
W kręgu Żywego Różańca 

8 grudnia 2021 - 195. rocznica założenia Żywego 

Różańca (1826r.) 

9 stycznia 2022 - 160. rocznica śmierci Pauliny 

Jaricot (1862r.) założycielki Żywego Różańca 

22 maja 2022 r. - Paulina Jaricot - założycielka 

Dzieła Rozkrzewienia Wiary i  Żywego Różańca 

zostanie uznana za błogosławioną (BEATYFIKACJA w Lyonie) 

2022 r. - piaty rok wielkiej nowenny Żywego Różańca (2018-2026) 

pod hasłem „Żywy Różaniec wsparciem dzieła misyjnego 

Wielka Nowenna Różańcowa – 2018-2026   

przygotowanie na dwusetlecie Żywego Różańca 

 

 

MODLITWA NA JUBILEUSZ ŻYWEGO RÓŻAŃCA 
Maryjo, Matko Boża Różańcowa,  

zjednoczona miłością z Twoim Synem Jezusem Chrystusem  

i rozważająca w Sercu tajemnice Jego życia,  

dziękujemy Ci za dar modlitwy różańcowej, którą ubogacasz Kościół,  

za wspólnotę Żywego Różańca,  

która od prawie dwustu lat umacnia wierzących w Chrystusa,  

za sługę Bożą Paulinę Jaricot, która to dzieło zainicjowała,  

i za niezliczone łaski, jakie nam każdego dnia wypraszasz u Boga. 

Niepokalana Dziewico i Matko,  

otaczaj nas zawsze swą macierzyńską miłością,  

ucz przeżywać słowa i czyny Jezusa Chrystusa  

w tajemnicach radości i światła, boleści i chwały.  

Obdarz wszystkie swoje dzieci łaską umiłowania modlitwy różańcowej.  

Niech ona pomnaża chwałę Boga i przyczynia się do zbawienia ludzi.  

Uproś nam dar świętego życia na ziemi i wiecznego szczęścia w niebie.  

Amen. 

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

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

ZIMA  2021/2022 - grudzień, styczeń, luty 

 

ADWENTOWE WOŁANIE 
Marana tha! Przyjdź do nas Panie! 

UCISZ burzę i dolatujące do nas grzmoty. 

Przyjdź Jezu w CISZY: 

poranka, dnia, wieczoru i nocy. 

Aby nasze Dzieciątka: 

 - z Palędzia, z Dąbrówki, z Granicy - 

mogły spać w sPOKOJU.  (MG,EM) 
 

JAK PACIORKI RÓŻAŃCA 

Jak paciorki różańca przesuwają się chwile, 

Nasze smutki, radości i blaski. 

A Ty Bogu je zanieś, połączone w różaniec, 

Święta Panno Maryjo, pełna łaski! 
 

1. My także mamy małe zwiastowania,  2. Ty też płakałaś i doznałaś trwogi, 

My też czekamy Twego nawiedzenia,  I jak nikt poznałaś nasze ludzkie drogi, 

My też Jezusa z drżeniem serc szukamy.  Gdy nas mrok otoczy, nie jesteśmy sami. 

W tajemnicach radosnych módl się za nami! W tajemnicach bolesnych módl się za nami! 

 

3. My także mamy swą Ojczyznę w niebie,  4. Z Ducha narodzeni łaską chrztu świętego, 

Tam w pełnym blasku zobaczymy Ciebie,  Do Ciebie wołamy Służebnico Pana, 
Tam w pełnym słońcu wszyscy się spotkamy. gdyż na Twoje słowo Jezus cuda czyni. 

W tajemnicach chwalebnych módl się za nami! W tajemnicach światła módl się za nami! 
 



TERMINARZ  

 

PIERWSZE NIEDZIELE 
 

Msze św. w intencji Wspólnoty Żywego Różańca 
    w pierwsze niedziele o godz.8.30 
    5 grudnia, 2 stycznia, 6 lutego 
RÓŻANIEC w pierwsze niedziele o godz.8.00 (prowadzi Żywy Różaniec) 
    5 grudnia, 2 stycznia, 6 lutego 

 
 

PIERWSZE SOBOTY 
 
Msze św.: 
    4 grudnia - Msza Roratnia o godz.8.00 
    1 stycznia - nie ma Mszy o 8.30 i nie ma Różańca 
    5 lutego - Msza św. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP o 
g.8.00 

 RÓŻANIEC w Pierwsze Soboty (przewodniczy Kapłan) 
     4 grudnia – Różaniec po Roratach  
     1 stycznia - nie ma Mszy o 8.30 i nie ma Różańca. 
     5 lutego – Różaniec po Mszy Wynagradzającej    
 

 

RORATY 
 

Od 28 listopada do 23 grudnia 
od poniedziałku do piątku o godz. 6.30 

w sobotę o godz. 8.00 
 

 

CZUWANIE RÓŻANCOWE 
 

Całonocne czuwanie różańcowe  
w intencji: O łaskę wiary dla naszych parafian. 
Początek 10 grudnia w piątek o godz. 21.00,  

zakończenie w sobotę o godz. 8.00 
 

INTENCJE MODLITEWNE 
 

 

Grudzień 2021 
 

 
i. parafialna: 
 Módlmy się o ustanie epidemii. 

 
i. papieska: ewangelizacyjna 
Za katechetów powołanych 
do głoszenia Słowa Bożego, aby byli 
odważnymi i kreatywnymi świadkami 
Chrystusa w mocy Ducha Świętego. 
 

 

Styczeń 2022 
 

 
i. parafialna:  
Módlmy się o pokój na świece. 

 
i. papieska:  
O wychowanie do braterstwa 
Módlmy się za wszystkie osoby, które 
doświadczają dyskryminacji 
i prześladowań religijnych, aby 
społeczeństwo, w którym żyją, 
uznało ich prawa i godność 
wynikające z tego, że jesteśmy 
braćmi i siostrami. 
 

 

Luty 2022 
 

 
i. parafialna:  
Módlmy się o zdrowie i umocnienie 
duchowe dla chorych. 

 
i. papieska: Za siostry zakonne 
i kobiety konsekrowane 
Módlmy się za siostry zakonne 
i kobiety konsekrowane, 
z wdzięcznością za ich misję 
i odwagę, aby nadal poszukiwały 
nowych odpowiedzi na wyzwania 
naszych czasów. 
 



RÓŻANIEC z BABCIĄ 
 

Od pięciu miesięcy jestem Babcią. Mój pierwszy wnuk Dominik dostał 

takie imię, bo jego Rodzice poznali się w Klasztorze Sióstr  Dominikanek w Oslo. 

Czy, jak jego patron - św. Dominik, pokocha różaniec? Jak mogłabym pomóc mu 

odkryć tę modlitwę? 

 

„Jak uczyłaś swoją wnuczkę modlić się na różańcu?” - zapytałam 

Eleonorę, starszą stażem Babcię. W odpowiedzi usłyszałam taką historię: „Moja 

wnuczka Claudia urodziła się w USA. Kiedy była mała, mieszkałam tam u niej 

przez rok. Kiedy miała dwa latka obserwowała mnie, jak odmawiałam różaniec. 

Potem zabierała moją różańcową koronkę i próbowała mnie naśladować 

na osobności - w kąciku pokoju. Widziałam, jak przebierała swoimi małymi 

paluszkami różańcowe paciorki, które nazywała wtedy koralikami, i ruszała 

bezgłośnie wargami. Nauczyłam ją formuły „Zdrowaś Maryjo” i zaczęła 

dołączać się do mojej modlitwy. Zawsze, kiedy wsiadaliśmy do samochodu,  

odmawialiśmy wspólnie, ja i mój syn, Różaniec. Moja mała wnuczka słyszała 

wtedy powtarzające się „Zdrowaś Maryjo …”. To była nasza wspólna modlitwa 

i zarazem nauka języka polskiego. Moja wnuczka jest teraz studentką. 

Czy odmawia teraz różaniec? Nie wiem” - zakończyła Eleonora. 

 

Dziecko obserwuje, naśladuje ruchy palców i warg. Na końcu odkrywa 

sens słów. Kto nas nauczył różańca? Babcie? Niektóre z nich nie doczekały 

swoich wnuków albo były za daleko. Czy teraz my – Babcie z Żywego Różańca - 

jesteśmy tak blisko Boga i naszych wnuków i wnuczek aby wspólnie odmawiać 

Różaniec? Daj Boże, aby tak było! A nawet, jeśli jesteśmy teraz fizycznie 

oddaleni, to indywidualnie odmawiany Różaniec też może przynieść pokój 

w naszych babcinych sercach. Daj Boże, aby tak było! 

 

Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka (21-22 stycznia) 

Pozdrawiamy serdecznie  Babcie i Dziadków z Żywego Różańca 
 

Marzena z Eleonorą 

2. Rocznica  Nawiedzenia w Dąbrówce 

Nawiedzenie Obrazu Jasnogórskiego 2019/2022 w Archidiecezji Poznańskiej, 

które rozpoczęło się 18 maja 2019 r., zakończy się 9 stycznia 2022 r. 

Peregrynacja odbywa się pod hasłem: „Z Maryją w nowe czasy”. 

W naszej parafii w Dąbrówce przeżywaliśmy uroczystość 

nawiedzenia dwa lata temu 9-10 grudnia 2019 r.  

Refleksje po nawiedzeniu zamieściliśmy: 

1. w Biuletynie „Droga Maryi” grudzień2019-

styczeń2020 

2. na stronie internetowej parafii 

https://www.dabrowkaparafia.pl/wp-

content/uploads/2020/01/Refleksje-po-Nawiedzeniu.pdf 

Zdjęcia z nawiedzenia w Dąbrówce są dostępne na stronie internetowej 

parafii w zakładce „GALERIA” w dziale „Nawiedzenie Obrazu Jasnogórskiego 

2019” 

https://www.dabrowkaparafia.pl/galeria/ 

 

https://www.dabrowkaparafia.pl/wp-content/uploads/2020/01/Refleksje-po-Nawiedzeniu.pdf
https://www.dabrowkaparafia.pl/wp-content/uploads/2020/01/Refleksje-po-Nawiedzeniu.pdf
https://www.dabrowkaparafia.pl/galeria/


BISKUP z ŻYWEGO RÓŻAŃCA  
Ksiądz Jan Glapiak nowym biskupem pomocniczym 

Ojciec Święty Franciszek 15 listopada 2021 r. mianował ks. Jana Glapiaka 
biskupem pomocniczym Archidiecezji Poznańskiej. i przydzielił mu stolicę 
tytularną Bisica. Biskup Nominat Jan Glapiak przyjmie sakrę biskupią w IV 

Niedzielę Adwentu 19 grudnia 2021 r. o godz. 15 w katedrze poznańskiej.  

 
Głównym konsekratorem będzie Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita 
Poznański i Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski; 
współkonsekratorami – biskup kaliski Damian Bryl i poznański biskup 
pomocniczy Szymon Stułkowski. 
 
W linii sukcesji apostolskiej nowego biskupa znajdą się zatem prymasi Polski –
 kard. Józef Glemp, bł. Stefan Wyszyński i kard. August Hlond. 

Jan Glapiak urodził się 26 grudnia 1959 r. w Lesznie, sakrament chrztu św. 
przyjął w rodzinnej parafii w Górce Duchownej 10 stycznia 1960 r. Ukończył 
Szkołę Podstawową w Górce Duchownej oraz II Liceum Ogólnokształcące 
im. M. Kopernika w Lesznie. 

W latach 1978-1984 studiował w Arcybiskupim Seminarium Duchownym i na 
Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Pracę magisterską pisał 
z dziedziny prawa kanonicznego. 

Dnia 24 maja 1984 r. z rąk Arcybiskupa Jerzego Stroby przyjął święcenia 
kapłańskie w katedrze poznańskiej. Był wikariuszem w Wieleniu n. Notecią 
i w parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Poznaniu. 

W latach 1989-1993 odbył studia specjalistyczne z prawa kanonicznego 
na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie, uzyskując stopień naukowy doktora. 

Po powrocie ze studiów ks. dr Jan Glapiak był wicedyrektorem Księgarni 
Świętego Wojciecha (1993-1995), ojcem duchownym w Arcybiskupim 
Seminarium Duchownym w Poznaniu (1995-1996), a następnie – w latach 1996-
2002 – kanclerzem Kurii Metropolitalnej w Poznaniu. Był także rzecznikiem 
prasowym Kurii.  

Od 2002 r. jest przewodniczącym referatu prawnego, dyscypliny sakramentów 
i sakramentaliów Kurii Metropolitalnej. Pełni odpowiedzialną funkcję Delegata 
Biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży. W 2001 r. został mianowany kanonikiem 
honorowym Kapituły Kolegiackiej, a w 2010 r. - kanonikiem gremialnym 
Kapituły Metropolitalnej w Poznaniu.  

Ksiądz kanonik znany jest ze szczególnej czci do 

Matki Bożej i z rozkrzewiania kultu maryjnego, jest 

archidiecezjalnym duszpasterzem wspólnot 
Żywego Różańca. 

Pomaga w duszpasterstwie w parafii pw. św. Marka 
na os. Czecha w Poznaniu.  
 
Autor publikacji „Sakramenty i inne ważne sprawy”, 
„Praktyczny przewodnik po przepisach prawa 
kanonicznego”, a także przewodnika po 
sanktuarium w Górce Duchownej i książek 
o tematyce różańcowej.  
 
http://archpoznan.pl/pl/aktualnosci-nowy-biskup-pomocniczy (odczyt 28.11.2021) 

http://archpoznan.pl/pl/aktualnosci-nowy-biskup-pomocniczy

