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

Biuletyn Wspólnoty Żywego Różańca 
przy parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej  
w Dąbrówce              WIOSNA 2023 

marzec-kwiecień-maj 
 

 

Drodzy Moderatorzy  
Parafialnych Wspólnot Żywego Różańca 

 i Nieustającego Różańca 
 
Pragnę Was uprzejmie poinformować, że z powodu przeróżnych 
biskupich zajęć nie mogę dalej pełnić zadań diecezjalnego 
moderatora Żywego Różańca.  
Z całego serca pragnę Wam podziękować za dwudziestoletnią 
współpracę na rzecz propagowania modlitwy różańcowej, 
tak w Żywym Różańcu, jak również w Nieustającym Różańcu.  
Cieszę się, że z dniem 1 grudnia 2022 r. 
funkcję diecezjalnego moderatora Żywego Różańca  
przejmie ksiądz kanonik mgr BARTOSZ STRUGAREK.  
Niech Matka Boża Różańcowa wyprasza u Syna potrzebne łaski 
Księdzu moderatorowi Bartoszowi i wszystkim różańcowym 
wspólnotom naszej Poznańskiej Archidiecezji. 
W załączeniu przekazuję dekrety Księdza Arcybiskupa Metropolity 
Poznańskiego. 

Z pasterskim błogosławieństwem 
Biskup Jan Glapiak 

Wikariusz Generalny 
 

http://archpoznan.pl/pl/list-do-moderatorow-zywego-rozanca (odczyt 13.02.2023) 
 

Biuletyn dostępny na stronie internetowej parafii 
https://www.dabrowkaparafia.pl/duszpasterstwa/duszpasterstwo-doroslych/zywy-

rozaniec/ 

http://archpoznan.pl/pl/list-do-moderatorow-zywego-rozanca
https://www.dabrowkaparafia.pl/duszpasterstwa/duszpasterstwo-doroslych/zywy-rozaniec/
https://www.dabrowkaparafia.pl/duszpasterstwa/duszpasterstwo-doroslych/zywy-rozaniec/


TERMINARZ 
 

SPOTKANIE Wspólnoty Żywego Różańca w salce parafialnej 
4 marca, w pierwszą sobotę, o godz.9.00, po różańcu, 

 

PIERWSZE NIEDZIELE – 5 marca, 2 kwietnia, 7 maja 

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

RÓŻANIEC (prowadzi Wspólnota Żywego Różańca) o godz.8.00 
 

PIERWSZE SOBOTY – 4 marca, 1 kwietnia, 6 maja  

Msze św. Wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP o godz. 8.00 

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

INTENCJE modlitewne 
 

MARZEC 2023 

I. PARAFIALNA - Módlmy się o łaskę nawrócenia dla tych osób z naszej parafii, 

które odeszły od Boga i Kościoła. 
 

I. PAPIESKA - Za ofiary nadużyć – Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu 

zła zadanego przez członków wspólnot kościelnych, aby w tym samym Kościele 

znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i cierpienie. 
 

KWIECIEŃ 2023 

I. PARAFIALNA - Módlmy się o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii. 
 

I. PAPIESKA - O kulturę niestosowania przemocy – Módlmy się o budowanie 

kultury pokoju i niestosowania przemocy poprzez ograniczenie dostępu 

do broni dla państw i obywateli. 
 

MAJ 2023 

PARAFIALNA - Módlmy się za rodziców dzieci, które przystępują w naszej 

parafii do Pierwszej Komunii Świętej, aby przekazali dzieciom wiarę. 
 

I. PAPIESKA - Za ruchy i wspólnoty kościelne – Módlmy się, aby ruchy 

i wspólnoty kościelne każdego dnia odkrywały misję ewangelizacyjną i służyły 

swoimi charyzmatami potrzebującym na świecie. 

 



REKOLEKCJE na 2023 
 

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

1. Poznań - Morasko – Siostry Misjonarki, ul. Sióstr Misjonarek 10 
od 24 do 26 lutego 2023 roku, koszt: 250 zł  
Rekolekcje prowadzi Ks. Amadeusz Fertig, doktorant historii Kościoła, KUL. 
Temat: Wierzę w Kościół Chrystusowy – Matkę naszą. 
 

2. Zaniemyśl I – Ośrodek Caritas Archidiecezji Poznańskiej, ul. Nawrowskiego 34  
od 3 do 5 marca 2023 roku, koszt: 330 zł 
Rekolekcje prowadzi Ks. Krystian Sammler, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii 
w Poznaniu. 
Temat: Wierzę w Kościół Chrystusowy. 
 

3. Zaborówiec – Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny, ul. Powstańców Wlkp. 24 
od 10 do 12 marca 2023 roku, koszt: 230 zł 
Rekolekcje prowadzi Ks. Amadeusz Fertig, doktorant historii Kościoła, KUL. 
Temat: Wierzę w Kościół Chrystusowy – Matkę naszą.  
 

4. Gostyń – Święta Góra 
od 10 do 12 marca 2023 roku, koszt: 250 zł 
Rekolekcje prowadzi Ks. Jakub Przybylski COr, Gostyń, oo. filipini. 
Temat: Z Maryją wierzę w Kościół. 
 

5. Pniewy – Siostry Urszulanki, ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 1 
od 17 do 19 marca 2023 roku, koszt: 270 zł  
Rekolekcje prowadzi Ks. Adrian Przybecki, dr teologii, wikariusz – Wieleń. 
Temat: Z Mojżeszem na górę Synaj.  
 

6. Zaniemyśl II – Ośrodek Caritas Archidiecezji Poznańskiej, ul. Nawrowskiego 34  
od 17 do 19 marca 2023 roku, koszt: 330 zł 
Rekolekcje prowadzi Ks. Adam Pieckenhagen, dr teologii, wikariusz – Nowy Tomyśl. 
Temat: Wierzę w Kościół Chrystusowy wraz ze Świętym Józefem. 
 

Zgłoszenia na rekolekcje należy kierować do Pani Grażyny Filipiak na 
adres: goretti8@wp.pl lub telefonicznie: 604 937 102, w godzinach od 10:00 do 14:00, od 
poniedziałku do piątku, podając: miejscowość i parafię oraz ogólną liczbę zgłaszanych osób, 
z wyróżnieniem liczby: pań, panów i małżeństw. 
Zapisy będą przyjmowane włącznie od nadzelatorek/nadzelatorów/zelatorek/zelatorów 
poszczególnych wspólnot. Prosimy o zgłaszanie rezygnacji z rekolekcji także do Pani Grażyny 
Filipiak, aby mogły skorzystać osoby, znajdujące się na liście rezerwowej. 
Turnusy rekolekcyjne rozpoczynają się w piątek o godz. 17. i kończą w niedzielę, po obiedzie 
o godz. 13. Opłatę – obejmującą także stypendium dla Rekolekcjonisty – wnosimy w ośrodku 
rekolekcyjnym z chwilą przybycia.  
 

Ks. Kan. Bartosz Strugarek  - Archidiecezjalny Moderator Żywego Różańca 
http://archpoznan.pl/pl/rekolekcje-1 (odczyt 13.02.2023) 

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


APLIKACJA “Żywy Różaniec” NA TELEFON 

Z inicjatywy Papieskich Dzieł Misyjnych powstała aplikacja „Żywy Różaniec”, 

która jest pomocnym narzędziem dla wszystkich modlących się na różańcu, 

a zwłaszcza dla róż różańcowych. Została stworzona we współpracy ze Stacją7. 

Paulina Jaricot tworzyła Żywy Różaniec z myślą o wiecznie zabieganych 

i zapracowanych. Dla wielu odmówienie całego różańca w ciągu dnia to niezły 

wyczyn. Ale jedna „dziesiątka” to chwila, którą można rozpocząć lub zakończyć 

dzień, dobrze wykorzystany czas jazdy samochodem, oczekiwania na autobus 

czy na wizytę u lekarza. Życie składa się z krótkich chwil, które warto wypełnić 

rozmową z Bogiem. 

Do aplikacji przekierowują link oraz kod QR. 
https://missio.org.pl/zywy-rozaniec/ 

W aplikacji „Żywy Różaniec” m.in.: 

– Informacje do uzupełnienia o róży różańcowej (zelator, skład) 

– Możliwość wpisania swojej intencji i tajemnicy na dany miesiąc 

– Myśli o różańcu na każdy dzień 

– Rozważania różańcowe 

– Audio z dziesiątką różańca 

– Możliwość zamówienia mszy św. 

– Możliwość ustawienia przypomnień o modlitwie 

 

Jest to aplikacja przeglądarkowa i 

aby ją zainstalować, należy dodać ją 

do ekranu głównego, klikając na trzy 

kropki u góry ekranu, a później 

„Dodaj do ekranu głównego”.  

Zachęcamy do korzystania 

z aplikacji! 

https://missio.org.pl/aktualnosci/nowa-aplikacja-

na-telefon-zywy-rozaniec/ 

(odczyt 13.02.2023) 

 

https://missio.org.pl/zywy-rozaniec/
https://missio.org.pl/aktualnosci/nowa-aplikacja-na-telefon-zywy-rozaniec/
https://missio.org.pl/aktualnosci/nowa-aplikacja-na-telefon-zywy-rozaniec/


Nowe FILMY o bł. Paulinie Jaricot 

Czy żyjąca 200 lat temu Francuzka - założycielka Żywego Różańca, 

zwana Misjonarką z Lyonu - może jeszcze zaintrygować współczesne 

dziewczynki, dziewczęta i kobiety w Polsce?  

Sądzimy, że najnowsze trzy filmy o Paulinie Jaricot 

- film krótkometrażowy, animacja dla dzieci, dokument -  

mogą zainspirować kilka pokoleń Kobiet nad Wisłą.  

Polecamy. Sprawdźcie. 
 

”Paulina Jaricort autorka planów” 
 

 

Film DOKUMENTALNY, który prowadzi nas 

po ulicach Lyonu i opowiada o życiu i dziele 

bł. Pauliny Jaricot. (52 min, napisy polskie). 

 

Kadr z filmu  
 

Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=YbS_fUhJn5o 

 

Nie jest to jednak film przedstawiający jedynie fakty z jej życia, to również 

pokazanie duchowej drogi i dojrzewania, pewnego rodzaju przewodnik duchowy 

dla każdego chrześcijanina. „Zostałam stworzona po to, by kochać i działać. 

Moim klasztorem jest cały świat” – to słowa bł. Pauliny, które zawierają jej 

życiową dewizę. 

„Jej misją było ukazywać innym Chrystusa, umożliwiać zbliżanie się do Niego, by 

Go uchwycić, dać się porwać i poprowadzić przez Niego”. 

„Myślę, że Paulinę Jaricot trzeba zachować w pamięci jako kobietę akcji, głęboko 

zakorzenioną w modlitwie, i sądzę, że jest to motor każdego wiernego, każdego 

chrześcijanina, każdego katolika” – to wypowiedzi z filmu, które obrazują jej 

życie i dzieło. 
 

htttps://missio.org.pl/papieskie-dzielo-rozkrzewiania-wiary/paulina-jaricot-autorka-planow-

film-o-bl-paulinie-jaricot/ (odczyt 21.02.2023) 

https://www.youtube.com/watch?v=YbS_fUhJn5o
htttps://missio.org.pl/papieskie-dzielo-rozkrzewiania-wiary/paulina-jaricot-autorka-planow-film-o-bl-paulinie-jaricot/
htttps://missio.org.pl/papieskie-dzielo-rozkrzewiania-wiary/paulina-jaricot-autorka-planow-film-o-bl-paulinie-jaricot/


“Misyjna Superbohaterka” 

Misyjni Superbohaterzy” to ANIMOWANY serial, składający się z czterech 

odcinków, przedstawiający historię świętych oraz poszczególnych Papieskich 

Dzieł Misyjnych, z którymi są związani. 

Bohaterką pierwszego odcinka jest bł. Paulina Jaricot, założycielka Żywego 

Różańca i Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Historię czyta Ida 

Nowakowska, znana aktorka i prezenterka telewizyjna. Pierwszy odcinek ukazał 

się w październiku 2022. ”. Trwa 4 min, polska wersja językowa, polska 

produkcja. 

 

Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=1lRSjuZTV0k&list=PLnE-

9SOF7dZcfkv7Sc63T2fq_QUuRMlav&index=6 

Bohaterami kolejnych odcinków są: bł. Carlo Acutisie i Papieskie Dzieło św. 

Piotra Apostoła, św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci; 

bł. Paweł Manna i Papieska Unia Misyjna. 

Filmy zrealizowali Jan i Julian Sobierajscy. Głosów do kolejnych odcinków 

użyczyli Michał Koterski, Kamila Kamińska i Marcin Kwaśny. 

Filmy dostępne w mediach społecznościowych Papieskich Dzieł Misyjnych. 

Zachęcamy do korzystania z nich w ramach animacji, katechezy i pracy 

duszpasterskiej.Link do serialu: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnE-9SOF7dZcfkv7Sc63T2fq_QUuRMlav 

 

https://missio.org.pl/aktualnosci/misyjni-superbohaterzy/ (odczyt 13.02.2023) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1lRSjuZTV0k&list=PLnE-9SOF7dZcfkv7Sc63T2fq_QUuRMlav&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=1lRSjuZTV0k&list=PLnE-9SOF7dZcfkv7Sc63T2fq_QUuRMlav&index=6
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnE-9SOF7dZcfkv7Sc63T2fq_QUuRMlav
https://missio.org.pl/aktualnosci/misyjni-superbohaterzy/


„Z perspektywy nieba” 

 

 

Film KRÓTKOMETRAŻOWY inspirowany niezwykłym życiem Pauline Jaricot . 

Życie i dziedzictwo Pauline odkryjemy z perspektywy Claire, młodej 

współczesnej francuskiej studentki, która wyrusza w inicjacyjną podróż śladami 

Pauline Jaricot.  

 

Przez przypadek Claire ponownie czyta starą książkę, prezent od babci. 

Przeglądając ją, natknęła się na zdjęcie Pauline Jaricot z odręcznie napisaną 

wiadomością: „Claire, żyj jak ona, żyj jak wolny gołąb”. Claire jest natychmiast 

wzruszona tymi słowami, które odbijają się echem w jej własnym życiu. 

Następnie Claire rozpoczyna swoją podróż, zastanawiając się nad 

zaangażowaniem Pauline w misję i ewangelizację. 

 

Na potrzeby kręcenia filmu krótkometrażowego zespół udał się do oryginalnych 

miejsc we Francji. Wzięła w nim udział młodzież z ruchu „Chemin-neuf”, którego 

członkowie poświęcają się m.in. ewangelizacji poprzez sztukę, a także młodzi 

członkowie Papieskich Dzieł Misyjnych we Francji. 

 

Oprócz miejsc w Lyonie, gdzie Jaricot miała doświadczenie wiary, miejsca 

kręcenia obejmują także Rustrel, społeczność w regionie Prowansja-Alpy-

Lazurowe Wybrzeże, znaną jako „Kolorado Prowansji” [przepiękne widoki], 

gdzie Pauline Jaricot założyła fabrykę Notre-Dame des Anges. 

 



 

Oryginalny tytuł: "To look from above". 

Napisy polskie,36 min 

Link do filmu: https://youtu.be/luzCasICewU 

 

W filmie pojawia się również Mayline Tran, która doświadczyła cudu 

uzdrowienia za wstawiennictwem Pauliny Jaricot, a całość kończy się mocnym 

świadectwem wiary rodziny uzdrowionej dziewczyny. 

 

Film został wyprodukowany przez Agencję Informacyjną Fides we współpracy 

z Papieskimi Dziełami Misyjnymi. W tworzeniu filmu brały udział Dyrekcje 

Krajowe PDM [Papieskie Dzieła Misyjne] w Australii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, 

Hiszpanii, Malcie, francuskojęzycznej Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Korei 

Południowej. 

 

 

 

 

https://missio.org.pl/aktualnosci/z-perspektywy-nieba-film-o-bl-paulinie-jaricot/ 

(odczyt 13.02.2023) 

https://paulinejaricot.opm-france.org/to-look-from-above-short-film/?lang=en 

(odczyt 13.02.2023 

https://youtu.be/luzCasICewU
https://missio.org.pl/aktualnosci/z-perspektywy-nieba-film-o-bl-paulinie-jaricot/
https://paulinejaricot.opm-france.org/to-look-from-above-short-film/?lang=en

