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

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

luty -marzec 2021 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Zdrowaś MARYJO (Pozdrowienie Anielskie) 

Zdrowaś MARYJO, łaski pełna, Pan z Tobą. BŁOGOSŁAWIONAŚ Ty 

między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. 

Święta MARYJO, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w 

godzinę śmierci naszej. Amen.  
(Brzmienie wg uchwały nr 26/386/2020 Konferencji Episkopatu Polski z dn. 28.08.2020.) 

Microsoft Word - 2020-09-04-Ujednolicone-modlitwy-tekst-integralny.docx (episkopat.pl) 

 

Różańcowe wskazówki 

1. W trakcie różańca odmawiamy  „Zdrowaś MARYJO” nie  „…Mario” 

2. Zachęcamy do PRENUMERATY „RÓŻAŃCA” 

3. Polecamy ZESZYT ZELATORA i KONSPEKTY SPOTKAŃ 

 

W naszej kaplicy pojawił się nowy Kwartalnik „Misjonarz z Palędzia”. 
Wydawca - Towarzystwo Przyjaciół Ojca Mariana Żelazka w Palędziu – pragnie 

na łamach tego pisma przybliżać sprawy misji. 

 

Czy nas - Wspólnotę Żywego Różańca - coś łączy z misjami? Tak! 

Stowarzyszenie ŻR ma korzenie misyjne: Nasza założycielka -Paulina Jaricot- 

zachęcała do modlitwy w intencjach misji i zbierała pieniądze na rzecz misji. 

 

Zapowiadamy, że Biuletyn różańcowy będzie wydawany jako 

DWUMIESIĘCZNIK. 

https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2020/09/2020-09-04b-Ujednolicone-modlitwy-tekst-integralny.pdf


Terminarz 
 

Pierwsze  Soboty -6 lutego, 6 marca  

 godz.8.00      Msza św. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP  

 godz.8.30      Różaniec 

Pierwsze  Niedziele- 7 lutego, 7 marca 

 godz.8.00      Różaniec 

 godz.8.30      Msza św. w intencji Wspólnoty Żywego Różańca 

2 luty- Ofiarowanie Pańskie (MB Gromnicznej) 

11 luty  - NMP z Lourdes, 29. Światowy Dzień Chorego 

święto chrześcijańskie obchodzone corocznie 11 lutego, ustanowione 

przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku w liście do 

przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia 

kardynała Fiorenza Angeliniego. 

17 lutego – Środa Popielcowa 

25 marca – czwartek -Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 

28 marca – Niedziela Palmowa 

29 marca – 31 marca – Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek, Wielka Środa 
 
 

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na 2021 rok 
Luty 

powszechna: Przemoc w stosunku do kobiet. Módlmy się w intencji kobiet – 

ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były 

dostrzegane i wysłuchiwane. 

Marzec  

ewangelizacyjna: Sakrament pojednania. 

Módlmy się, o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną 

głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym. 

 

Intencje parafialne 
luty: 

W intencji małżeństw i rodzin naszej parafii z prośbą o wiarę, miłość i zgodę. 

marzec: 

Z prośbą o ducha nawrócenia i pokuty dla naszych parafian. 



ŻYWY RÓŻANIEC MISYJNY 
 
ŻYWY RÓŻANIEC MISYJNY ma swoje początki w roku 
1826. Założycielką dzieła różańca misyjnego, 
obejmującego modlitwą apostolską misję Kościoła była 
Paulina Jaricot. Już we wczesnej młodości ta Francuzka 
poświęcała się dziełom misyjnym, skupiając wokół 
siebie osoby zainteresowane ewangelizacją narodów. 
Organizowała je w piętnastoosobowe grupy, z których 
każda osoba zobowiązywała się do rozważania i 
odmawiania codziennie jednej - otrzymanej 
tajemnicy. Tak oto codziennie rozważany był cały 
różaniec misyjny. 
Paulina Jaricot pragnęła otoczyć modlitwą różańcową cały świat.  
 
Kiedy Róże Żywego Różańca obejmowały coraz szersze rzesze wiernych 
na całym świecie, Paulina napisała do członków Żywego Różańca:  
 

«Stopniowo stajemy się zjednoczeni w modlitwie  
ze wszystkimi ludami świata». 

"Piętnaście węgli: jeden płonie, trzy lub cztery tlą się zaledwie,  
pozostałe są zimne - ale zbierzcie je razem, a wybuchną ogniem!  

Oto właściwy charakter Żywego Różańca". 
 
Aprobaty dla dzieła Żywego Różańca udzielił papież Grzegorz XVI. 3 maja 1922 r 
 

Misyjne korzenie Żywego Różańca 
odkrył na nowo ks. abp Fulton J. 
Sheen, dyrektor Papieskiego Dzieła 
Rozkrzewiania Wiary w USA (1950-
1966). Pragnął, aby każdy 
chrześcijanin modlił się w intencjach 
całego Kościoła, dlatego każdy 
dziesiątek różańca jest w innym 
kolorze i symbolizuje jeden z 
kontynentów.  
 

 



 
 

• kolor zielony – nawiązuje do zieleni afrykańskich lasów tropikalnych oraz 
jest kolorem nadziei, 

• kolor czerwony – podkreśla kolor skóry Indian, rdzennych mieszkańców 
Ameryki, 

• kolor biały – oznacza kolor skóry Europejczyków, 
• kolor niebieski – symbolizuje wody chrztu i wody Oceanu Spokojnego, 
• kolor żółty – przypomina ludy Azji, najliczniejsze na świecie. 
 

Różaniec misyjny - Modlitwy misyjne - Czytelnia misyjna - Komisja Episkopatu Polski ds. Misji (misje.pl) 
(odczyt 03.02.2021) 
 

W Poznaniu w Akademickim Kole Misjologicznym im. dr Wandy Błeńskiej 
odmawiają  różaniec w intencjach misji, misjonarzy, pokoju na świecie. 
Obecnie jest dziesięć róż, w każdej dwadzieścia (lub więcej – gdy wspólnie 
modlą się małżonkowie) osób, które 
codziennie łączą się w modlitwie na 
trzech kontynentach, w kilkudziesięciu 
miastach i wsiach. 
 Każda Róża ma swojego patrona. 
Do Róży Pauliny Jaricot należy 
ks. bp Szymon Stułkowski. 
Ostatnia dziesiąta Róża Wandy Błeńskiej 
składa się z żyjących członków rodziny 
dr WB. O powstaniu tej róży  
poinformowano 27 listopada 2020, 
podczas różańca przy grobie dr WB - 
w dniu 6. rocznicy jej śmierci. 

 
Zdj. Różaniec przy grobie dr Wandy Błeńskiej 

Żywy różaniec misyjny – Akademickie Koło Misjologiczne (misja.info) 
 (odczyt 03.02.2021) 

http://www.misje.pl/modlitwy-misyjne-338/rozaniec-misyjny-356
http://misja.info/zywy-rozaniec-misyjny/


ZESZYT ZELATORA  
 
Siostry Loretanki wydały bardzo praktyczną pomoc :”Zeszyt zelatora Żywego 
Różańca” SUPER SPRAWA ! POLECAM ! (ks. Szymon Mucha – redaktor naczelny 
„Różańca”) 
 
 

 
 
Zeszyt zelatora Żywego Różańca to propozycja dla osób opiekujących się różami 
różańcowymi, aby jeszcze lepiej wypełniały powierzone im zadania. Zawiera 
m.in.: 

• zadania i obowiązki zelatora (zelatorki) 
• dane kontaktowe członków róży (koła) 
• przydział tajemnic rozpisanych na 15 lat dla członków Żywego Różańca 
• miejsce na wpisanie zmarłych członków Żywego Różańca, by pamiętać o 

nich w modlitwie 
• tabelki na składki członków Żywego Różańca 
• miejsce na opis spotkań i ważnych wydarzeń z działalności róży (koła) 

Żywego Różańca 
• modlitwę zelatora za członków róży (koła) 

Będzie on pomocą dla każdego zelatora (zelatorki) w codziennej posłudze. 
 
 
Można kupić na stronie internetowej: 
www.sklep.loretanki.pl/produkt/zeszyt-zelatora-zywego-rozanca 
(odczyt 03.02.2021) 
 

http://www.sklep.loretanki.pl/produkt/zeszyt-zelatora-zywego-rozanca


Nasz miesięcznik  
 FORMACYJNY 

 
Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym Żywego Różańca w Polsce. 
Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. 
Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej. Redaktorzy 
pisma wskazują na Maryję, która jest Przewodniczką na drodze wiary; jest 
pierwszą Chrześcijanką, która zachowywała i rozważała ważne sprawy Boże 
w swoim Sercu. To na Nią pierwszą zstąpił Duch Święty; Ona w sposób 
doskonały wypełniła wolę Bożą. Przez doskonałe zjednoczenie z Jezusem Maryja 
jest wzorem dla każdego wierzącego. 
 

W miesięczniku można znaleźć pięć stałych działów: 

1. Z życia Kościoła, nauczanie papieża Franciszka  

2. Temat numeru, co miesiąc inny, aktualne sprawy ważne dla tych, 

którzy na co dzień chcą żyć Ewangelią.  

3. DZIAŁ FORMACJI RÓŻAŃCOWEJ zawiera: 

a) konferencję formacyjną 

     tematykę szeroko rozumianej modlitwy różańcowej,  

b) propozycje rozmyślania z Maryją 

     pomoc w odprawianiu nabożeństw pierwszych sobót miesiąca.  

c) cykl prosto z misji.  

   Żywy Różaniec wspiera modlitwą i czynem misje i misjonarzy  

d) scenariusz spotkania dla kół różańcowych i innych grup różańcowych. 

4. świadectwa osób, które dzięki modlitwie różańcowej uzyskały wiele łask 

dla siebie i innych 

5. nowe rozważania różańcowe do wszystkich tajemnic. 

 

Na podstawie www.rozaniec.eu/o-miesieczniku (odczyt 04.02.2021) 
 

Zachęcamy, aby każda Róża  zaprenumerowała jeden egzemplarz, który przez 
cały miesiąc byłby przekazywany do czytania kolejnym osobom. 
 

https://rozaniec.eu/jak-nas-kupic/prenumerata-i-cennik/ 
https://sklep.loretanki.pl/produkt/rozaniec-prenumerata-2021/ 

 

http://www.rozaniec.eu/o-miesieczniku
https://rozaniec.eu/jak-nas-kupic/prenumerata-i-cennik/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/rozaniec-prenumerata-2021/


XVII KONFERENCJA MODERATORÓW 

 DIECEZJALNYCH ŻYWEGO RÓŻAŃCA 

S. WIOLETTA OSTROWSKA CSL 
 

XVII Konferencja Moderatorów Diecezjalnych Żywego Różańca odbyła się 

16 listopada 2020 r. w formie wideokonferencji. Wzięło w niej udział 29 osób. 

To wielka radość, że  mogliśmy spotkać się choćby online. 

Osnową konferencji był cytat biblijny: „Wszyscy oni trwali jednomyślnie 

na modlitwie razem z (…) Maryją, Matką Jezusa” (Dz 1, 14). W programie zaś 

znalazły się: Koronka do Bożego Miłosierdzia, słowo wstępne moderatora 

krajowego ŻR ks. dr. Jacka Gancarka, konferencja delegata KEP ds. ŻR 

abp. Wacława Depo „Maryja, Niewiasta Eucharystii”, komunikaty Zarządu 

Żywego Różańca oraz Papieskich Dzieł Misyjnych, które przedstawił 

ks. dr Maciej Będziński [15 stycznia 2021 został mianowany dyrektorem 

krajowym Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce], ogłoszenia sióstr loretanek, 

a także wypowiedzi moderatorów diecezjalnych w formie wolnych głosów. 

Spotkanie zakończył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, udzielając 

pasterskiego błogosławieństwa. 

Maryja, Niewiasta Eucharystii 

Abp Wacław Depo zachęcał obecnych online do zaufania we wszystkim Bogu, 

do ciągłego uczenia się na nowo w szkole Maryi, która jest Niewiastą Eucharystii. 

Maryja była bowiem cała dla Boga. Mówił też o Jej posłuszeństwie wiary, 

zjednoczeniu ze Zbawicielem w życiu codziennym i na drodze krzyżowej. 

Wskazywał, że to jest obraz tego, czym Kościół powinien być, nauczał też, jak 

mamy żyć w dziękczynieniu, żebyśmy zrozumieli, jakie są nasze zadania. 

Drogowskazem na tej drodze może być zdanie: „Kto nie kocha, nie zna Boga, bo 

Bóg jest miłością”. 

Po konferencji redaktor naczelny miesięcznika „Różaniec” ks. Szymon Mucha 

podzielił się refleksją o wierze w siłę Różańca: 

– Żeby dać innym nadzieję, pokazać, że jednak ostatnie słowo nie należy do zła, 

najpierw sami musimy uwierzyć w moc Różańca. Obecna sytuacja pokazuje nam, 

że mamy się uchwycić czegoś, co jest potężniejsze niż całe zło. I to pokazać 

innym. Jeśli sami nie zwiążemy się jeszcze bardziej i gorliwiej z Różańcem, 

to innym też tego nie przekażemy. Wszyscy dziś potrzebujemy uwierzyć, 



nie bagatelizując siły zła, że Bóg i dobro są potężniejsze niż to wszystko, co 

tak mocno dziś krzyczy. 

 

Plany na przyszły rok 

 

Naszą ogólnopolską pielgrzymkę ŻR na Jasną Górę zaplanowaliśmy na 4-5 

czerwca 2021 r. Chcemy ją przeżywać pod hasłem „Z Maryją, Niewiastą nadziei”. 

Podczas tej pielgrzymki zostanie zainaugurowany 4. rok Wielkiej Nowenny 

Różańcowej, której hasło brzmi: „Różaniec modlitwą o zbawienie innych”. 

Do nowenny zgłosiły się już 5752 osoby. 

W ramach projektu ŻR dla Misji zostaliśmy tym razem poproszeni 

o wybudowanie kaplicy w Nigerii. Rozmawialiśmy też m.in. o stworzeniu bazy 

danych rekolekcji dla Żywego Różańca, o rekolekcjach ogólnopolskich, 

II Ogólnopolskim Kongresie Różańcowym w 2022 r., różańcach z logo 

ŻR, Modlitewniku ŻR, płatkach róż, Paulinie Jaricot, miesięczniku „Różaniec”. 

Już dziś zapraszamy świeckich liderów ŻR, osoby najbardziej zaangażowane 

w diecezjach, do Loretto na spotkanie formacyjne, które odbędzie się w dniach 

14-16 maja 2021 r. 

 

Rekolekcje moderatorów diecezjalnych tym razem zostały odwołane. Jednak 

tradycyjnie 19 listopada o godz. 21.00 łączyliśmy się we wspólnej modlitwie 

apelowej z sanktuarium jasnogórskim. Rozważanie apelowe poprowadził 

ks. dr Jacek Gancarek, moderator krajowy ŻR. 
 

Umocnieni wiarą 

 

Oceniamy, że nasze spotkanie online było ważne i potrzebne. Umocniliśmy się 

wzajemnie wiarą. Mogliśmy się zjednoczyć w tym trudnym i smutnym dla 

wszystkich czasie pandemii na modlitwie razem z Maryją. Poprzez łącza 

internetowe ucieszyliśmy się widokiem bliskich nam osób posługujących 

w jednym dziele, przeżywających niejednokrotnie takie same trudności. Wszyscy 

jesteśmy bowiem zatroskani o zbawienie i formację tak wielu osób, zwłaszcza 

tych, które są członkami Żywego Różańca. Mogliśmy zobaczyć ozdrowieńców! 

Mogliśmy wreszcie usłyszeć wzajemne zapewnienia, że o sobie pamiętamy 

w codziennej modlitwie. 
https://rozaniec.eu/xvii-konferencja-moderatorow-diecezjalnych-zywego-rozanca/ 

odczyt 03.02.2021 

https://rozaniec.eu/xvii-konferencja-moderatorow-diecezjalnych-zywego-rozanca/

