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

Biuletyn Wspólnoty Żywego Różańca 
przy parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej  
w Dąbrówce              ZIMA 22’/23’ 

grudzień-styczeń-luty 
 

 

SPOTKANIE Wspólnoty Żywego Różańca  

w pierwszą sobotę - 3 grudnia - po różańcu 

(Msza roratna o godz.8.00; po Mszy różaniec) 
 

Zgromadzimy się w salce parafialnej - każda Róża w swoim kręgu. 
Zelatorki będą rozdawać LISTY ze „Zmianą Tajemnic na 2023 r.” 
i poruszą aktualne sprawy dotyczące róży różańcowej. 
Wykorzystajmy szansę na budowanie więzi w małych grupach. 
____________________________________________________________________________________________
_ 
 

PIERWSZE NIEDZIELE – 4 grudnia, 5 lutego 

DRUGA Niedziela - 8 stycznia  

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

RÓŻANIEC (prowadzi Wspólnota Żywego Różańca) o godz.8.00 
 

PIERWSZE SOBOTY – 3 grudnia, 7 stycznia, 4 lutego  

Msza św. Roratna o godz.8.00 – 3 grudnia 

Msze św. Wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP o godz. 8.00 

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

 

MSZE ŚW. ZA ZMARŁYCH  

intencje od Wspólnoty Żywego Różańca 

2 lutego, czwartek, godz.10 - za śp. Alicję Woś  

19 lutego, niedziela, godz.8.30 - za śp. Wandę Konieczną 

___________________________________________________________ 

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

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


Intencje modlitewne 
 

GRUDZIEŃ 2022 

I. PARAFIALNA - Módlmy się o wolność od wojny, klęsk, niepokojów i 

niebezpieczeństw dla naszej Ojczyzny. 

I. PAPIESKA -.Za organizacje wolontariackie: 

Módlmy się, aby organizacje wolontariackie znalazły osoby pragnące 

zaangażować się w działanie dla wspólnego dobra i szukały nowych sposobów 

międzynarodowej współpracy. 
 

STYCZEŃ 2023 

I. PARAFIALNA - Módlmy się o nawrócenie dla zaniedbujących codzienną 

modlitwę i życie sakramentalne 

I. PAPIESKA - Za wychowawców: 

Módlmy się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, ucząc braterstwa 

zamiast rywalizacji i wspierając przede wszystkim wrażliwych młodych ludzi. 
 

LUTY 2023 

I. PARAFIALNA - Módlmy się o zdrowie i troskliwą opiekę dla chorych i 

cierpiących. 

I. PAPIESKA - Za parafie  

Módlmy się, aby parafie, w których centralne miejsce zajmuje komunia, stawały 

się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterskimi i otwartymi na najbardziej 

potrzebujących. 

Medytacje na pierwsze soboty miesiąca 
 

W 2022 r. Sekretariat Fatimski w Zakopanem przygotował Medytacje na pierwsze 
soboty miesiąca w wersji audio - na płytach CD i 12 filmów dostępnych na stronie 
internetowej  https://www.youtube.com/channel/UCLAjHF1P999_avgbEouADPw 

Rozważania czyta p. Halina Łabonarska. Muzyka: ks. Roman Łabonarski. 
Autorka tekstu: s. Urszula Kłusek SAC. Tekst pochodzi z książki: FATIMA 2022 , str.136-206. 

Te rozważania poleciła nam (na spotkaniu we wrześniu) pani Alina Wolna-Sobczak – 
katechetka ze SP na ul. Malinowej. Mówiła, że Wspólnota Żywego Różańca w Skórzewie 
korzysta z tych nagrań – są odtwarzane w kościele w pierwsze soboty miesiąca. 
Sekretariat Fatimski przygotowuje publikacje i pomoce duszpasterskie na kolejny 
2023 rok. Będą wkrótce dostępne na stronie internetowej. Sprawdźmy. Może uda się 
i u nas w Dąbrówce wprowadzić ten zwyczaj. (MG) 
PUBLIKACJE I POMOCE DUSZPASTERSKIE na rok 2022 (sekretariatfatimski.pl) (odczyt 19.11.2022) 

 

https://www.youtube.com/channel/UCLAjHF1P999_avgbEouADPw
https://sekretariatfatimski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=973:publikacje-i-pomoce-duszpasterskie-na-rok-2020&catid=34&Itemid=335


grudzień 2022 

 

 

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

Piszemy ten list do Każdej i do Każdego z Żywego Różańca. Przed nami 

Wasze twarze. Znamy się ze spotkań modlitewnych w kaplicy w Dąbrówce. 

Ale są też w naszych różach pojedyncze osoby, których dawno nie widzieliśmy. 

To ktoś z Niepruszewa, z którym łączymy się tylko duchowo. Myślimy też o tych, 

których ostatnio zatrzymuje w domu choroba. Pamiętamy też o tych, którzy 

chyba zapomnieli, że kiedyś zgodzili się przyłączyć do naszych róż różańcowych. 

W tej chwili pozdrawiamy wszystkich serdecznie i zapewniamy, że zawsze 

na Was czekamy - na wspólnym różańcu w kaplicy i na spotkaniach w salce 

parafialnej.  

 

Zapewniamy, że w naszych sercach pozostają na zawsze pani Wanda 

Konieczna i pani Alicja Woś, które we wrześniu tego roku odeszły do Pana. 

Cała nasza Wspólnota Żywego Różańca będzie modlić się za nie na Mszach 

świętych za ich dusze: 2. i 19. lutego w 2023 r. Wszystkich Zmarłych z ŻR - są to 

już 33 osoby - polecamy co roku w Wymieniankach podczas różańca w pierwszą 

niedzielę listopada.  

 

Za nami szczególny rok. Po zniesieniu rygorów pandemicznych, 

powróciliśmy do praktyki spotkań w salce parafialnej. Chcemy się poznawać i 

integrować, bo jest nas - na listach trzech róż - już 59 osób. Trzecia najmłodsza 

róża dopełniła się w przeciągu ostatniego roku. Jesteśmy też otwarci na 

poznawanie innych osób wspierających dzieło Żywego Różańca. W marcu 

w kaplicy spotkaliśmy się z p. Grażyną Filipiak – autorką rozważań różańcowych 

i współpracującą z Moderatorem Diecezjalnym ks. bp. Janem Glapiakiem. 

We wrześniu gościliśmy p. Katechetkę - Alinę Wolną-Sobczak, która 

zorganizowała cztery dziecięce róże różańcowe w Szkole Podstawowej 

im  Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce. 

 



W ŻR łączy nas wiara w Boga i modlitwa na różańcu. Niech to trwa. 

Niech nas umacnia. Bądźmy wierne codziennej praktyce jednej dziesiątki 

różańca i rozważaniu jednej tajemnicy w intencjach parafialnych 

i papieskich.  Każdy z nas w ŻR jest odpowiedzialny za swoją duchową 

różańcową formację. Odkrywajmy duchowość założycielki ŻR - 

beatyfikowanej  22 maja 2022 r. - Francuzki Pauliny Jaricot. Pomocą - 

w rozwoju naszej wiary w Boga i w odkrywaniu Maryi - może być dla nas 

praktyka Nabożeństwa Pierwszych Sobót, odprawianych w duchu objawień 

fatimskich. 

 

Każdy z nas jest niepowtarzalny: jedni kroczą zdecydowanie do Boga 

a inni wciąż szukają swojej ścieżki. Pamiętajmy, że nasze drogi mogą się 

skrzyżować w pierwsze soboty i w pierwsze niedziele. Możemy spotkać się 

w Kościele. Wspólnota to ogromna wartość! 

 
Do listu dołączamy opłatek. 

Niech w Święta Bożego Narodzenia  

przypomni Wam o Siostrach i Braciach z ŻR. 

Jesteśmy z Wami! 
 

Stefania Grodzka - zelatorka 

Leonarda Wiciak - zelatorka 

Barbara Kaczmarek - zelatorka 

Marzena Guner - redagująca Biuletyn  
 

 



WYSTAWA pt. Macierzyństwo Maryi 
 

Zachęcamy do odwiedzenia wystawy „Macierzyństwo Maryi” w Galerii 
Sztuki Akademii Lubrańskiego (na Ostrowie Tumskim, w pobliżu Katedry 
Poznańskiej). Kuratorem wystawy jest ks. Jerzy Stranz, znany wielu 
parafianom. Przez kilka lat w Dąbrówce i Zakrzewie w ramach pomocy 
duszpasterskiej odprawiał w każdą niedzielę dwie poranne msze św. 
Na wystawie znajdziemy obraz Zwiastowanie, którego autorem jest Adam 
Piasek. Wiszące w naszej kaplicy w Dąbrówce ikony - Jezusa Ukrzyżowanego, 
Matki Boskiej z Jezusem, Aniołów na tabernakulum– to jego dzieła. (MG) 
 

 
MACIERZYŃSTWO MARYI 

Wystawa czynna  17.11.2022 – 14.02.2023 

Kuratorzy: ks. Jerzy Stranz, Piotr Marek 

aranżacja: dr Raman Tratsiuk 

Galeria Sztuki WspółczesnejAkademii Lubrańskiego 

ul. Jana Lubrańskiego 1, Poznań 
 

http://archpoznan.pl/pl/wernisaz-wystawy-pt-macierzynstwo-maryi   (odczyt 19.11.2022) 

http://archpoznan.pl/pl/wernisaz-wystawy-pt-macierzynstwo-maryi


MACIERZYŃSTWO MARYI                            ks. Jerzy Stranz 
  

W sztuce temat Matki Bożej, Bożej Rodzicielki był niezwykle często podejmowany. 

Maryja pokazywana była podczas Zwiastowania, Nawiedzenia, trzymając czy karmiąc 

Dzieciątko, ale i podczas scen z całego życia Jezusa, a przede wszystkim pod Krzyżem 

(Opłakiwanie) czy z ciałem martwego Chrystusa (Pieta). Wybitna historyczka sztuki 

Maria Poprzęcka w monografii malarstwa polskiego stwierdziła, że obraz Matki Bożej 

Częstochowskiej wschodni w treści, zachodni w warstwie malarskiej naród obrał 

za swą największą świętość i wizerunek ten – wraz z Bitwą pod Grunwaldem Jana 

Matejki – ukształtował zbiorową wyobraźnię Polaków. W tym kontekście nabiera 

aktualności i mocy pytanie o to, na ile tradycyjne, powszechnie akceptowane wzorce 

maryjnej ikonografii przemawiają do współczesnego odbiorcy, a także czy jesteśmy 

w stanie wprowadzić do przestrzeni sakralnej dzieła sztuki, które przekraczają nasze 

wyobrażenia, oczekiwania i upodobania wyznaczone przez poprzednie epoki. 

Na takie, ale i wiele innych pytań o kształt współczesnej sztuki sakralnej musieli 

odpowiedzieć sobie uczestnicy pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Sztuki 

Sakralnej ogłoszonego przez Fundację Maria i Marta z Wrocławia. Temat konkursu: 

macierzyństwo Maryi uruchomił wyobraźnię artystów zarówno w kwestii 

przedstawianych motywów, jak i wykorzystywanych technik. Stąd na prezentowanej 

w Akademii Lubrańskiego wystawie możemy zobaczyć bardzo zróżnicowane prace od 

tradycyjnych ikon, poprzez współczesne ich interpretacje, abstrakcje geometryczne, 

przedstawienia figuratywne czy symboliczne z wykorzystaniem takich technik, 

jak: malarstwo, rysunek, grafika warsztatowa i komputerowa, typografia, fotografika 

artystyczna. Zebrane dzieła są wyrazem różnorodnej wrażliwości artystycznej 

i religijnej twórców oraz rozmaicie pojmowanej przez nich roli sztuki sakralnej. 

Szczególnie interesujące wydaje się łączenie tradycji ikonograficznej 

ukształtowanej w chrześcijańskiej sztuce sakralnej w poprzednich wiekach 

z nowatorskimi ujęciami tematycznymi i formalnymi zanurzonymi 

we współczesności. W takiej poetyce wykonane zostały nagrodzone 

prace: Macierzyństwo Błażeja Guzy, Zwiastowanie Kamili Kansy oraz Owoc 

granatu Katarzyny Fydrych. Szczególnym rysem poznańskiej wystawy jest pokazanie 

współczesnych prac konkursowych w dialogu z pochodzącymi od XIV do XIX wieku 

dziełami z kolekcji Muzeum Archidiecezjalnego. 

Czy tak skomponowana wystawa uruchomi wyobraźnię i wrażliwość odbiorców, 

czy stanie się okazją do refleksji nad dzisiejszą rolą sztuki sakralnej, czy będzie okazją 

do przemyślenia „kształtu kulturowego imaginarium maryjnego”, czy wreszcie stanie 

się istotnym doświadczeniem duchowym i elementem ewangelizacji? 

Tego oczywiście nie wiemy, ale pozostajemy w nadziei, że doświadczenie piękna 

w sztuce może stać się drogą do Tego, który jest najwyższym Pięknem, do Boga. 



Pielgrzymka z Dąbrówki do Częstochowy 

22.10.2022 
Relacja Marii Mackiewicz-Talarczyk 

 

Zdj.1. Pozdrowienia od parafialnych pielgrzymów do Częstochowy – 22.10.2022 

W naszej parafialnej pielgrzymce na Jasną Górę w Częstochowie, 
w sobotę 22 października 2022 roku, uczestniczyło, 
- pod przewodnictwem Księdza wikarego Łukasza Słocińskiego - 38 osób. 
Byli m.in.: członkowie parafialnego Żywego Różańca, koleżanka 
śpiewająca w parafialnej Scholi, trzej ministranci-służący do Mszy św. 
razem z Tatą, jeden z szafarzy, nauczyciele akademiccy z poznańskich 
uczelni. Były też osoby spoza naszej parafii ale związane zawodowo 
z Dąbrówką. Zaprosiliśmy też członków naszych rodzin, zamieszkałych 
poza parafią św. Urszuli Ledóchowskiej w Dąbrówce. 

Podczas podróży autokarem, po odespaniu wczesnego wyjazdu o godz.5 
rano, odmówiliśmy Różaniec; na zmianę dziesiątkę mówioną i śpiewaną. 
Pomagało to nam zniwelować ogromne różnice w tempie odmawiania 
różańca przez młodzież i osoby przed 90-tym rokiem życia.  

Potem Ksiądz Łukasz przedstawił nam szczegółowo i barwnie między 

innymi historię Kaplicy Matki Bożej i Cudownego Obrazu Matki Boskiej 



Jasnogórskiej, a także Złotych Róż przy obrazie. Róże są darem składanym 
wyłącznie przez papieży podczas nawiedzania sanktuariów maryjnych. 
Róża od papieża Franciszka to trzecie takie papieskie wyróżnienie 
dla sanktuarium. Dwie pierwsze róże przekazali - gospodarzom 
sanktuarium, ojcom paulinom - Jan Paweł II oraz Benedykt XVI. Ten ostatni  
przywiózł na Jasną Górę różę zamówioną jeszcze w latach 60. ubiegłego 
wieku przez papieża Pawła VI. 

Naszą pielgrzymkę na Jasnej Górze rozpoczęliśmy udziałem we Mszy św. 
o godz. 11:00 w Kaplicy Matki Bożej, podczas której ks. Łukasz był jednym 
z wielu celebransów, a jego wspaniały głos wyróżniał się w śpiewach. 
Podziwialiśmy pielgrzymów, którzy okrążali pobożnie ołtarz na kolanach. 
Nasz opiekun duchowy podkreślił obecność ogromnej liczby pielgrzymów, 
podobnej do tej, jaką notuje się podczas zakończenia pielgrzymek 
15 sierpnia.  

Każdy z nas spędził czas wolny w różny sposób: rodziny z nastolatkami 
zwiedziły Skarbiec i muzea, inni czekali w wielogodzinnych kolejkach 
do konfesjonałów. Mnie udało się uczestniczyć w nabożeństwie pewnej 
wspólnoty w kaplicy w domu pielgrzyma. Przeżyłam tam uroczystą 
Koronką do Bożego Miłosierdzia, z piękną oprawą muzyczną. Sądzę, 
że otrzymałam zaproszenie i znalazłam się tam, bo mam dar nawiązywania 
nowych kontaktów. 

O godzinie 16 rozpoczęliśmy wspólne odprawienie Drogi Krzyżowej 
na Wałach. Jasnogórska golgota w fosie u stóp ogromnych wałów ma już 
prawie 110 lat, jej budowa rozpoczęła się w 1900, a zakończyła 
w 1913 roku. Odlane w brązie monumentalne figury czternastu stacji są 
dziełem rzeźbiarza Piusa Welońskiego. Jasnogórska droga krzyżowa była 
zbiorowym wotum całego polskiego społeczeństwa. 

Na zakończenie pokłoniliśmy się ojcu św. Janowi Pawłowi II i pod jego 
pomnikiem zrobiliśmy sobie radośnie wspólne zdjęcie. Po pięciu 
godzinach podróży z dwoma kierowcami, wróciliśmy szczęśliwie 
do domów, wyposażeni w błogosławieństwo Matki Jasnogórskiej 
i w szereg dewocjonaliów.  



 Nasza grupa podczas drogi krzyżowej.  
Ks. Łukasz – frontem do nas – głosi rozważanie.. 



Piszę tę relację pijąc herbatę z pamiątkowego kubka, wyposażona także 
w poświęconą wodę. Podczas pielgrzymki można było zaczerpnąć wody 
z cudownego źródełka z Kościoła pod wezwaniem Świętej Barbary u stóp 
Jasnej Góry. Teraz po powrocie do domu znajduję informacje, że używając 
tej wody z głęboką wiarą, wielu pielgrzymów doznaje tak uzdrowień 
duchowych, jak również fizycznych. 

 

Zdj.4. Buteleczka z poświęconą wodą  z Jasnej Góry 

Wyczytałam też, że termin oznaczający w języku staropolskim dłuższą 
wędrówkę, podróż, a także pielgrzymkę, pochodzi z języka łacińskiego, 
gdzie słowo peregrinus oznaczało cudzoziemca, ale także pielgrzyma. 

Wszystko tak szczegółowo opisuję z nadzieją, że przyda się przyszłym 
pielgrzymom. Oby tak jak i my mogli owocnie, radośnie i wspólnotowo 
peregrynować.  

Rozwijajmy się razem we wspólnocie kościoła powszechnego.  

Szczęść Boże!     Maria, psałterzystka 

 

 

Zdjęcie grupowe z Facebook - wpis z 22.10.2022 
https://m.facebook.com/photo/?fbid=485452553627350&set=ecnf.100064878272112 

Pozostałe zdjęcia są autorstwa Marii Mackiewicz – Talarczyk 
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https://www.dabrowkaparafia.pl/duszpasterstwa/duszpasterstwo-doroslych/zywy-rozaniec/ 

https://m.facebook.com/photo/?fbid=485452553627350&set=ecnf.100064878272112
https://www.dabrowkaparafia.pl/duszpasterstwa/duszpasterstwo-doroslych/zywy-rozaniec/

