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

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

wrzesień-październik-listopad 

 

RÓŻANIEC w SZKOLE 
 

Do naszej parafialnej Wspólnoty Żywego Różańca dotarła w czerwcu 

radosna wiadomość:  

DZIECI ze Szkoły Podstawowej  

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce  

MODLĄ SIĘ CODZIENNIE NA RÓŻAŃCU.  

80 uczniów z klas trzecich i czwartych  

zostało zorganizowanych w cztery róże różańcowe 

przez panią katechetkę Alinę Wolną-Sobczak. 

Byliśmy bardzo ciekawi „Jak to się zaczęło?” i poprosiliśmy Organizatorkę 

tego przedsięwzięcia o przedstawienie szkolnej różańcowej grupy 

na łamach naszego parafialnego biuletynu.  
 

Zachęcamy wszystkich parafian do lektury artykułu: 

„Dzieci z Dąbrówki modlą się na różańcu o pokój na świecie” 
 

Modlącym się Dzieciom przekazujemy staropolskie „Szczęść Boże!”. Pani 

Alinie dziękujemy za różańcową formację naszych najmłodszych 

parafian. A wszystkim katechetom polecamy konspekty lekcji 

o błogosławionej Paulinie Jaricot. Ufamy, że świadectwo założycielki 

Żywego Różańca pomoże dzieciom, odmawiającym codziennie dziesiątkę 

różańca, wytrwać w podjętym zobowiązaniu. Wszystkiego dobrego 

w nowym roku szkolnym 2022/2023!       



Dzieci z Dąbrówki modlą się na różańcu 

o pokój na świecie 
 

Modlitwa różańcowa została ludziom przekazana przez 

św. Dominika. Wiele razy na przestrzeni wieków, także 

w objawieniach maryjnych XX wieku, a szczególnie w Fatimie w 1917 

roku Maryja wzywała ludzi do tej modlitwy. Matka Boża 

za pośrednictwem dzieci przekazała światu, aby modlić się przede 

wszystkim o nawrócenie grzeszników, a także o pokój na świecie. 

Zapowiedziała, że jeśli ludzie nie posłuchają tego wezwania 

wybuchnie kolejna, jeszcze straszniejsza wojna, co jak wiemy 

wydarzyło się we wrześniu 1939 roku. Również papieże XX wieku 

nawoływali do tej modlitwy, a przede wszystkim Jan Paweł II, który 

sam dawał świadectwo umiłowania różańca świętego.  
 

Podczas szkolnej katechezy nauczyciele 

religii opowiadając o wydarzeniach w 

Fatimie zachęcają dzieci do modlitwy 

różańcowej. Często, a zwłaszcza 

w październiku, podejmowana jest ta 

modlitwa na lekcjach religii. 

Po dramatycznych wydarzeniach w lutym 

tego roku, kiedy świat obiegła informacja 

o kolejnej wojnie, jeszcze bardziej ożyło 

pragnienie, aby posłuchać wezwania Maryi 

i mocniej zaangażować się w modlitwę 

różańcową o pokój. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce z klas 

trzecich i czwartych bardzo chętnie podjęły się modlitewnego trudu, 

aby każdego dnia odmawiać jedną dziesiątkę różańca 

w intencji pokoju.  



W sumie na prośbę Matki Bożej 

odpowiedziało 80 dzieci i tak powstały 

cztery dziecięce róże różańcowe. Dzieci 

zostały wpisane na listę modlących się na 

różańcu i otrzymały od katechetki 

obrazki z tajemnicami różańcowymi, 

które były wymieniane na początku 

każdego miesiąca. Również na każdej 

lekcji religii modliliśmy się całymi klasami 

na różańcu. Akcja modlitewna trwała 

nieprzerwanie od marca do końca 

czerwca.  
 

Na koniec roku szkolnego dzieci otrzymały dyplom-podziękowanie 

przygotowane przez katechetkę oraz pamiątkowe torby 

z przypomnieniem słów Maryi „Odmawiajcie codziennie różaniec, 

aby uzyskać pokój dla świata”, które ufundowali rodzice jednej 

z uczennic.  
 

 
 

Jak widać potrzeba modlitwy o pokój wciąż jest bardzo aktualna 

i żywa, dlatego modlitwa różańcowa będzie wznowiona na początku 

września, aby dalej trwała przez cały rok szkolny.  

Alina Wolna-Sobczak 



POLECAMY 
 

1. „BIOGRAFIA PAULINA JARICOT” 
Książka jest dostępna w sklepie Internetowym Sióstr 

Loretanek 

https://sklep.loretanki.pl/tag/paulina-jaricot/ 

https://sklep.loretanki.pl/produkt/paulina-jaricot-

biografia/ 

 

2. LEKCJE RELIGII O BŁ. PAULINIE JARICOT 

Konspekty są dostępne na stronie internetowej miesięcznika „Różaniec”  

https://rozaniec.eu/kategoria/paulina-jaricot/konspekty/ 

https://rozaniec.eu/paulina-jaricot/paulina-jaricot-konspekt-lekcji-religii-

klasy-1-3-sp/ 

https://rozaniec.eu/paulina-jaricot/paulina-jaricot-konspekt-lekcji-religii-

klasy-4-6-sp/ 

 

3. NA ŚCIEŻKACH PAULINY JARICOT 

Jeżeli chcielibyście przenieść  się szybko do Lyonu – miasta rodzinnego 

Pauliny Jaricot - polecamy relację z indywidualnej pielgrzymki, 

zamieszczoną na blogu pod adresem internetowym: 

http://warsztatmisyjny.blogspot.com/2022/02/na-sciezkach-pauliny-

marii-jaricot.html 

Autorką bloga „Warsztat misyjny” jest pani Iwona – absolwentka 

misjologii. 

 

Biuletyn „DM” JESIEŃ 2022 zawiera dwa dodatki: 

Nr 1. Terminarz i intencje modlitewne na wrzesień, październik, listopad  

Nr 2. Jak się modlić na różańcu?  

Biuletyn „Droga Maryi” dostępny jest na stronie internetowej parafii 

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

doroslych/zywy-rozaniec/ 

https://sklep.loretanki.pl/tag/paulina-jaricot/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/paulina-jaricot-biografia/
https://sklep.loretanki.pl/produkt/paulina-jaricot-biografia/
https://rozaniec.eu/kategoria/paulina-jaricot/konspekty/
https://rozaniec.eu/paulina-jaricot/paulina-jaricot-konspekt-lekcji-religii-klasy-1-3-sp/
https://rozaniec.eu/paulina-jaricot/paulina-jaricot-konspekt-lekcji-religii-klasy-1-3-sp/
https://rozaniec.eu/paulina-jaricot/paulina-jaricot-konspekt-lekcji-religii-klasy-4-6-sp/
https://rozaniec.eu/paulina-jaricot/paulina-jaricot-konspekt-lekcji-religii-klasy-4-6-sp/
http://warsztatmisyjny.blogspot.com/2022/02/na-sciezkach-pauliny-marii-jaricot.html
http://warsztatmisyjny.blogspot.com/2022/02/na-sciezkach-pauliny-marii-jaricot.html
https://www.dabrowkaparafia.pl/duszpasterstwa/duszpasterstwo-doroslych/zywy-rozaniec/
https://www.dabrowkaparafia.pl/duszpasterstwa/duszpasterstwo-doroslych/zywy-rozaniec/


Terminarz i Intencje 
Wspólnoty Żywego Różańca 
przy parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej 
w Dąbrówce 

JESIEŃ 2022 
wrzesień-październik-listopad 

 
SPOTKANIE Wspólnoty Żywego Różańca 

w salce parafialnej 

w pierwszą sobotę  

3 września,  godz.9.00 

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

ZAPRASZAMY 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

PIERWSZE NIEDZIELE – 4 września, 2 października, 6 listopada 

Msze św. w intencji Wspólnoty Żywego Różańca o godz.8.30 
RÓŻANIEC o godz.8.00  (4 września - prowadzi Wspólnota Żywego Różańca) 

 

PIERWSZE SOBOTY – 3 września, 1 października, 5 listopada  

Msze św. Wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP o g. 8.00 

RÓŻANIEC (przewodniczy Kapłan) po Mszy ok. godz.8.30 
 
RÓŻANIEC W PAŹDZIERNIKU 
od poniedziałku do soboty o godz.18.00 

w niedzielę o godz.8.00 

 
Dodatek nr 1 do Biuletynu „Droga Maryi”, JESIEŃ 2022 

 



KOMUNIKATY 

Biskupa Jana Glapiaka 

Archidiecezjalnego Moderatora 

Żywego Różańca 

 

Serdecznie zapraszam  

na OGÓLNODIECEZJALNE SPOTKANIE  

wspólnot Żywego Różańca i Nieustającego Różańca,  

które odbędzie się w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Poznaniu 

(Dekanat Rataje, os. Bohaterów II wojny św. 88)  

w sobotę dnia 10 września br., o godz. 11.00. 

 

 

 

Najpierw będzie Nabożeństwo Różańcowe a następnie Msza św., 

której pragnę przewodniczyć. Kazanie wygłosi ks. kan. dr Jacek Gancarek,  

krajowy moderator Żywego Różańca. 
 

Do koncelebry zapraszam kapłanów – parafialnych moderatorów wspólnot 

różańcowych oraz wszystkich kapłanów, którzy prowadzili turnusy 

rekolekcyjne. Proszę o zabranie alby i białej stuły. 
 

W celach organizacyjnych (posiłek) kapłanów proszę o potwierdzenie u 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. 



REKOLEKCJE 

Serdecznie zapraszam osoby należące do Żywego 

Różańca i Nieustającego Różańca na rekolekcje 

w następujących miejscach i terminach: 

Poznań-Morasko 

Siostry Misjonarki, ul. Sióstr Misjonarek, 

10 Od 30 września do 2 października 2022 r. Koszt: 250 zł. 

Rekolekcje prowadzi Ksiądz dr hab. Piotr Ostański 

Zaniemyśl I 

Ośrodek Caritas Archidiecezji Poznańskiej, ul. Nawrowskiego 34 

Od 30 września do 2 października 2022 r. Koszt: 240 zł. 

Rekolekcje prowadzi ks. kan. dr Stanisław Walewicz 

Pniewy 

Siostry Urszulanki, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 1 

Od 14 do 16 października 2022 r. Koszt: 220 zł. 

Rekolekcje prowadzi Ksiądz kan. Zbigniew Woźniak 

Zaborówiec 

Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny, ul. Powstańców Wlkp. 24 

Od 14 do 16 października 2022 r. Koszt: 210 zł. 

Rekolekcje prowadzi Ksiądz prob. mgr Piotr Bartkowiak 

Gostyń 

Święta Góra 

Od 14 do 16 października 2022 r. Koszt: 200 zł. 

Rekolekcje prowadzi Ksiądz mgr Jakub Przybylski COr. 

Zaniemyśl II 

Ośrodek Caritas Archidiecezji Poznańskiej, ul. Nawrowskiego 34 

Od 21 do 23 października 2022 r. Koszt: 240 zł. 

Rekolekcje prowadzi Ksiądz prob. mgr lic. Piotr Pieprz 



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: Wszystkie turnusy rozpoczynają się o godz. 17,00 a kończą 

obiadem. 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 Księdza 

Rekolekcjonisty.  

http://archpoznan.pl/pl/spotkania-modlitewno-formacyjne (odczyt 17.08.2022) 

http://archpoznan.pl/pl/rekolekcje-1 (odczyt 17.08.2022) 

 

 

Dom św. Anieli – Ośródek Rekolekcyjny w Pniewach u Sióstr Urszulanek. 

W zimowej szacie.  

Mamy nadzieję, ze w czasie jesiennych rekolekcji  śnieg nie spadnie.  

A nawet, gdyby, to będzie pięknie! 

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


INTENCJE MODLITEWNE 
 

WRZESIEŃ 
I. PARAFIALNA -  Módlmy się za nas samych, aby Msza Święta była naszym 

umocnieniem w budowaniu zdrowych i dobrych relacji międzyludzkich. 

 

I. PAPIESKA - O zniesienie kary śmierci: Módlmy się, aby kara śmierci, 

która niszczy nietykalność i godność osoby, została zniesiona w prawodawstwie 

wszystkich krajów świata. 
 

PAŹDZIERNIK 

I. PARAFIALNA - Módlmy się za małżeństwa, które popadły w kryzys, aby z niego 

wyszły silniejsze i umocniły się we wzajemnej miłości. 
 

I. PAPIESKA - O Kościół otwarty dla wszystkich: Módlmy się, aby Kościół, wierny 

Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był przestrzenią solidarności, braterstwa 

i akceptacji drugiego człowieka, żyjąc coraz bardziej synodalnością 

(synodalność - „podążanie razem” w Kościele – duchownych i świeckich) 

https://deon.pl/wiara/wiara-i-spoleczenstwo/synodalnosc-sposob-na-zasypanie-przepasci-w-

kosciele,1787828 

https://synodpoznan.pl/ 
 

LISTOPAD 

I. PARAFIALNA - Módlmy się, aby nasi zmarli parafianie i bliscy naszemu sercu 

doświadczyli wiekuistej radości nieba. 
 

I. PAPIESKA - Za cierpiące dzieci: Módlmy się, aby dzieci, które cierpią – żyjące 

na ulicach, ofiary wojen, osierocone – miały dostęp do edukacji i mogły na nowo 

doświadczyć bliskości rodziny. 

 
 

Gdzie jest FIGURKA MB Fatimskiej? 
 

W 2018 roku członkowie Wspólnot ŻR wypuścili w obieg po naszej 

parafii małą Figurka Matki Bożej Fatimskiej. W każdą pierwszą sobotę 

następowała wymiana w kaplicy. Kilka miesięcy temu zabrała ją do 

siebie Nieznajoma pani z Palędzia. Czy nadal MB Fatimska jest u niej? 

Chcielibyśmy przekazać figurkę innym osobom. Prosimy o zwrot do 

kaplicy w pierwszą sobotę miesiąca. 

https://deon.pl/wiara/wiara-i-spoleczenstwo/synodalnosc-sposob-na-zasypanie-przepasci-w-kosciele,1787828
https://deon.pl/wiara/wiara-i-spoleczenstwo/synodalnosc-sposob-na-zasypanie-przepasci-w-kosciele,1787828
https://synodpoznan.pl/


Jak odmawiać różaniec? 
Dodatek nr 2 do Biuletynu „Droga Maryi”, JESIEŃ 2022 

__________________________________________________________________________________________ 

Tradycyjnie w październiku codziennie w kaplicy odmawiać będziemy 
wspólnie modlitwę różańcową. Zapraszam wszystkich do wspólnej 
modlitwy. Z tej okazji warto sobie przypomnieć, jak godnie 
i z szacunkiem odmawiać różaniec. W dzisiejszym biuletynie 
znajdziemy dużo wartościowych treści, które mogą nam pomóc we 
wspólnym odmawianiu różańca. 

Ks. Karol Górawski – proboszcz 
 
 

Różańcowe ZASADY w Kaplicy w Dąbrówce 
 

1. Różaniec odmawiamy wg tradycyjnego schematu, który dołączamy do 
Biuletynu, wg Jak odmawiać Różaniec? - Kościół Najświętszego Serca Pana 
Jezusa i Matki Bożej Pocieszenia, Poznań (poznan-jezuici.pl) 

2. W trakcie odmawiania „Pozdrowienia Anielskiego” mówimy „ Zdrowaś 
MARYJO” a nie „Mario”, zgodnie z zaleceniami Episkopatu Polski, wg 
uchwały nr 26/386/2020 Konferencji Episkopatu Polski z dn. 
28.08.2020.  
https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2020/09/2020-09-04b-
Ujednolicone-modlitwy-tekst-integralny.pdf  (STR.21) 

O powyższej uchwale informowaliśmy w Biuletynie „Droga Maryi”, luty-
marzec 2021, str.1  
Biuletyn-2021-luty-marzec.pdf (dabrowkaparafia.pl) 

3. Recytujemy wszystkie różańcowe modlitwy w rytmie spokojnym 
i miarowym - z przerwami na krótki oddech po każdej frazie (fraza - 
związek wyrazów tworzący pewną całość znaczeniową i intonacyjną).  
O tym, że rytmiczne odmawianie różańca wpływa na zdrowie pisaliśmy 
w Biuletynie „Droga Maryi”, marzec 2014, str.4.  
Biuletyn-marzec-2014.pdf (dabrowkaparafia.pl) 

4. W trakcie modlitwy wspólnotowej/nabożeństwa różańcowego 
nie przeszkadzamy - nie przekrzykujemy prowadzących. 

5. Polecamy artykuł „Maryja czy Maria” ojca Wojciecha Deca, paulina 
https://m.niedziela.pl/artykul/154957/nd/Maria-czy-Maryja    (MG) 

 

https://www.poznan-jezuici.pl/formacja/jak-odmawiac-rozaniec
https://www.poznan-jezuici.pl/formacja/jak-odmawiac-rozaniec
https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2020/09/2020-09-04b-Ujednolicone-modlitwy-tekst-integralny.pdf
https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2020/09/2020-09-04b-Ujednolicone-modlitwy-tekst-integralny.pdf
https://www.dabrowkaparafia.pl/wp-content/uploads/2021/02/Biuletyn-2021-luty-marzec.pdf
https://www.dabrowkaparafia.pl/wp-content/uploads/2016/10/Biuletyn-marzec-2014.pdf
https://m.niedziela.pl/artykul/154957/nd/Maria-czy-Maryja


Maria czy Maryja? 

O. Wojciech Dec, paulin ,  

Niedziela Ogólnopolska, 

Nr 33/2021 str.17-18 

 

Którym imieniem powinniśmy 

zwracać się do Matki Bożej? 

Która forma jest poprawna? – 

pyta czytelnik. 

 

Naszą miłość do Matki Bożej i cześć dla Niej wyrażamy modlitwą, pieśnią, 

a przede wszystkim naśladowaniem Jej w wierze i zaufaniu Bogu. Myślę, 

że jeszcze bliższa staje się nam Matka Najświętsza dzięki zgłębianiu 

mariologii, a więc tego, czego uczy nas Kościół o Matce Chrystusa. W tym 

wszystkim ważne jest, abyśmy poprawnie mówili o Maryi. Przede 

wszystkim w sensie teologicznym, ale co też ważne – i językowym. Pytania 

zadane wyżej często pojawiają się w rozmowach tych, którzy przyzywają 

orędownictwa Matki Bożej. Czy w naszych modlitwach, np. wypowiadając 

słowa Pozdrowienia Anielskiego, powinniśmy zwracać się do Bożej 

Rodzicielki: „Mario” czy „Maryjo”? 

 

Wierni tradycji 
 

Od razu odpowiem na to pytanie, pozwolę sobie też jednak na krótką 

refleksję. Zatem – powinniśmy mówić „Maryjo”. Dlaczego? Z prostej 

przyczyny: podczas 386. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu 

Polski obradującego w dniach 27-29 sierpnia 2020 r. na Jasnej Górze 

biskupi przyjęli normy dotyczące ujednolicania tekstów niektórych 

modlitw. Bardzo ważną sprawą było bowiem to, aby formuły modlitewne, 

które stosujemy na co dzień, brzmiały jednakowo w różnych 

modlitewnikach czy też w czasie rozmaitych zgromadzeń liturgicznych. 

Ujednolicenie dotyczy m.in. modlitwy Pozdrowienia Anielskiego, w której 



poprawna formuła to: „Zdrowaś Maryjo”, nie „Mario”. Przygotowany 

przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wykaz 

określonych modlitw uściśla zatem bardzo jasno, jak mamy wypowiadać 

imię Matki naszego Pana. Bardzo ważne jest więc, abyśmy byli wierni 

tekstom modlitw i zachowywali je takimi, jak przypomina nam o tym 

Kościół.  

 

To ujednolicenie tekstów modlitw wiąże się z liturgią oraz z naszym 

wspólnotowym uwielbianiem Boga i oddawaniem czci Maryi. Oczywiście, 

w swojej prywatnej modlitwie też bądźmy wierni słowom modlitwy, 

by nie stworzyć jakiegoś złego nawyku i prywatnych językowych 

konstrukcji, które później uparcie będziemy chcieli przenieść do modlitwy 

wspólnotowej, kierując się czasem pysznym wyobrażeniem o swej 

wyjątkowej pobożności, która ma też wyjątkowe formy słowne. 

 

Nie oburzajmy się jednak, kiedy w czyjejś wypowiedzi, w jakiejś 

spontanicznie wypowiadanej głośno modlitwie usłyszymy, że ktoś do 

Matki Bożej mówi: „Mario”. Przecież także w rozmaitej literaturze 

spotykamy często (a nawet chyba częściej) właśnie „Mario” w odniesieniu 

do Świętej Bożej Rodzicielki. Bądźmy wierni tekstom modlitw, ale 

pamiętajmy, że poza nimi często funkcjonuje „Mario”, a nie „Maryjo”. I 

jest to nie tyle kwestia teologiczna, ile bardziej związana z historią naszej 

ojczystej mowy czy raczej z ewolucją języka. 

 

Na gruncie języka 
 

Przypomnę tylko krótko, że w języku polskim akcentujemy zwykle drugą 

sylabę od końca. W ojczystej wymowie imię Matki Najświętszej 

tłumaczone z oryginału greckiego brzmiałoby dokładnie: „Marija”. Przy 

naszych deklinacjach pojawiał się problem z wymową, bo trzeba by 

mówić: „Mariji”, „Mariją”, a brzmi to dość specyficznie i nie jest łatwe w 

wypowiedzeniu. Stąd też „Marija” ewoluowało w staropolskie „Maryja”. 

Tak jest w naszym języku, ale w większości innych już nie. Ma to swój 



pozytywny wymiar, bo dla nas Maryja, nawet na gruncie językowym, to ta 

szczególna i jedyna spośród wszystkich Marii. Przez szacunek do Matki 

Chrystusa i Jej jedyności w Polsce nawet nie nadawano imienia Maryja 

chrzczonym dzieciom, ponieważ to imię odnoszono tylko do Bogurodzicy. 

 

Przez wiele lat pracowałem w katolickiej rozgłośni radiowej. Nieraz 

spotkałem się ze „świętym oburzeniem” niektórych słuchaczy, kiedy ktoś 

powiedział „Mario”, a nie „Maryjo”. Jednocześnie dało się zauważyć, że 

tym samym „nadgorliwie oburzonym” osobom nie przeszkadzało już to, 

co sami czynili ze słowami modlitwy wcześniej lub później. Oto przykłady 

tej przewrotności: zamiast „łaski pełna” było „łaskiś pełna”. Zamiast 

„błogosławionaś Ty między niewiastami” można było słyszeć 

„błogosławiona Tyś”, a np. w miejsce „owoc żywota Twojego Jezus” było 

„Jezu”. 

Mówić z godnością 

Inna sprawa to pytanie, czy równie mocno troszczymy się o godne 

wypowiadanie imienia Bożego lub imienia Matki Bożej. Można kruszyć 

kopie o jedną literkę, a nie przejmować się tym, że nadużywa się imienia 

Bożego nadaremno (jak uczy nas Dekalog) lub przyzywa się Maryi w 

bardzo niewłaściwych i pozbawionych szacunku kontekstach, np.: „O 

Matko Święta, jak tu drogo” lub: „O Matko Boska, jak Ty mnie 

denerwujesz!”. To oczywiście tylko przykłady. 

 

Bądźmy zatem wierni tekstom liturgicznym i tekstom poszczególnych 

modlitw i wypowiadajmy je tak, jak uczy nas Kościół. Nie zmieniajmy ich, 

pamiętajmy, że tekst liturgiczny czy też tekst konkretnej modlitwy to 

środek ustnego przekazu. Jest on przede wszystkim znakiem zmysłowym, 

przez który modlący się ludzie nawiązują ze sobą łączność. Dla wierzących 

jednak, którzy uczestniczą w modlitwie, słowo stanowi jednocześnie 

misterium, przez wypowiedziane słowa bowiem sam Chrystus przemawia 

do swego ludu, który odpowiada swojemu Panu. Kościół mówi do Boga i 

wyraża głos Ducha, który go ożywia. 



Wypowiadajmy poprawnie w naszych modlitwach imię Bożej i naszej 

Matki. Przyjmujmy też jednak spokojnie to, że poza liturgią i poza 

tekstami modlitw podanymi nam przez Kościół w kulturze funkcjonuje 

nie tylko „Maryja”, ale i „Maria”. To naprawdę nie ujmuje nic Matce 

Bożej. Bardziej zasmuci Ją to, że z tego powodu braknie nam wobec 

siebie miłości i pokory, a przez to będziemy dalecy od Jej naśladowania. 

A najważniejsze jest właśnie to. Naśladujmy Maryję – Jej wiarę, zaufanie 

i pełnienie woli Bożej z miłością wobec siebie nawzajem. Tak też 

stanówmy jedno i czuwajmy, by paradoksalnie czasem faryzejska troska 

o każdą nawet literkę nie stała się powodem do braku miłości 

i podziałów, bo za tym stoi zły duch. My bądźmy poddani i ulegli 

Duchowi Świętemu. 

 

O. Wojciech Dec, paulin - po święceniach w 2005 r przez 16 lat 

posługiwał w Sanktuarium Jasnogórskim, od 20021 proboszcz parafii 

Dobrego Pasterza w Łodzi, studiuje mariologię  

 
http://www.jasnagora.com/wydarzenie-15004 (odczyt 23.08.2022) 

https://m.niedziela.pl/artykul/154957/nd/Maria-czy-Maryja (odczyt 

23.08.2022) 

 

 
Zapraszamy do Wspólnoty Żywego Różańca 

na spotkania modlitewne  
w pierwsze soboty i w pierwsze niedziele 

w kaplicy w Dąbrówce 
oraz do odwiedzenia nas  

na stronie internetowej parafii 
https://www.dabrowkaparafia.pl/duszpasterstwa/duszpa

sterstwo-doroslych/zywy-rozaniec/ 
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