
 

„WOŁANIE O POKÓJ” przesyłka od Grażyny Filipiak 

 
Mała książeczka „Wołanie o pokój ”dotarła do naszej parafialnej 
Wspólnoty Różańcowej w Dąbrówce w Pierwszą Sobotę 4 grudnia 
ubiegłego roku. Na początku ucieszyła nas, zamieszczona na stronie 
tytułowej, dedykacja od autorki – Grażyny Filipiak. Teraz w lutym 
niektórzy z nas znają już  zawartość - zbiór niezwykłych rozważań 
różańcowych. Dlatego chcielibyśmy, za pośrednictwem naszego 
parafialnego biuletynu różańcowego, bardzo podziękować Autorce 
za nieoczekiwany dar. A wszystkich parafian zachęcamy do lektury 
rozważań i modlitwy różańcowej. 
 

 Wspólnota Żywego Różańca 
przy parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Dąbrówce  

 

_______________________________________________________ 
Dodatek do Biuletynu DROGA MARYI (Nr marzec-kwiecień-maj    WIOSNA 2022) 



Na okładce przeczytaliśmy: 
„WOŁANIE O POKÓJ” to wybór rozważań z poniedziałkowych 
nabożeństw w intencji pokoju w rodzinach i wspólnotach w Polsce i na świecie, 
prowadzonych przez członków Żywego Różańca w Sanktuarium Matki Bożej 
Różańcowej ojców jezuitów w Poznaniu. Wiekowe mury sanktuarium, 
wymagające termomodernizacji, niejednokrotnie wystawiały modlących się 
na próbę. Jednym ze sposobów sprostania zimnu stało się skrócenie rozważań. 
Niech jednak teksty w obydwu wersjach rozgrzeją ducha modlitwy i serca 
pragnących dołączyć do wypraszania pokoju dla Polski i świata.” 
Obok prezentujemy dwa rozważania Grażyny Filipiak wybrane ze zbioru 
„Wołanie o pokój”. Mamy nadzieję, że „rozgrzeją w Was ducha modlitwy 
różańcowej”. 
 

 

Informujemy, że pani Grażyna Filipiak, 
autorka rozważań różańcowych „Wołanie o pokój”, 

odwiedzi naszą parafię w Pierwszą Sobotę – 5 marca 
i będzie modlić  się z nami o godz. 8.00 na Mszy św. i Różańcu. 

Po nabożeństwie będzie możliwość nabycia Rozważań. Cena 12 zł 
 

 
Książeczka zawiera wstęp O sensie modlitwy różańcowej, w którym Kustosz 
Sanktuarium o. Dariusz Michalski SJ pisze: 

„Tajemnica modlitwy różańcowej, to zaproszenie skierowane do Ciebie, do mnie, 
do każdego człowieka byśmy, tak jak Maryja uczyli się patrzeć oczyma Boga 
na świat, na trudne i bolesne wydarzenia, na drugiego człowieka i na nas samych. 
W tej modlitwie mamy naśladować Maryję i rozważając poszczególne tajemnice 
różańca,  uczyć się od niej patrzeć na świat oczyma pokornymi i sercem oddanym 
Bogu. Maryja jest tą, która do końca zaufała Bogu, a On jej nie zawiódł. 
Przeprowadził przez bolesne, po ludzku beznadziejne i niezrozumiałe sytuacje, 
od Zwiastowania i wcielenia, gdy otarła się o niebezpieczeństwo ukamienowania 
z powodu niewytłumaczalnej brzemienności, aż po dramat męki i śmierci 
krzyżowej Syna. 
Ale Maryja bezgranicznie zawierzyła Bogu i Jego obietnicom. Pełnią wiary, 
nadziei i miłości chce dzielić się z nami i nas jej uczyć. To wszystko dokonuje się 
w sposób tajemniczy właśnie podczas odmawiania różańca.” 

III TAJEMNICA ŚWIATŁA 

Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia 
 

wersja dłuższa ze str.41-42 
 

Bo Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to 
sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. (Rz 14,17) 

 

Bóg mówi do człowieka na różne sposoby, a najbardziej przez Swoje 
życiodajne i przemieniające słowo. Od stworzenia świata wiernie 
kieruje do człowieka Swoje słowo (J 1,1). Trzeba jedynie się otworzyć, 
chcieć je słyszeć i słuchać, bo tylko ono prowadzi niezawodną drogą 
do spotkania Boga. Ono oczyszcza, poucza, i nawraca. Umocnieni 
słowem Bożym, możemy dzielić się nim z innymi.  
 

Mając głosić królestwo Boże, samemu trzeba zamilknąć, by usłyszeć, 
co Bóg do nas mówi. By móc owocnie wzywać do nawrócenia, 
samemu trzeba przyjąć słowo Boże i nim żyć, aby stąd wyrastała 
prawda o królestwie Bożym w nas i w naszym życiu. Kto daje się 
prowadzić słowu Bożemu, głosi królestwo Boże.  
 

Matko cierpliwie słuchająca, pomagaj nam słyszeć i słuchać Boga. 
Wypraszaj dla nas milczenie warg i myśli, abyśmy swoim życiem 
głosili królestwo Boże a chaos i ułuda świata nie zagrażały pokojowi 
naszych serc i umysłów. 
 

wersja krótsza ze str. 43 
 

Wzywanie do nawrócenia wysiłkiem jedynie ludzkiej woli, odstręcza 
pychą. Królestwo Boże głosi, kto świadczy mocą darmo otrzymanych 
łask. Serca ludzkie otwierają się wtedy na autentyzm dzielenia 
otrzymanym od Boga słowem i świadectwem życia.  
 

Matko łaski Bożej, prowadź nas drogami zawierzenia Twemu Synowi, 
byśmy w codziennym życiu, troszcząc się o pokój, głosili królestwo 
Boże pośród nas (Łk 17,21).  


