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

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

                                          kwiecień-maj 2021 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

   

 
 

W sobotę 20 marca 2021 r abp Stanisław Gądecki podpisał  

AKT WMUROWANIA KAMIENIA WĘGIELNEGO  

pod budowę kościoła parafialnego  

pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Dąbrówce 
 

Kamień węgielny został ofiarowany przez abp Stanisława Gądeckiego 

w 2017 roku czasie wizytacji kanonicznej w Dąbrówce. Kamień pochodzi 

ze skały, na której jest posadowiony Kościół Prymatu św. Piotra Apostoła 

w miejscowości Tabgha nad Jeziorem Galilejskim. 
 

Módlmy się, abyśmy byli żywymi kamieniami węgielnymi. 
 

w Biuletynie: 

CZUWANIE RÓŻAŃCOWE w Dąbrówce - opisuje Alicja 

O MATCE BOŻEJ FATIMSKIEJ w Palędziu - opowiada Maria 
„Zdradzamy” ROCZNICE ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH Ks. Karola i Ks. Szymona 



W KWIETNIU módlmy się za KAPŁANÓW 
 

za Kapłanów - o potrzebne łaski i o nowe powołania kapłańskie 

- za ks. Karola i ks. Szymona z Dąbrówki i za kapłanów z dekanatu komornickiego 

- za ks. Tomasza Kurkowiaka, który głosił kazania pasyjne na Gorzkich Żalach w 2021  

- za abp. Stanisława Gądeckiego, który 20 marca poświęcił kamień węgielny do 

naszego budującego się kościoła; za papieża Franciszka i wszystkich biskupów 

i  kapłanów spotkanych na drogach naszego życia - którzy nas chrzcili, bierzmowali, 

spowiadali, katechizowali, głosili nam rekolekcje, 

- za ks. Jerzego Stranz i ks. Piotra Borychowskiego – posługujących kiedyś w Dąbrówce 

za zamarłych kapłanów - o nagrodę w niebie dla:  

- śp. ks. Stanisława Ostrowskiego – proboszcza w Zakrzewie  

- śp. o Mariana Żelazka SVD – misjonarza pochodzącego z Palędzia 

 
 

 
ks. Karol Górawski 

święcenia -26 maja 1996 
25. rocznica 

 

 
ks. Szymon Kosmala 

święcenia – 27 maja 2010 
11. rocznica 

ŻYCZENIA  
na Dzień Kapłana - w Wielki Czwartek (1 kwietnia)  

i na majowe rocznice święceń kapłańskich  
 

Gdziekolwiek w tych dniach będziemy, zapewniamy o modlitwie.  
 

Aby Maryja-Matka Kościoła i św. Józef-Patron Kościoła 
byli dla Was wsparciem w kapłańskiej posłudze. 

 

Wspólnota Żywego Różańca 



KOMUNIKATY 
1. Aktualny terminarz nabożeństw na kwiecień i maj  

śledźcie w Ogłoszeniach Parafialnych 
 (na kartkach na stojaku w kaplicy i na stronie internetowej parafii) 

2. Módlmy się w intencjach parafialnych:  
za Kapłanów i za Matki - aby byli żywymi kamieniami węgielnymi. 

3. Módlmy się w intencjach papieskich:  
za Finansistów i za Tych, co narażają życie w walce o prawa ludzi.  
 

 

 

 

NOC czuwania różańcowego – 19 lutego 
 

W piątek 19 lutego odbyło się w naszej kaplicy w Dąbrówce nocne 
czuwanie różańcowe. Inicjatorem tego wydarzenia był nasz 
parafianin pan Łukasz Krawczyk a w organizacji pomagała grupa 
modlitewna o nazwie "W trosce o Kościół z Maryją". Modlitwie 
przyświecała intencja: o nawrócenie, aby słowa Boże nas 
przemieniały, byśmy żyli zgodnie ze słowem Bożym. 

 

Czuwanie rozpoczął o godz.21.00. ksiądz Szymon wystawiając Najświętszy 

Sakrament. Zaśpiewaliśmy Apel Jasnogórski i odmówiliśmy Litanię do Ducha Św. 

Pierwsze modlitwy różańcowe poprowadziła młodzież z naszej parafii, a 

następnie członkowie grupy " W trosce o Kościół z Maryją". Do modlitwy przez 

całą noc przyłączali się nasi parafianie.  

 

Udało mi się wyręczyć zmęczonych uczestników wydarzenia nad ranem, 

przyłączając się do prowadzenia różańca. Całonocny pobyt w Kaplicy, to duże 

wyzwanie zwłaszcza, że za oknem był mróz, jednak członkowie grupy byli 

odpowiednio przygotowani, mieli ze sobą termosy z gorącymi napojami i ciepłe 

okrycia . 

 

Różaniec odmawiany był przez całą noc (w sumie 20 razy, 1060 pozdrowień 

Maryjnych). Przed każdą tajemnicą czytano rozważania. Każdy różaniec był 



przeplatany pieśniami Maryjnymi, które kryją w sobie ogromną moc, jednoczą, 

ożywiają, pomagają w tym żeby nie zasnąć. Zadbano, by rozważania i śpiewniki 

były dostępne dla każdego. 

 

 
Kaplica w Dąbrówce, 19 lutego-20 lutego 2021r. 

Zdjęcie wykonane w noc czuwania różańcowego 

 

Na zakończenie czuwania, w sobotę o godz.7.00, odbyła się Msza Św. 

odprawiona przez księdza Szymona. Niesamowite wrażenie zrobił na mnie 

kordon dziewięciu mężczyzn otaczających ołtarz. Była to Liturgiczna służba 

ołtarza z Poznania z grupy o nazwie „Męska Strona Rzeczywistości”. 

 

Niewątpliwie była to niepowtarzalna noc, spędzona z Panem Jezusem i Jego 

Matką. "W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i całą noc spędził na 

modlitwie do Boga" (Łk.6.12). Wychodząc poza komfort swojego życia, 

posmakowaliśmy Bożej radości, jaką daje moc wspólnej modlitwy. 
 

Alicja Woś 



Z Fatimy do Palędzia 
 
Już trzy razy przyjmowałam w swoim domu 
w Palędziu Figurkę Matki Bożej Fatimskiej. 
Ostatnio gościłam aż 4 miesiące. Figurkę 
zabrałam z kaplicy w Dąbrówce. Od trzech 
lat w Pierwsze Soboty miesiąca 
przekazujemy ją miedzy czcicielami Maryi. 
W jaki sposób trafiła do naszej parafii? 
Jakich łask dzięki niej doświadczyła moja 
Rodzina? 
 
 
Historia Nawiedzenia Matki Boskiej Fatimskiej w moim domu miała źródło 
w pielgrzymce do sanktuariów maryjnych w Europie zachodniej w 2018 roku. 
A zaczęło się od śpiewania, mianowicie podczas kolędowania z zaprzyjaźnionymi 
chórzystami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w styczniu 2018 
padła propozycja ze strony małżeństwa chóralnego należącego do wspólnoty 
END - Équipes Norte-Dame (największego na świecie katolickiego ruchu 
duchowości małżeńskiej), że są jeszcze miejsca na pielgrzymkę organizowaną 
przez tę wspólnotę do Fatimy przez Sanktuaria Maryjne Europy. Natychmiast 
poczułam całym sercem, że jest to coś dla mnie, spełnienie moich marzeń i 
potrzeb duchowych. Poprosiłam mego męża Tomasza o zgodę i udział w 
sponsorowaniu tego wyjazdu. On sam nie poczuł wtedy potrzeby udziału w 
takiej pielgrzymce, tak więc wybrałam się sama, zachęciwszy także 
zaprzyjaźnione małżeństwo (Marzenę i Jacka- z naszej parafii). 
 
 
Pielgrzymowałam głównie w intencji nawrócenia w naszych Rodzinach, a nasz 
zasadniczy cel to było uczestnictwo w XII światowym zgromadzeniu małżeństw 
należących do międzynarodowej wspólnoty Équipes Norte-Dame, w Bazylice 
Matki Boskiej Różańcowej w Fatimie. Trasa pielgrzymki wiodła w dniach 11 – 25 
lipca 2018 przez Francję, Hiszpanię i Portugalię; znane sanktuaria, miejsca kultu, 
wspólnot ekumenicznych. 
 
 

 



Różaniec i Figurka 
 

Nasza grupa szybko się zjednoczyła, przygarnęła osoby pojedyncze, nasz wesoły 
i rozmodlony autobus przemierzał blisko 8000 km harmonijnie, w towarzystwie 
księdza rekolekcjonisty, który odprawiał codziennie Mszę św. w sanktuariach, w 
tym w Sagrada Familia w Barcelonie. Jako doświadczona psałterzystka 
śpiewałam psalmy, grałam na gitarze, intonowałam pieśni i w nagrodę 
otrzymałam różaniec,  jaki otrzymali tylko uczestnicy Zgromadzenia, co było dla 
mnie wyróżnieniem.  

 
Wyjeżdżając z Fatimy zabraliśmy ze sobą małą figurkę Matki Boskiej Fatimskiej, 
która została poświęcona i postanowiliśmy ją uczynić darem dla naszej 
Wspólnoty Różańcowej w Parafii w Dąbrówce. Po wakacjach przynieśliśmy 
Figurkę do kaplicy na nabożeństwo Pierwszych Sobót. Od tego momentu Matka 
Boska Fatimska poczęła nawiedzać Rodziny naszej Wspólnoty, z czasem Figurkę 
zaczęły przyjmować osoby z innych grup duszpasterskich, a nawet nam 
nieznane. Maryja przynosiła poczucie opieki, ukojenie w bólu, 
błogosławieństwo. 
 

Owoce pielgrzymki i nawiedzenia 
 

Uważam, że owocem tej pielgrzymki był fakt, 
że z inicjatywy mojego męża uczestniczyliśmy 
w pielgrzymce do Ziemi Świętej, następnie w 
2019 w pielgrzymce śladami początków 
chrześcijaństwa do Gruzji. Już we wrześniu 
2018 mój generalnie niepraktykujący mąż 
zasponsorował figurkę Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem dla nowej kapliczki w Srebrnej 
Górze (kopię cudownej figurki Najświętszej 
Maryi Panny Strażniczki Wiary Świętej z 1011 
roku, czczonej w sanktuarium w Bardzie 
w diecezji świdnickiej).  
 
Pragnę dać świadectwo, że podczas 
nawiedzenia Matki Boskiej Fatimskiej 
w naszym domu miało miejsce wiele ważnych 
wydarzeń, które pozwolę sobie opisać po 
krótce. Podczas Nawiedzenia od początku 



listopada 2020 do końca lutego 2021 nie 
dosięgnął nas koronawirus, choć mąż był 
mocno narażony egzaminując na prawo jazdy. 
Do niezwykłych wydarzeń, które ja poczytuję 
w granicach cudu, należy fakt, że mąż zaczął 
regularnie razem ze mną uczestniczyć we 
Mszach Św. niedzielnych transmitowanych 
w TV przez Polsat od listopada 2020 po dzień 
dzisiejszy.  
 
Także moja duchowość wzrosła podczas 
Nawiedzenia: Maryja pomogła mi znaleźć czas 
i siły i odprawiłam 33 dniowe rekolekcje 
ODDANIE 33 - Niepokalanemu sercu Maryi. Od 
tego czasu bardziej regularnie odmawiam różaniec. Codziennie uczestniczę rano 
o godzinie 7.00 we Mszy św. transmitowanej z Jasnej Góry. Ponadto, pilotka 
pielgrzymki do Gruzji zapisała mnie do wspólnoty kobiet, gdzie regularnie 
kontaktujemy się zdalnie, odbywając rekolekcje, słuchając krótkich konferencji 
księdza, dzieląc się świadectwami opieki Bożej i Maryi, modląc się wspólnie w 
wielu intencjach. Tak przygotowuję się do pielgrzymki do Medjugorje, która 
mam nadzieję, dojdzie wreszcie do skutku w lipcu 2021.  
 
Także podczas Nawiedzenia mój syn i synowa zostali uchronieni przed 
poważnym wypadkiem drogowym; o włos uniknęli zderzenia z potężnym 
drzewem, gdy po zmroku, w lesie, sarna wpadła na ich samochód. Jako cudowną 
pomoc odbieram także fakt, że nasza córka Katarzyna, jako studentka biologii na 
UAM, pozyskała promotora pracy magisterskiej pomimo początkowych 
trudności, a także Maryja, proszona usilnie, pomogła znaleźć wśród studentów z 
jej roku koleżankę do tzw. pary do ćwiczeń, konwersatoriów i nauki. Modlitwę 
wstawienniczą w tej sprawie zanosiłam nowenną do św. Urszuli Ledóchowskiej. 
 
Panu i Maryi chwała za tak liczne dary i łaski.  
Wdzięczna Psałterzystka  

Maria Mackiewicz-Talarczyk 
 
Zdjęcie 1. Figurka MB Fatimskiej w Rodzinie Talarczyków, listopad 2020 r. 
Zdjęcie 2. Kapliczka MB w Srebrnej Górze 
Zdjęcie 3. Maria, autorka artykułu, z mężem Tomaszem i ufundowaną przez 
niego Figurką MB   



W MAJU  módlmy się za MATKI 
 

za Matki - aby mądrze kochały swoje dzieci 

Abyśmy były kochającymi i radosnymi matkami dla naszych córek i synów  

Abyśmy były wdzięczne i opiekuńcze względem naszych matek  

Abyśmy były wspierające i życzliwe dla matek naszych wnuków  

 

W tabeli poniżej jest miejsce dla matek z twojego kręgu.  

Wpisz imiona i nazwiska. Wpisz daty, kiedy stały się matkami.  

Oblicz, ile lat są matkami – na ziemi i w niebie?  

Wklej ich zdjęcia. 

 

Matka Twoja 
imię……………………………. 
nazwisko…………………….. 
…………………………………… 
 

 
 

Miejsce na zdjęcie 

Matka Twoich dzieci (TY) 
Imię……………………………. 
nazwisko…………………….. 
…………………………………… 
 

 
 

Miejsce na zdjęcie 

Matka męża/żony 
imię……………………………. 
nazwisko…………………….. 
…………………………………… 
 

 
 

Miejsce na zdjęcie 

Matki Twoich wnuków 
1. …………………………………………… 
2. …………………………………………… 
3. …………………………………………… 
4. …………………………………………… 
 

 
 

Miejsce na wspólne zdjęcie 
 

 


