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

czerwiec-lipiec-sierpień 
 

10 lat Wspólnoty ŻR w Dąbrówce! 
Nasza parafialna Wspólnota Żywego Różańca istnieje od momentu erygowania 

parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Dąbrówce - od 1 sierpnia 2012 roku. Ale 

zalążki dwóch ówczesnych róż różańcowych powstały wcześniej, w latach 

osiemdziesiątych w Zakrzewie - w poprzedniej parafii. Przez minione 10 lat 

dołączyli do nas nowi mieszkańcy, nowe zelatorki i powstała trzecia nowa róża.  

 

Spotykamy się w kaplicy w pierwsze niedziele na Mszach św. w intencji 

Wspólnoty i prowadzimy Różaniec. Codziennie indywidualnie odmawiamy 

dziesiątkę różańca i rozważamy jedną tajemnicę różańcową w intencjach 

parafialnych i papieskich. Teraz - po pandemii - wracamy do spotkań w salce 

parafialnej. Zapraszamy na najbliższe -  w sobotę 4 czerwca.  

 

Cieszymy się, że - oprócz osób zrzeszonych w tradycyjnym Żywym Różańcu - 

obecnie w Dąbrówce różaniec odmawiają także inne osoby. Rodzice z Różańca 

Rodziców modlą się w intencji dzieci. Członkowie Towarzystwa Przyjaciół o. 

Mariana Żelazka w Palędziu modlą się w intencjach misyjnych. Osoby 

odprawiające nabożeństwa pierwszosobotnie - w intencjach wynagradzających 

w duchu objawień fatimskich. Osoby organizujące w grudniu całonocne 

czuwanie różańcowe modlą się „o łaskę wiary dla naszych parafian”. Kręgi z 

Ruchu Szensztackiego modlą się za rodziny. 

 

My z Żywego Różańca staramy się przyłączać do tych intencji. Przez kolejne 

przyszłe dziesięciolecia pragniemy budować z innymi jedną parafialną 

Wspólnotę Różańcową!       

 



TERMINARZ  
Wspólnoty Żywego Różańca 

przy parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej 
w Dąbrówce 

 
LATO 2022  czerwiec-lipiec-sierpień 

 

ZAPRASZAMY  

na SPOTKANIE Wspólnoty Żywego Różańca 

do salki parafialnej 

w pierwszą sobotę  

4 czerwca,  godz.9.00 

(po Mszy św. o godz.8.00 i po Różańcu o godz.8.30) 

____________________________________________________________________________________________ 

PIERWSZE NIEDZIELE – 5 czerwca, 3 lipca, 7 sierpnia 

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

RÓŻANIEC (prowadzi Wspólnota Żywego Różańca) o godz.8.00 

 

PIERWSZE SOBOTY – 4 czerwca, 2 lipca, 6 sierpnia  

Msze św. Wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP o g. 8.00 

RÓŻANIEC (przewodniczy Kapłan) po Mszy ok. godz.8.30 
___________________________________________________________________ 

 

Uprzejmie informuję, że 10 września br., o godz. 1100  

w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Poznaniu  

jest planowana Ogólnodiecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca.  
Już teraz proszę zarezerwować sobie ten termin na nasze wspólne spotkanie. 

Później będzie komunikat szczegółowy. 
 

Biskup Jan Glapiak-Wikariusz Generalny 
 

http://archpoznan.pl/pl/list-do-nadzelatorow (odczyt 27.05.2022) 

http://archpoznan.pl/pl/list-do-nadzelatorow


INTENCJE MODLITEWNE 
 

CZERWIEC 
I. PARAFIALNA - Módlmy się, aby nasi Parafianie jak najczęściej i 

godnie przystępowali do Komunii Świętej. 

 

I. PAPIESKA - Za rodziny: Módlmy się za rodziny chrześcijańskie 

na całym świecie, aby przez konkretne gesty żyły bezinteresowną 

miłością i świętością w codzienności. 

 
LIPIEC 

I. PARAFIALNA - Módlmy się, aby rodzice dbali o religijne 

wychowanie swoich dzieci. 

 

I. PAPIESKA - Za osoby starsze: Módlmy się za osoby starsze, które 

są fundamentem życia i pamięcią narodu, aby ich doświadczenie 

i mądrość pomogły młodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją 

i odpowiedzialnością. 

 
SIERPIEŃ 

I. PARAFIALNA - Módlmy się o dobre plony, aby nie zabrakło nam 

chleba powszedniego. 

 

I. PAPIESKA - Za małych i średnich przedsiębiorców: Módlmy się, 

aby mali i średni przedsiębiorcy, mocno doświadczeni kryzysem 

ekonomicznym i społecznym, mieli środki potrzebne do działania 

i pracy na rzecz wspólnot, w których żyją. 

 



„Uczynić różaniec modlitwą wszystkich” 
 

W dniach 3-4 czerwca 2022 r. w Częstochowie odbędzie się II Ogólnopolski 

Kongres Różańcowy i X Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca, która 

stanowić będzie doskonałą okazję do dziękczynienia Panu Bogu za dar 

beatyfikacji Pauliny Jaricot – założycielki Dzieła Rozkrzewiania Wiary oraz 

Żywego Różańca. 
 

Tym modlitewnym wydarzeniom patronują słowa, wyniesionej na ołtarze 

22 maja, Pauliny Jaricot: „Uczynić różaniec modlitwą wszystkich”. Radując się z 

tak długo oczekiwanego momentu, wszyscy tworzący Żywy Różaniec w naszej 

ojczyźnie mają okazję, by wyrazić Bogu wdzięczność za osobę i życie Pauliny 

Jaricot. 
 

„Kongres to wypełnienie obietnicy, którą podjęliśmy w gronie moderatorów Żywego 

Różańca, by organizować kongres różańcowy co pięć lat. Będzie to dobry sposób 

zapoznania się z osobą Pauliny Jaricot, o której sporo osób mówi: «Nie znałem jej, a 

teraz się w niej zakochałem». Kongres to naukowe i pastoralne zapoznanie z dziełami 

Pauliny. Musimy ją nie tylko odkryć, ale także pokazać światu. Natomiast pielgrzymka 

jest sposobem na wprowadzenie w temat, jakim jest pomoc Żywego Różańca dla misji. 

Chcemy dziękować za beatyfikację i wraz z polskimi misjonarzami wskazać na te dwa 

płuca, czyli Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary i Żywy Różaniec” – mówi ks. Maciej 

Będziński, dyrektor krajowy PDM. 
 

W tym wielkim dla całej wspólnoty Żywego Różańca święcie uczestniczyć będzie 

abp Giovanni Pietro Dal Toso, przewodniczący Rady Wyższej PDM, a także bp Jan 

Piotrowski, przewodniczący Komisji KEP ds. Misji. 

„Dziękujemy Bogu za to, kim była i co zrobiła Paulina Jaricot. Stając u stóp 

Madonny Częstochowskiej, z różańcem w ręku, stajemy się w pewien sposób 

spadkobiercami dzieła, jakie założyła w Lyonie ta młoda dziewczyna. Prośmy 

Boga o jego rozwój i o wszelkie łaski dla złączonych w Żywym Różańcu” – 

powiedział ks. Michał Kacprzyk, sekretarz krajowy PDRW i PDPA. 

 

Dziękczynienie za beatyfikację Pauliny Jaricot wpisuje się w czas jubileuszy 

przeżywanych przez PDM w roku 2022. Z tej okazji Poczta Polska wydała 

okolicznościowe znaczki pocztowe. Od 5 czerwca można też oglądać w 

Warszawie okolicznościową wystawę jubileuszową Papieskich Dzieł Misyjnych. 

Ks. Michał Kacprzyk, sekretarz krajowy PDRW i PDPA 



 



 

22 maja podczas Mszy Świętej celebrowanej przez Ks. Kard. Luis 
Antonio Tagle, Prefekta Kongregacji Ewangelizacji Narodów, została 
beatyfikowana w Lyonie Paulina Jaricot, Założycielka Żywego 
Różańca i Dzieła Rozkrzewiania Wiary oraz obrończyni praw 
robotników. Papież Franciszek określił wyniesioną na ołtarze Paulinę 
Jaricot jako odważną kobietę, wrażliwą na znaki czasu i obdarzoną 
uniwersalną wizją misji Kościoła. 
 

 

Jeśli chcecie przeżyć tę uroczystość jeszcze raz,  

podajemy link do transmisji z beatyfikacji, 150 min, 

https://tv-trwam.pl/local-vods/vod.100169 

https://tv-trwam.pl/local-vods/vod.100169


„Iskra, która roznieciła ogień” 

 
Zachęcamy do lektury majowego numeru 
„Różańca”, który poświęcony jest w całości 
Paulinie Jaricot, założycielce dwóch dzieł – 
Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i 
Żywego Różańca. 22 maja byliśmy 
świadkami jej długo oczekiwanej 
beatyfikacji. 

„W Paulinie zakochałem się późno, ale muszę 

przyznać, że była to miłość od pierwszego 

wejrzenia” – napisał w słowie 

wprowadzającym ks. Szymon Mucha, 

redaktor naczelny „Różańca” oraz wieloletni 

moderator krajowy Stowarzyszenia „Żywy 

Różaniec”. 

Majowy numer nosi tytuł „Iskra, która roznieciła ogień”. Powinna to być 

obowiązkowa lektura dla wszystkich katolików, szczególnie dla róż Żywego 

Różańca. Artykuły zawarte w miesięczniku ukazują niełatwą, ale owocną drogę 

świeckiej kobiety, która z ogromną determinacją, ale również pokorą, 

prowadziła wspaniałe dzieła w czasach, kiedy osoby świeckie, tym bardziej 

kobiety, nie miały siły przebicia. Zawarte w „Różańcu” teksty pokazują nie tylko 

rozwój tych dzieł, ale przede wszystkim wspaniałą duchowość błogosławionej 

Pauliny Jaricot. 

Notatka na podstawie:  

https://missio.org.pl/aktualnosci/milosc-od-pierwszego-wejrzenia-nowy-

numer-rozanca/ (odczyt 27.05.2022) 
 

Słowo redaktora naczelnego ks. Szymona Muchy dostępne na stronie: 

https://rozaniec.eu/miesiecznik-rozaniec/od-redaktora-naczelnego-maj-2022/ 
 

Miesięcznik „Różaniec” można zakupić: 

1. przez stronę internetową: 

https://rozaniec.eu/miesiecznik-rozaniec-maj-2022/ 

2. na spotkaniu Wspólnoty ŻR w Dąbrówce - 4 czerwca 2022 

https://sklep.loretanki.pl/kategoria/czasopisma/rozaniec/
https://missio.org.pl/aktualnosci/milosc-od-pierwszego-wejrzenia-nowy-numer-rozanca/
https://missio.org.pl/aktualnosci/milosc-od-pierwszego-wejrzenia-nowy-numer-rozanca/
https://rozaniec.eu/miesiecznik-rozaniec/od-redaktora-naczelnego-maj-2022/
https://rozaniec.eu/miesiecznik-rozaniec-maj-2022/


KOMIKS o Paulinie Jaricot 

 na Dzień Dziecka od ŻR 

 

Komiks do nabycia 4 czerwca na spotkaniu ŻR w Dąbrówce  

i w internetowym sklepie misyjnym 
https://misyjny-sklep.missio.pl/papieskie-dzielo-misyjne-dzieci/1022-paulina-jaricot-

komiks-.html 

https://misyjny-sklep.missio.pl/papieskie-dzielo-misyjne-dzieci/1022-paulina-jaricot-komiks-.html
https://misyjny-sklep.missio.pl/papieskie-dzielo-misyjne-dzieci/1022-paulina-jaricot-komiks-.html


Litania do bł. Pauliny Jaricot 
do odmawiania po jej beatyfikacji  

Dziękujemy Bogu za dar nowej błogosławionej. Jest to dzień łaski dla Kościoła, 
a w sposób szczególny dla tych, którzy zaangażowani są w dzieło misyjne: 
misjonarzy, animatorów, róż Żywego Różańca. 
Powierzajmy jej wszystkie sprawy misji, Żywego Różańca i nasze osobiste 
prośby. Niech bł. Paulina Jaricot połączy nasze siły w trosce o to, aby Dobra 
Nowina dotarła w najdalsze zakątki ziemi. 
 

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.  

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.  

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.  

Synu, Odkupicielu świata, Boże,  

Duchu Święty, Boże,  

Święta Trójco, Jedyny Boże,  

 

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.  

Królowo różańca świętego,  

Królowo Apostołów,  

Błogosławiona Paulino,  

Pokorna służebnico Pańska,  

Posłuszna natchnieniom Ducha Świętego,  

Oddana Najświętszemu Sercu Jezusa,  

Adorująca Pana obecnego w Najświętszym Sakramencie,  

Wybierająca Jezusa na jedynego Oblubieńca,  

Wynagradzająca Bogu za grzechy swoje i innych,  

Ufająca Maryi we wszystkich sprawach,  

Zatroskana o ludzi nieznających Chrystusa,  

Wspierająca misjonarzy,  

Zakładająca Dzieło Rozkrzewiania Wiary, 



Inspirująca troskę o misje, 

Miłująca modlitwę różańcową,  

Zakładająca wspólnotę Żywego Różańca,  

Pragnąca uczynić różaniec modlitwą wszystkich,  

Prowadząca innych na głębię życia modlitewnego,  

Pokornie służąca chorym,  

Wrażliwa na potrzeby braci i sióstr,  

Poświęcająca swoje dobra dla wspierania innych,  

Znosząca cierpliwie choroby i codzienne dolegliwości,  

Uzdrowiona przez wstawiennictwo św. Filomeny,  

Naśladująca Chrystusa w dźwiganiu krzyża,  

Umierająca w ogołoceniu i samotności,  

Oddana Bogu w życiu i w śmierci,  

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.  

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.  

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.  

 

Módl się za nami, błogosławiona Paulino,  

abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

 

Módlmy się:  

Wszechmogący i  miłosierny Boże, Ty w  błogosławionej Paulinie 

dałeś nam wzór modlitwy, troski o  misje i  cierpliwego niesienia 

krzyża. Spraw przez jej wstawiennictwo, abyśmy zawierzając Maryi, 

odważnie dążyli do świętości i nieśli światu orędzie Ewangelii. Przez 

Chrystusa, Pana naszego. Amen 

 


