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

Biuletyn Wspólnoty Żywego Różańca
przy parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej
w Dąbrówce
grudzień 2017 – styczeń 2018

„Jak Ojciec Mnie umiłował, tak i Ja was umiłowałem.
Wytrwajcie w mojej miłości!” (J 15,9)
Jak doświadczyć Twojej miłości Panie Jezu - w tym Adwencie, w najbliższą Wigilię,
w te Boże Narodzenie? Jak wytrwać w miłości - w rodzinie, w pracy, we
wspólnocie parafialnej? Jak dzielić się z innymi – przeżyciami, dobrami,
opłatkiem? Odpowiadasz Jezu: „Beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15,5b).
Wiemy: bez spotkania z Tobą nie da się żyć. Mamy do wyboru: pacierz, różaniec,
brewiarz, lekturę Słowa Bożego, Roraty, Adorację Najświętszego Sakramentu,
Mszę świętą. Może pomocą będą dla nas Drogowskazy Modlitwy zanotowane na
Forum Ewangelizacyjnym. Jest szansa, że uwierzymy na nowo a wtedy objawisz
Boże swoją moc (Mk 16,17-20). A potem w Święta będziemy mogli podzielić z
innymi - Twoją miłością. I to stanie się dla nas największą radością. Tego sobie, już
teraz, wszyscy życzymy!
INTENCJE MODLITEWNE
GRUDZIEŃ 2017
papieska intencja ogólna: Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i
przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość i
doświadczenie, w przekazywaniu wiary i wychowywaniu nowych pokoleń.
intencja parafialna: Módlmy się, aby katolicy zaniedbujący uczestnictwo
we Mszy Świętej odkryli jej niezastąpione znaczenie dla pełni
chrześcijańskiego życia.
STYCZEŃ 2018
papieska intencja ewangelizacyjna: Aby w krajach azjatyckich
chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją
wiarą w pełnej wolności.
intencja parafialna: Z prośbą o pokój i Boże Błogosławieństwo
w małżeństwach i rodzinach naszej parafii.
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Poznań, pawilon nr 7 na MTP

IV Forum Ewangelizacyjne
Archidiecezji Poznańskiej
Zaproszenie na IV Forum Ewangelizacyjne Archidiecezji Poznańskiej
znalazłam w Przewodniku Katolickim (Nr 44 – 5 listopad 2017). Było
adresowane do „ wszystkich osób świeckich i duchownych
zaangażowanych we wspólnotach ewangelizacyjnych, ruchach,
stowarzyszeniach, fundacjach i parafiach”. Celem forum było
ukazanie jak ważnym elementem w zaangażowaniu parafialnym jest
stała formacja duchowa.
Zaciekawiły mnie tematy zapowiadanych konferencji i warsztatów dotyczyły modlitwy. Zapisałam się i 18 listopada w sobotę w pawilonie nr 7 na terenie MTP
razem z 1800 innymi uczestnikami wysłuchałam prelekcji na temat modlitwy wspólnotowej
ks. Krzysztofa Kralki, dyrektora Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji, dominikanina o.
Tomasza Nowaka, dyrektora Dominikańskiego Ośrodka Kaznodziejskiego, który mówił o
modlitwie ucznia Jezusa oraz karmelity bosego o. Serafina Tyszko, współprowadzącego Szkołę
Modlitwy Karmelitańskiej, przybliżającego drogi rozwoju modlitwy. Były tez warsztaty
prowadzone przez świeckich ewangelizatorów Marcina Zielińskiego i Witka Wilka oraz ks.
Waldemara Grzyba.
Poniżej przedstawiam najważniejsze praktyczne wskazówki od prelegentów.

DROGOWSKAZY MODLITWY:
1. CODZIENNIE
2. W CISZY
3. ZWOLNIJ, ZATRZYMAJ SIĘ
4. ZNAJDŹ MIEJSCE, gdzie jesteś autentyczny, prawdziwy, nie udajesz, nie grasz
5. WEJDŹ DO IZDEBKI (swojego wnętrza –serca), w ukryciu
6. OTWÓRZ PRZED BOGIEM SWOJE SERCE - ufnie wylej przed Nim swoje myśli, uczucia z wiarą,
że On – jest, słyszy, widzi, zrozumie i pocieszy, bo jest Emmanuelem-Bogiem z nami
7. W modlitwie „Ojcze nasz” ODKRYWAJ, KIM JEST BÓG i jakie jest Jego Imię (Ojciec, Zbawiciel)
– powoli wypowiadaj słowa, odkrywaj ich sens
8. CZYTAJ PISMO ŚWIĘTE – karm się Słowem Bożym, aby poznać Boga i Jego wolę
9. ODSUWAJ POKUSY i ucz się je rozeznawać – np. pokusa ucieczki od monotonii, pokusa
przeciwstawiania dwóch dobrych natchnień (brewiarz czy różaniec)
10. Aby wytrwać, konieczny jest czas pustyni, wypłynięcia na głębię, w ciszy serca. Trzeba
ufnie otwierać serce przed Bogiem, aby poznać siebie i wyzwolić się od siebie, aby otworzyć
się na poznanie Jego. Aby odkryć w Bogu Ojca, Oblubieńca. Aby w końcu nawiązać z Nim
RELACJĘ, bliską WIĘŹ, KOMUNIĘ. Aby w końcu zostać POŚLUBIONYM w sercu Boga. Tam jest
jedyne szczęście.

MARYJA i RÓZANIEC
Zarejestrowałam się na stronie internetowej (www.forum4.pl) jako przedstawicielka
Żywego Różańca. Z tego względu poszukiwałam też tropów maryjnych. Czy znalazłam
Maryję 18 listopada w ciągu dwunastu godzin pobytu w pawilonie nr 7 na MTP? Jej
obecność była dyskretna:
1. W kaplicy adoracji, przypominała Ją figura Matki Bożej stojąca obok Najświętszego
Sakramentu. To miejsce było szczególnie piękne: Jezus, w witrażowej monstrancji
otoczonej kwiatowymi ikebanami, patrzył z przeszklonego piętra na salę konferencyjną.
Wokół w ciszy i skupieniu - rozmodleni ludzie w różnym wieku. Na zakończenie forum
Jezus obecny w Monstrancji został przeniesiony, wśród 1800 zebranych, na ołtarz do sali
na parterze na modlitwę wielbienia. A Maryja z góry – z tymczasowej kaplicy - na to
wszystko patrzyła i czuwała!
2. Podczas konferencji i warsztatów Prelegenci kilka razy wspomnieli o Maryi jako
mistrzyni modlitwy i ewangelizacji.
O. Tomasz Nowak wyznał, że dominikanie mają zwyczaj przepytywać się w klasztorze:
„Zmówiłeś różaniec? Zmówiłeś brewiarz? A pomodliłeś się? Czy spotkałeś się z Ojcem w
swojej wewnętrznej izdebce?” O. Tomasz radził też, aby na modlitwie być wytrwałym i
konsekwentnym. Jak Maryja każdą myśl trzeba: 1.począć, 2.donosić, 3.urodzić.
Karmelita o. Serafin Tyszko swoją konferencję zakończył modlitwą: Św. Maryjo
Orantko, pierwsza modląca się, mistrzyni modlitwy! Zapraszamy Cię, przejdź całą drogę
modlitwy naszej! Aby został wypalony korzeń naszego grzechu, abyśmy mogli stanąć po
stronie Chrystusa! Doprowadź do świętego miejsca w Duchu św., aby stać się podobnym
do Oblubieńca - aby przejść na poziom darmowości, służenia, tracić niż zyskiwać.
Świecki ewangelizator Marcin Zieliński w warsztatach Indywidualna posługa we
wspólnocie kościoła wyznał, że Maryja jest dla niego wzorem ewangelizatora. Radził:
Kiedy idzie się na akcję ewangelizacyjną, powinno się być w
„duchowej ciąży” i wśród niewierzących trzeba „urodzić
Chrystusa”.
3. Na stoiskach wydawców katolickich dostrzegłam kilka
książek poświęconych Maryi. Wśród nich była jedna szczególna
– z wydawnictwa Święty Wojciech z serii Nowa Ewangelizacja:
„Maryja z Nazaretu. O prawdziwej pobożności maryjnej”
autora Jose H. Prado Flores. Trzeba do niej zajrzeć i
zweryfikować swoją pobożność maryjną.
Taka jest moja subiektywna - częściowa relacja.
Kompletne sprawozdanie znajduje się w Internecie:
https://ekai.pl/poznan-iv- forum-ewangelizacyjne-archidiecezji-poznanskiej/
Całe spotkanie (12 godzin) zostało zarejestrowane - można je odsłuchać i obejrzeć w Internecie.
Na początek polecam:
- krótki reportaż http://propublico.tv/nowe/iv-forum-arch-poznanskiej-reportaz-304-min/
- wystąpienie o. Tomasza Nowaka https://www.youtube.com/watch?v=8djMsuQQ5eo.

(Marzena Guner)

Terminarz Wspólnoty Różańcowej

grudzień 2017 – styczeń 2018

2 grudnia - Pierwsza Sobota Miesiąca
godz. 8.00 Różaniec
godz. 8.30 Msza Św. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP
3 grudnia - Pierwsza Niedziela Miesiąca
godz. 8.00 Różaniec
godz. 8.30 Msza Św. w intencji Wspólnoty Żywego Różańca
8 grudnia - piątek , Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NPM
godz. 11.30 Msza Św.
godz. 12-13 Godzina Święta rozpocznie się różańcem, a potem będzie
okazja do Adoracji Najświętszego Sakramentu
10 grudnia - niedziela, intencja od Żywego Różańca
godz. 8.30 – Msza św. za śp. Antoniego Grodzkiego

RORATY
adwentowe Msze św. wotywne o Najświętszej Maryi Pannie,
sprawowane o wschodzie słońca

w kaplicy w Dąbrówce w 2017:
od 4 grudnia do 23 grudnia
od poniedziałku do piątku o godz. 6.30
w soboty o godz. 8.00

6 stycznia - Pierwsza Sobota Miesiąca, Uroczystość Trzech Króli
godz. 8.00 Różaniec
godz. 8.30 Msza Św. z Uroczystości Trzech Króli
Po Mszy Św. dzielenie się opłatkiem – w kaplicy
7 stycznia - Pierwsza Niedziela Miesiąca
godz. 8.00 Różaniec
godz. 8.30 Msza Św. w intencji Wspólnoty Żywego Różańca

