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

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

          LATO 2021 
       CZERWIEC-LIPIEC-SIERPIEŃ 

Drodzy Czytelnicy! 
W Biuletynie na LATO 2021: 

 

Zachęcamy do MODLITWY ZA KAPŁANÓW. 
Skłania nas do tego maj i czerwiec - czas święceń kapłańskich, jubileuszy 
i zmian personalnych w parafiach. Za nami Jubileusz 25-lecia kapłaństwa 
ks. Proboszcza. Módlmy się też w intencji powołań kapłańskich i zakonnych 
z rodzin w naszej parafii. 

 

Polecamy dodatek ŚW. URSZULA DZIECIOM. 

To propozycja na Dzień Dziecka 
(1czerwca), którą wydajemy 29 maja 
w dzień odpustu parafialnego 
związanego ze wspomnieniem 
liturgicznym Patronki naszej Parafii. 

 
 
Przypominamy o 75. Rocznicy rekonsekracji 
Figury Matki Bożej w Palędziu. 
Z tej okazji wydamy 15 czerwca dodatek 
historyczny z artykułami: 

HISTORIA ZDJĘCIA Z 1946 R. 
   KALENDARIUM FIGURY MATKI BOŻEJ W PALĘDZIU 

 

 Biuletyn dostępny na stronie internetowej parafii 

https://www.dabrowkaparafia.pl/duszpasterstwa/duszpasterstwo-

doroslych/zywy-rozaniec/ 

https://www.dabrowkaparafia.pl/duszpasterstwa/duszpasterstwo-doroslych/zywy-rozaniec/
https://www.dabrowkaparafia.pl/duszpasterstwa/duszpasterstwo-doroslych/zywy-rozaniec/


TERMINARZ 
1. Różaniec  

w pierwsze niedziele o godz.8.00 - PRZED Mszą św. 

w pierwsze soboty    o godz. 8.30 - PO Mszy św. 
 

2. Msze św. Wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP o godz. 8.00 

w pierwsze soboty - 5 czerwca, 3 lipca, 7 sierpnia 
 

Pierwsze Niedziele: 

3. Msza św. o godz.8.30 - 6 czerwca 

w intencji ks. Karola Górawskiego z okazji 25-lecia kapłaństwa (od ŻR) 

4. Msza św. o godz.8.30 - 4 lipca 

w intencji ks. Szymona Kosmala (od ŻR) 

5. Msza św. o godz.8.30 - 8 sierpnia 

w intencji Wspólnoty Żywego Różańca 

 

 

Parafialne intencje modlitewne 
Czerwiec: Z prośbą o powołania kapłańskie i zakonne z rodzin w naszej parafii. 

Lipiec: W intencji chorych w naszej parafii z prośbą o uzdrowienie i umocnienie 

duchowe w czasie choroby. 

Sierpień:  Z prośbą uwolnienie z nałogu alkoholizmu dla osób uzależnionych 
w rodzinach naszej parafii 

 

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy 
Czerwiec 
ewangelizacyjna: Za młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa wspierani 
przez chrześcijańskie wspólnoty, aby wzrastali w miłości i byli wobec siebie 
nawzajem wielkoduszni, wierni i cierpliwi. 
Lipiec 
ogólna: Abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, ekonomicznych 
i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji architektami dialogu i przyjaźni. 
Sierpień 
ewangelizacyjna: Aby Kościół otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę 
do reformowania się w świetle Ewangelii. 
 



Nowenna Pompejańska za Ks. Proboszcza 
 

Wspólnota naszej parafii organizuje Nowennę Pompejańską jako 
podziękowanie za posługę Naszego Proboszcza i z prośbą o potrzebne 
dary Ducha Św. z okazji 25-lecia kapłaństwa. Razem z Maryją 
walczymy duchowymi środkami o świętość naszego pasterza.  

 

Będziemy przez 54 dni, od 23 maja do 15 lipca, odmawiać Różaniec Święty 
w intencji ks. Karola. W dniu 23 maja zadeklarowało się 46-ciu Parafian. Ale to żywy 
organizm. W tej chwili [stan na 27 maja] jest zadeklarowanych już 65 osób. 

Odprawienie jednej Nowenny Pompejańskiej polega na odmówieniu 
codziennie, przez 54 dni, trzech części Różańca Świętego (tajemnice radosne, bolesne 
i chwalebne) a niektórzy dodają jeszcze tajemnice światła. To ogromne wyzwanie dla 
jednej osoby. Ale znalazły się dwie osoby, które podjęły takie zobowiązanie i jedna z nich 
twierdzi, że to nie jest takie trudne. Te dwie osoby odprawiają dwie nowenny 
indywidulne.  

Pozostałe osoby odprawiają nowennę zespołowo. Trzy osoby odmawiają jedną 
nowennę - każda osoba jedną część różańca. Pozostali - 60 osób -łączą się w 
odmawianiu dziesiątek  różańca, tworzą trzy grupy, każda grupa odmawia cały 
Różaniec: 4 części -20 tajemnic. To w sumie 4 nowenny zespołowe: jedna 3-osobowa 
i trzy 20 osobowe. 

Taki to owoc - 65 Parafian odprawiających sześć Nowenn Pompejańskich!  
Szukamy nadal kolejnych osób, które zechciałyby włączyć się do Nowenny. Jeśli ktoś jest 
chętny, może rozpocząć modlitwę w każdej chwili i może to być chociażby jedna 
dziesiątka różańca. Prosimy o zgłoszenie u Organizatorów. Przydzielimy tajemnicę 
różańcową i włączymy do grupy modlitewnej. Dobrze wiedzieć, kto się modli z nami. To 
cieszy i mobilizuje innych do wytrwałości. 

Prosimy o kontakt: Barbara Kaczmarek i Alicja Woś 
 

Modlitwa za Kapłana 
Duchu Święty, który wzbudziłeś we mnie  

pragnienie wstawiania się  
za kapłanem Karolem 

u stóp Maryi, Królowej Kapłanów, 
pokornie proszę dla Niego o dar  

pobożności i gorliwości apostolskiej. 
Wzbudź w Nim pragnienie całkowitego 

oddania się Jezusowi przez Maryję. 
Spójrz Maryjo łaskawie 

na księdza Karola, 
by Tobie poddany wiernie służył 

Kościołowi i Ojczyźnie. 
Królowo Kapłanów, módl się za nami. 

 



    DROGA  ks. Karola Górawskiego 
 

▪ Urodził się w Zbąszyniu w 1971 roku 
▪ Ukończył Szkołę Podstawową w Przyprostynii 
▪ Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Wolsztynie 
▪ Do Seminarium w Poznaniu wstąpił w 1990 roku 
▪ 23 maja 1996 roku 

święcenia kapłańskie w Katedrze Poznańskiej. 
▪ 1996 – 1998 

wikariusz w parafii Kolegiackiej w Środzie Wlkp. 
▪ 1998 – 2002 

wikariusz w parafii pw. św. Jana Vianneya w Poznaniu 
▪ 2002 - 2007  

kapelan Szpitala Klinicznego przy ul. Przybyszewskiego w Poznaniu 
 i rezydent w parafii św. Jana Kantego w Poznaniu 

▪ 2007 - 2012   
proboszcz parafii pw. NMP Królowej Korony Polskiej w Zakrzewie 

▪ od 1 sierpnia 2012   
proboszcz parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Dąbrówce 

▪ 23 maja 2021 - Jubileusz 25-lecia Kapłaństwa w Dąbrówce 

 

TOTA TUA - magazyn Matki Słowa 
 

W maju pojawił się w naszej kaplicy na półce z prasą Nowy 

Miesięcznik dla osób oddanych Matce Bożej - TOTA TUA.  
 

„Jest on  przeznaczony dla wszystkich osób kochających 
Pana Jezusa i Matkę Bożą! Celem tego pisma będzie pomoc 
w tym, abyśmy mogli w pełni żyć oddaniem się Matce 
Bożej. W miesięczniku znajdziemy m.in. ważne i ciekawe 
rozmowy, rozważania różańcowe, medytację 
pierwszosobotnią, ciekawe lektury duchowe, informacje o najciekawszych 
nowych książkach o Matce Bożej i wiele innych ciekawych i pomocnych 
materiałów. Redaktorem naczelnym jest  Adrian Pakuła - autor rekolekcji 
ODDANIE33. Nad stroną duchową oraz teologiczną czasopisma 
czuwa  o. Wojciech Surówka OP. Do każdego numeru będzie pisał także 
m.in. ks. Marcin Modrzyński.” 

 

https://oddanie33.pl/list-od-fundacji 

https://oddanie33.pl/list-od-fundacji

