl/
https://www.oddanie33.pl/33dni
https://www.oddanie33.pl/33dni-mlodzi


Różaniec ze św. Janem Pawłem II w 100-lecie urodzin. 
Wydawnictwo Świętego Wojciecha na czas tegorocznych nabożeństw 
różańcowych proponuje pomoce duszpasterskie związane ze św. Janem 
Pawłem II. Dzieci otrzymywać będą naklejki – elementy zdjęcia 
przedstawiającego  św. Papieża Polaka modlącego się na różańcu. Na planszy 
zaś przygotowano zadanie oraz krótkie rozważanie tajemnic różańca oparte 
na „Liście św. Jana Pawła II do dzieci”. Dodatkowo, pod QR kodem ukryta jest 
edukacyjna gra o naszym Rodaku.  
Może warto zaproponować to dzieciom w Dąbrówce. 
 

 
 
https://www.swietywojciech.pl/Pomoce-duszpasterskie/Rozaniec-ze-sw-Janem-
Pawlem-II-w-100-lecie-urodzin (odczyt 24.09.2020) 

https://www.swietywojciech.pl/Pomoce-duszpasterskie/Rozaniec-ze-sw-Janem-Pawlem-II-w-100-lecie-urodzin
https://www.swietywojciech.pl/Pomoce-duszpasterskie/Rozaniec-ze-sw-Janem-Pawlem-II-w-100-lecie-urodzin


TERMINARZ  
Różaniec w październiku – w niedzielę o godz.8.00,  
             W soboty o godz.20.30 
                                                w dni powszednie o god.18.00 
Pierwsza  Sobota – 3 października 
    godz.8.00      Msza św. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP  
    godz.8.30      Różaniec 
    godz.9.00      Spotkanie w salce parafialnej 
Pierwsza  Niedziela – 4 października 
    godz.8.00      Różaniec 
    godz.8.30      Msza św. w intencji Wspólnoty Żywego Różańca 
 
14 października – Dzień Edukacji Narodowej 
18 października  - rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego dr Wandy Błeńskiej 
Ostatnia niedziela – 25 października godz.8.30   
Msza Św. w intencji beatyfikacji Sługi Bożego o. Mariana. Żelazka 
 

 

SPOTKANIE  WSPÓLNOTY RÓŻAŃCOWEJ 
3 października 2020 roku  

w Pierwszą Sobotę 
 

Msza św. o g.8.00, Różaniec o godz.8.30 
 

ZAPRASZAMY do salki parafialnej o godz.9.00 
 

 
 

INTENCJE MODLITEWNE 
 
Intencja parafialna:  
Aby Maryja była bardziej znana i miłowana.  
By Jej Wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat. 
 
Intencja papieska:  ewangelizacyjna: 
Za wiernych świeckich – szczególnie za kobiety – aby na mocy chrztu 
w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności 
za Kościół. 



Rekolekcje dla członków Żywego Różańca 
Serdecznie zapraszam osoby należące do Żywego Różańca i Nieustającego Różańca na 
rekolekcje w następujących miejscach i terminach: 

1. Pniewy – Siostry Urszulanki, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 1 

Od 2 do 4 października 2020 r. Koszt: 160 zł. 

Rekolekcje prowadzi Ksiądz kan. Zbigniew Woźniak 

2. Poznań-Morasko – Siostry Misjonarki, ul. Sióstr Misjonarek 10 

Od 9 do 11 października 2020 r. Koszt: 160 zł. 

Rekolekcje prowadzi Ksiądz dr Dawid Stelmach 

3. Zaniemyśl I – Ośrodek Caritas Archidiecezji Poznańskiej, ul. Nawrowskiego 34 

Od 9 do 11 października 2020 r. Koszt: 160 zł. 

Rekolekcje prowadzi Ksiądz mgr Dariusz Mazur, ojciec duchowny ASD 

4. Zaborówiec – Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny, ul. Powstańców Wlkp. 24 

Od 16 do 18 października 2020 r. Koszt: 160 zł. 

Rekolekcje prowadzi Ojciec Jesse Just OFM 

5. Luboń – Siostry Służebniczki, pl. Edmunda Bojanowskiego 6 

Od 16 do 18 października 2020 r. Koszt: 150 zł 

Rekolekcje prowadzi Ksiądz proboszcz mgr lic. Piotr Pieprz 

6. Gostyń – Święta Góra 

Od 16 do 18 października 2020 r. Koszt: 155 zł. 

Rekolekcje prowadzi Ksiądz mgr Jakub Przybylski COr. 

7. Zaniemyśl II – Ośrodek Caritas Archidiecezji Poznańskiej, ul. Nawrowskiego 34 

Od 23 do 25 października 2020 r. Koszt: 160 zł. 

Rekolekcje prowadzi Ksiądz dr Łukasz Kędzierski 

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 
 
Uwaga: Wszystkie turnusy rozpoczynają się o godz. 17,00 a kończą obiadem. Cały 
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. 

Ks. dr Jan Glapiak 
Archidiecezjalny Moderator Żywego Różańca 
http://archpoznan.pl/pl/rekolekcje-1 
 

mailto:glapiak@archpoznan.pl
http://archpoznan.pl/pl/rekolekcje-1


ODDANIE33 - droga do serc JEZUSA i MARYI 
Projekt ODDANIE33 to 33 dni przygotowania do całkowitego oddania się 
Matce Bożej, a za Jej pośrednictwem - Jezusowi. Tę drogę duchową polecali i 
osobiście praktykowali wszyscy papieże XX wieku. 8 września 2020 roku 
rozpoczynają się Ogólnopolskie 33-dniowe rekolekcje przygotowane przez 
Fundację Tota Tua oraz redakcję “Miłujcie się!”. Projekt jednoczy różne 
środowiska, ruchy oraz wspólnoty katolickie.  
  

Dlaczego to robimy? Ponieważ słowa Jezusa: "OTO MATKA TWOJA" to słowa dla 
każdej i każdego z nas!  
Chcemy odkryć niesamowitą bliskość, miłość i czułość Jezusa i Maryi. 
To doświadczenie potrafi przemienić całe życie! 
 

8 września to wyjątkowy dzień, bo to nie tylko urodziny Matki Bożej, ale także 
rocznica Jej objawień w Gietrzwałdzie. Dlatego wybraliśmy ten dzień na 
rozpoczęcie trzydziestotrzydniowych rekolekcji, które mają nas prowadzić do 
bliskości z Maryją i całkowitego oddania się Jezusowi przez Jej ręce.  
(33-dniowe rekolekcje można oczywiście rozpocząć w dowolnym terminie - np. 
za pośrednictwem strony www.oddanie33.pl) 
 

Duchowość całkowitego oddania się Matce Bożej to sprawdzona i pewna droga 
duchowa, która otrzymała pełne błogosławieństwo Kościoła. Droga oparta 
na Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi 
Panny  świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort. 
 

Rekolekcje, przygotowane w ramach projektu ODDANIE 33 będą odbywać się za 
pośrednictwem mediów w następujących formach: 

1. Na specjalnie przygotowanej stronie  internetowej: www.oddanie33.pl - 

na której znajdują się wszystkie rozważania, potrzebne do odbycia 

rekolekcji. 

2. Codziennie rano - na wszystkich kanałach oraz stronach zaangażowanych 

w projekt ODDANIE 33 pojawią się gotowe teksty oraz materiały video z 

medytacją na dany dzień rekolekcji. 

 Na dzień  dzisiejszy [28.08.2020] w projekt zaangażowały się kanały na 
YouTube (Miłujcie się, EWTN Polska, Kecharitomene.TV, Ku Bogu, Moc w 
słabości, Różaniec bez granic) oraz strony na Facebooku (Miłujcie się, 
Urzekająca, Miriam, Zawierzam Maryi, Bliżej Nieba, Różaniec bez granic, 
Droga do Maryi).  

http://www.oddanie33.pl/
https://www.oddanie33.pl/


3. Codziennie będą się odbywać dwie transmisje na żywo: 

1. o 20:00 na YouTube - z KANAŁU “Miłujcie się!” sygnał będzie 

przekazywany na wszystkie inne kanały YouTube, zaangażowane 

w projekt 

2. o 21:15 na Facebooku, na stronie “Miłujcie się!” - “rekolekcje dla 

zabieganych” (skrócona do 15 minut forma rekolekcji 

4. Codziennie rekolekcje będą transmitowane w rozgłośniach radiowych. 

Rozważania przygotowane zostały przez 
Fundację Tota Tua, powołaną specjalnie do 
realizacji tych rekolekcji. Treści w nich zawarte 
obejmują fragmenty z Pisma Świętego, Traktatu 
św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, 
dzienników Alicji Lenczewskiej oraz tzw. “światło 
z Fatimy” - spojrzenie na słowo z dnia przez 
pryzmat objawień Matki Bożej w Fatimie i jej 
słów skierowanych do Kościoła i świata.  
 

Przygotowane, autorskie rozważania posiadają Nihil Obstat oraz Imprimatur 
Kurii Metropolitalnej w Poznaniu. Dla działalności Fundacji Tota Tua, związanej 
z prowadzeniem 33-dniowych rekolekcji - listu poparcia udzielił Ks. Abp 
Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Możemy w 
nim przeczytać: “Mając na uwadze dotychczasową działalność Fundacji Tota 
Tua, która jest mi znana i spotyka się aprobatą duszpasterzy, wyrażam 
wdzięczność wobec wszystkich, którzy życzliwie przyjmują prowadzone przez nią 
działania.”  
 

Rekolekcje rozpoczną się 8 września 2020 r. uroczystą mszą świętą w 
Gietrzwałdzie i zakończą się także w gietrzwałdzkim Sanktuarium - 13 
października 2020 r., uroczystym Aktem poświęcenia się Niepokalanemu Sercu 
Maryi w jedności z Sercem Jezusa. 

 
Fundacja Tota Tua  ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, Polska  
 
 

Nihil Obstat (łac. „nic nie stoi na przeszkodzie”) – formuła umieszczana na 
wydawnictwach kościelnych, oznaczająca pozwolenie na publikację. 
 

Imprimatur – w publikacjach kościelnych pozwolenie na druk książki, oficjalna aprobata 
władz kościelnych, wydawana zazwyczaj przez miejscowego biskupa lub 
generała/prowincjała zakonu. 

https://www.youtube.com/channel/UCwWTGCtWoZrmlHY1MW0pjVA
https://www.facebook.com/milujciesie

