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

Biuletyn Wspólnoty Żywego Różańca  
przy parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej  
w Dąbrówce                  WIOSNA 2022 

marzec-kwiecień-maj 

 
PIERWSZE NIEDZIELE - 6 marca, 3 kwietnia, 1 maja 

Msze św. w intencji Wspólnoty Żywego Różańca o godz.8.30 

RÓŻANIEC o godz.8.00 (prowadzi Wspólnota Żywego Różańca) 

 

PIERWSZE SOBOTY - 5 marca, 2 kwietnia, 7 maja  

Msze św. Wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP o godz.8.00 

RÓŻANIEC (przewodniczy Kapłan) – po mszy ok godz.8.30 
________________________________________________________ 

 
MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI CHORYCH 

z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych 
w sobotę 9 kwietnia o godz. 10.00 

________________________________________________________ 

 
BEATYFIKACJA 

ZAŁOŻYCIELKI ŻYWEGO RÓŻAŃCA 
SŁUŻEBNICY BOŻEJ PAULINY JARICOT 

22 maja 2022 

 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
Biuletyny „DROGA MARYI” są dostępne na stronie internetowej parafii 

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

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


REKOLEKCJE 
 

Serdecznie zapraszam osoby należące do Żywego Różańca i Nieustającego 
Różańca na rekolekcje w następujących miejscach i terminach: 

 
1. Zaniemyśl I – Ośrodek Caritas Archidiecezji Poznańskiej, ul. Nawrowskiego 34 
Od 11 do 13 marca 2022 r. Koszt: 210 zł. 
Rekolekcje prowadzi Ksiądz kan. dr Stanisław Walewicz 
2. Gostyń – Święta Góra 
Od 18 do 20 marca 2022 r.  Koszt: 170 zł. 
Rekolekcje prowadzi Ksiądz proboszcz mgr Michał Kulig COr. 
3. Pniewy – Siostry Urszulanki, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 1 
Od 18 do 20 marca 2022 r. Koszt: 190 zł. 
Rekolekcje prowadzi Ksiądz dr Dawid Stelmach 
4. Zaniemyśl II – Ośrodek Caritas Archidiecezji Poznańskiej,  
ul. Nawrowskiego 34 
Od 18 do 20 marca 2022 r. Koszt: 210 zł. 
Rekolekcje prowadzi Ksiądz proboszcz mgr Piotr Bartkowiak 
5. Poznań-Morasko – Siostry Misjonarki, ul. Sióstr Misjonarek 10 
Od 22 do 24 marca 2022 r. Koszt: 230 zł. 
Rekolekcje prowadzi Ksiądz kan. Zbigniew Woźniak 
6. Zaborówiec – Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny, ul. Powstańców Wlkp. 24 
Od 1 do 3 kwietnia 2022 r.   Koszt: 190 zł. 
Rekolekcje prowadzi Ksiądz dziekan kan. mgr Mariusz Matecki 
  

Zgłoszenia na rekolekcje należy kierować do pani Grażyny Filipiak  

na adres e-mail: goretti8@wp.pl bądź telefonicznie – nr tel. 604 937 102 

w godzinach od 10.00 do 14.00. 

 

Uwaga: Turnusy rekolekcyjne rozpoczynają się w piątek (wyjątkiem jest turnus 

w Morasku, który rozpoczyna się we wtorek) o godz. 17,00 a kończą obiadem 

w niedzielę (w Morasku w czwartek). Cały koszt wpłacamy w ośrodku 

rekolekcyjnym przy zgłoszeniu przyjazdu. W razie niemożności przyjazdu 

zgłoszonych osób prosimy o powiadomienie (by mogły pojechać osoby znajdujące 

się na liście rezerwowej). W koszty zostało już wliczone stypendium dla 

Rekolekcjonisty.  

Biskup Jan Glapiak - Wikariusz Generalny 
 

Na podstawie odczytu ze strony http://archpoznan.pl/pl/rekolekcje-1  (odczyt 05.02.2022) 

mailto:goretti8@wp.pl
http://archpoznan.pl/pl/rekolekcje-1


INTENCJE MODLITEWNE 
 

MARZEC 

I. PARAFIALNA - O łaskę nawrócenia dla naszych parafian, którzy odeszli od Pana 

Boga i trwają w grzechach ciężkich. 

I PAPIESKA - O chrześcijańską odpowiedź na wyzwania bioetyki: 

Módlmy się, abyśmy my, chrześcijanie, w obliczu nowych wyzwań bioetycznych 

wspierali zawsze ochronę życia modlitwą i działaniami społecznymi. 
 

KWIECIEŃ 

I. PARAFIALNA - O łaskę wytrwania w wierze i we wspólnocie Kościoła dla 

wszystkich parafian. 

I PAPIESKA - Za służby medyczne: 

Módlmy się, aby rządy i lokalne wspólnoty wspierały zaangażowanie służb 

medycznych w opiekę nad osobami chorymi i starszymi, szczególnie 

w najuboższych krajach. 
 

MAJ 

I. PARAFIALNA - W intencji dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej 

oraz ich rodziców o łaskę wiary i miłość do Eucharystii. 

I PAPIESKA - O wiarę dla młodych ludzi: 

Módlmy się, aby młodzi ludzie, wezwani do pełni życia, odkryli Maryjny styl życia, 

który prowadzi do zasłuchania, głębokiego rozeznania, odwagi wiary i oddania 

służbie. 

 

 

Modlitwa o dobre owoce beatyfikacji Założycielki 
 

Bądź uwielbiony, najlepszy Ojcze, 

w życiu i posługiwaniu Twojej Służebnicy, Pauliny Jaricot. 

Pomóż nam naśladować jej gorliwość w modlitwie, 

jej troskę o misje i jej wrażliwość na potrzeby innych ludzi. 

Spraw, aby jej beatyfikacja przyczyniła się do rozwoju róż różańcowych wśród 

dzieci i młodzieży, małżonków i rodziców, ludzi starszych i chorych. 

Niech z gorącej modlitwy zrodzi się większa gorliwość w dawaniu świadectwa 

o Twojej miłości wobec wszystkich, do których nas posyłasz. 

Przez Chrystusa, Pana naszego.  Amen. 



22 maja 2022 r. zostanie beatyfikowana  

PAULINA JARICOT (1799-1862), założycielka  

Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i ŻYWEGO RÓŻAŃCA 
 

Na ten dzień Papieskie Dzieła Misyjne na całym świecie czekały od 
dawna. Mszy św. beatyfikacyjnej 22 maja 2022 r. będzie 
przewodniczył kard. Luisa Antonio Tagle, prefekt Kongregacji 
ds. Ewangelizacji Narodów, z którą związane są Papieskie Dzieła 
Misyjne. 

 
Msza beatyfikacyjna będzie sprawowana w Lyonie, miejscu narodzin i życia Pauliny 

Jaricot, a także cudu, który wydarzył się za jej wstawiennictwem. 

 

Proces beatyfikacyjny Pauliny został zapoczątkowany przez Piusa XI w 1926 roku. 

Heroiczność jej cnót uznał w 1963 r. papież Jan XXIII. 27 maja 2020 r. Kongregacja 

Spraw Kanonizacyjnych ogłosiła dekret o cudzie za jej wstawiennictwem. 



Cudu doznała 3,5-letnia Mayline Tran – córka Emmanuela i Nathalie. Cud wydarzył 

się w Lyonie w 2012 r., w którym Papieskie Dzieła Misyjne obchodziły 150 rocznicę 

narodzin dla nieba Pauliny Jaricot. 29 maja 2012 r. Mayline Tran zakrztusiła się na 

rodzinnym przyjęciu. Najpierw reanimacji podjął się ojciec, a potem profesjonalne 

służby medyczne. Mimo akcji resuscytacji i wszelkich starań stwierdzono śmierć 

mózgową. 

 

Uczniowie i rodzice ze szkoły, gdzie uczęszczała Mayline, rozpoczęli nowennę za 

przyczyną sł. Bożej Pauliny Jaricot, której Lyon jest miastem rodzinnym i gdzie jest 

dobrze znana. Po zakończonej 23 czerwca nowennie wszystkie próby odłączenia 

Mayline od aparatury wspomagającej życie kończyły się niepowodzeniem. Lekarze 

uznali, że dziecko umrze w najbliższych tygodniach. Zwrot dokonał się w lipcu 2012 

r. i Mayline zaczęła wracać do życia. 22 grudnia 2012 r., tuż przed Bożym 

Narodzeniem, była już na tyle zdrowa, że poszła na zakupy ze swoim ojcem. Ani 

lekarze, ani rodzice nie potrafili wytłumaczyć jej wyzdrowienia inaczej niż jako cud. 

Mayline po rehabilitacji całkowicie odzyskała zdrowie. 

 

Paulina Jaricot założyła dwa potężne dzieła w Kościele – w 1822 r. Dzieło 

Rozkrzewiania Wiary (sto lat później podniesione do rangi papieskiego) oraz 

w 1826 r. Żywy Różaniec. Najpierw we Francji, a potem na całym świecie ta forma 

odmawiania różańca zgromadziła miliony wiernych. W Polsce wspólnoty Żywego 

Różańca istnieją we wszystkich parafiach. Wiele  z nich duchowo i materialnie 

wspiera misje. Dzięki funduszom Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary 

realizowane są misyjne projekty we wszystkich krajach misyjnych. Najczęściej 

dotyczą one budowy oraz remontów kościołów i kaplic, a także wsparcia 

katechistów. 

 

Ks. dr Maciej Będziński, dyrektor PDM w Polsce, podkreślił, że Paulina Jaricot 

wyprzedziła swoją epokę: „Miejsce i rolę świeckich w Kościele dowartościował 

dopiero Sobór Watykański II. Tymczasem Paulina, jako osoba świecka, założyła 

dzieła, które do dziś odgrywają ważną rolę w Kościele powszechnym”. 

 

 

 

Więcej informacji o Paulinie Jaricot na stronach internetowych: 

1. https://missio.org.pl/beatyfikacja-pauliny-jaricot/ 

2. http://zr.diecezja.pl/inne/beatyfikacja 

https://missio.org.pl/beatyfikacja-pauliny-jaricot/
http://zr.diecezja.pl/inne/beatyfikacja

