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

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

    grudzień 2020 – styczeń 2021     
 
 
W oczekiwaniu na szczepionkę, 
na Boże Narodzenie i na Rok 2021   
przesyłamy:  
 

RECEPTĘ na święte życie 
 

1. „Najskuteczniejszym lekarstwem jest miłość” 
            (Dr Wanda Błeńska - Dokta z Poznania, Matka Trędowatych) 

2. „Poświęcić się dla dobra innych…” 
(św. Urszula Ledóchowska - Patronka Parafii) 

3. „Nie jest trudno być dobrym - wystarczy tylko chcieć” 
(o. Marian Żelazek - Misjonarz z Palędzia ) 

4.   „Czy wiecie, jak się rodzi świętość?  
        Przy sercu Niepokalanej Matki.” 

(Ks. Henryk Kałuża – 8 grudnia 2019 
 wicepostulator procesu beatyfikacyjnego o. Mariana Żelazka) 

4.  „Różaniec przytuliłem do serca” 
(śp. Stefan Strychalski – mieszkał w Palędziu)  

6.   „Czuwajmy w adwencie:  
- modlitwa indywidualna  
- lektura Pisma św. i książek religijnych 
- Eucharystia, Adoracja, nawiedzanie kaplicy parafialnej” 

(ks. Karol Górawski - Proboszcz z Dąbrówki  
kazanie 29 listopada 2020) 



„Różaniec przytuliłem do serca” 
Stefan Strychalski 

 

Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do Pana w dniu 
16 listopada, w wieku 98 lat - jeden z najstarszych 
mieszkańców Palędzia - śp. STEFAN STRYCHALSKI. W dniu 
pogrzebu 20 listopada zgromadziliśmy się w kaplicy 
w Dąbrówce i modliliśmy się w jego intencji. Przed Mszą św. 
odmówiliśmy Różaniec.  

 
Pan Stefan dał kiedyś przejmujące świadectwo. Wyznał: „Różańcowi 

zawdzięczam życie”. Opowiadał, że w czasie II Wojny Światowej, jego rodzona 
matka, kiedy zobaczyła go katowanego na placu rodzinnej wioski, rzuciła w jego 
stronę różaniec. To jedyne, co mogła wtedy zrobić dla syna. A on w tym 
momencie zbolały przytulił różańcowe paciorki do serca. Oprawcy widząc to, z 
wrażenia przestali go bić. 

My zgromadzeni w kaplicy w dniu pogrzebu śp. Stefana, jedyne co 
mogliśmy zrobić  dla niego, będącego po drugiej stronie życia, to rzucić w jego 
stronę modlitwę. Odmawiając różaniec w jego intencji, żywiliśmy nadzieję, że on 
przytulił go do swego serca i że będzie dla niego wsparciem w chwili, gdy stanie 
przed Bogiem. Ufaliśmy, że Bóg, który jest miłosiernym Ojcem i Jezusem 
Zmartwychwstałym, widząc go rozpromieni swoje Oblicze i przytuli do swojego 
Boskiego Serca.  

Na Cmentarzu w Skórzewie, nad trumną zmarłego, syn Roman na 
zakończenie pożegnania powiedział: „Ojciec cieszył się, gdy go odwiedzaliście. 
Wiele rzeczy w życiu  robił, ale najbardziej wierzył w Różaniec. I my też w niego 
wierzmy.” 

Pierwszy raz usłyszałam o wyjątkowej różańcowej historii przeszło 20 lat 
temu. Pan Stefan zatrzymał mnie wtedy przed kościołem w Zakrzewie.  – (wtedy 
to był nasz kościół parafialny). Ta historia zrobiła na mnie ogromne wrażenie. 
Zawsze wiedziałam, że trzeba ją utrwalić. Cztery lata temu umówiliśmy się na 
spotkanie.  Wysłuchałam wyjątkowego świadectwa życia i wiary pana Stefana. 
Pozostało po tym wspomnienie - „Różańcowi zawdzięczam życie…”., 
wydrukowane w naszym Biuletynie różańcowym DROGA MARYI, w numerze 
sierpniowo-wrześniowym z 2016 r. Jest on zarchiwizowany na stronie 
internetowej naszej parafii. Poniżej  link. Zachęcam do zapoznania się. Niech 
różańcowe świadectwo trwa. 

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

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


Król i Dzieciątko w Palędziu 
 

Jesteśmy po Uroczystości Chrystusa Króla (22 listopada) i przed Świętami 
Bożego Narodzenia (25 grudnia). W Palędziu - w centrum wsi, przy ul. 
Pocztowej 39 - jest miejsce, które łączy przymioty tych dwóch uroczystości: 
królewskość i dziecięctwo Boga. To Figura Matki Bożej z Dzieciątkiem i 
Atrybutami Królewskimi . Jest to miejsce szczególne z wielu względów: 
 

1.W minionym roku mija 130. Rocznica fundacji Figury (1890 r.). 
2. Fundatorzy – Jakób Wiciak i jego żona Franciszka z Kargów to 
pradziadkowie Sługi Bożego o. Mariana Żelazka.  
(Jakób – pisownia imienia zgodna  z zasadami ortograficznymi obowiązującymi 
w 1890 r.) 
 

3. To miejsce o bogatej historii modlitwy. Mieszkańcy Palędzia modlili się tutaj 
w okresie Kulturkampfu i po drugiej wojnie światowej. Odmawiano różaniec, 
śpiewano Litanię Loretańską, pieśni religijne i patriotyczne. Do tej pory 
odbywają się tam spotkania modlitewne w znaczące rocznice postawienia 
figury. 
 

4. Prawdopodobnie o. Marian Żelazek przybiegał tutaj jako kilkuletnie dziecko. 
Może matka zabierała go na modlitwy pod figurę (1918-1926). Możemy 
przypuszczać, że kiedy odwiedzał Palędzie w latach siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych i mieszkał u pp. Szymkowiaków na ul. Pocztowej, to wybierał 
się na spacer pod Figurę i modlił się tutaj . 
 

5. Pod tą Figurą modliła się Służebnica Boża dr Wanda Błeńska, kiedy 
uczestniczyła w uroczystościach rocznicowym związanych z o. Marianem 
Żelazkiem.  

 

W tym roku Figura została 
pięknie odnowiona. 
 

Odwiedźcie Maryję 
i Dzieciątko w Palędziu. 
 
 
Szczegółową historię Figury 
przedstawimy w kolejnym 
Biuletynie. (MG) 



TERMINARZ 
 

27 listopada, piątek – 6. rocznica śmierci Wandy Błeńskiej (2014r.) 
 

RORATY  
– od poniedziałku do piątku o godz. 6.30 
– w sobotę o godz. 8.00 
 

Pierwsze  Soboty - 5 grudnia, 2 stycznia 
    godz.8.00      Msza św. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP  
    godz.8.30      Różaniec 
 

Pierwsze  Niedziele- 6 grudnia, 3 stycznia 
    godz.8.00      Różaniec 
    godz.8.30      Msza św. w intencji Wspólnoty Żywego Różańca 
 

Ostatnia niedziela miesiąca – 27 grudnia, 31 stycznia 
    godz.10.00 – Msza św. w intencji beatyfikacji o. Mariana Żelazka 
 

8 grudnia wtorek – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 
1. rocznica rozpoczęcia w Chludowie pomocniczego procesu 

                                beatyfikacyjnego o. Mariana Żelazka (2019r.) 
    194. rocznica założenia Żywego Różańca (1826r.)  
 

9-10 grudnia, środa-czwartek  
    1. rocznica Nawiedzenia Ikony Jasnogórskiej w parafii w Dąbrówce 
9 grudnia - 67. rocznica ustanowienia Apelu Jasnogórskiego(1953r.) 
10 grudnia - 95. rocznica objawień w Pontevedra (1925r. Nabożeństwo 
Pierwszych Sobót)  
 

11 grudnia, piątek -  Adoracja całonocna 
24 grudnia, czwartek – Wigilia Narodzenia Pańskiego 
25 grudnia, piątek – Uroczystość Narodzenia Pańskiego 
27 grudnia, Niedziela Świętej Rodziny – Różaniec przy grobie Wandy Błeńskiej 
 
1 stycznia, piątek – Uroczystość Bożej Rodzicielki 
2 stycznia - Pierwsza  Sobota 
3 stycznia - Pierwsza Niedziela 
9 stycznia, sobota –158. rocznica śmierci Pauliny Jaricot (1862r.)  
                                    założycielki Żywego Różańca  
30 stycznia, sobota - 103. rocznica urodzin o. Mariana Żelazka (1918r.) 


