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Księże Biskupie, 

Reprezentujemy Wspólnotę Żywego Różańca. Jest nas 59 osób w trzech 

różach pod opieką trzech pań zelatorek: Leonardy Wiciak, Stefanii 

Grodzkiej i Barbary Kaczmarek.  

W 2012 roku - na początku istnienia parafii - startowaliśmy z dwiema 

niepełnymi różami, które powstały w poprzedniej parafii w Zakrzewie. 

Potem dopełniły je osoby z nowych osiedli w Dąbrówce i w Palędziu. 

W tych dwóch różach jest wielu seniorów. Trzecia róża powstała 

po ostatniej wizytacji ks. Arcybiskupa i skupia wiele młodych, aktywnych 

zawodowo kobiet. Ta róża to nasza nadzieja na przyszłość. 

SPOTKANIA 

Staramy się być wierni naszemu zobowiązaniu – aby codziennie 

indywidualnie odmawiać dziesiątkę różańca w intencjach parafialnych 

i papieskich wyznaczanych przez naszego ks. Proboszcza oraz papieża 

Franciszka. 

Jako wspólnota spotykamy się w Kaplicy dwa razy w miesiącu – 

na Mszy świętej i Różańcu – w pierwsze soboty i niedziele miesiąca. 

W pierwsze niedziele - przed poranną mszą świętą - nasza wspólnota 

prowadzi Różaniec. 

Spotykamy się też w salce parafialnej. Kiedyś dwa razy do roku, a teraz 

– po pandemii- co kwartał. Ostatnie takie spotkanie odbyło się tydzień 

temu. Są to spotkania przy kawie i herbacie. Chcemy się poznawać 



i integrować. Nasze spotkania mają jednak charakter otwarty - 

zapraszamy do salki wszystkich, którzy chcą się ogrzać przy kawie 

i rozmowach. 

Zapraszamy gości wspierających dzieło ŻR. W 2022 roku spotkaliśmy się 

z p. Aliną Wolną-Sobczak - katechetką, która założyła 4 róże dziecięce 

w Szkole Podstawowej w Dąbrówce. To dzieło bardzo nas cieszy.  

Nawiązaliśmy kontakt z p. Grażyną Filipiak -świecką koordynatorką ŻR 

w archidiecezji. Gościła u nas rok temu w kaplicy – prezentowała swoje 

rozważania różańcowe. 

Niektórzy z nas wyjeżdżają na Rekolekcje organizowane przez 

diecezjalnego moderatora ŻR, część z nas przeszła formację w duchu 

rekolekcji Oddanie 33.  

NOWE MEDIA 

Aby docierać do wszystkich staramy się wykorzystywać różne 

współczesne media. 

Od 2014 roku redagujemy i wydajemy parafialny Biuletyn różańcowy 

Droga Maryi. Początkowo 10 numerów na rok, obecnie 4 numery. 

Wydrukowane biuletyny w nakładzie 100 egzemplarzy wykładamy 

w Kaplicy. Wersję elektroniczną rozsyłamy na telefony. Na stronie 

internetowej parafii posiadamy zakładkę, którą wciąż aktualizujemy.  

 

NASZA MISJA 

Zależy nam aby dołączały do nas nowe osoby, aby różaniec stał się 

modlitwą wszystkich parafian. 

Prosimy ks. Biskupa o modlitwę  

w intencji całej Wspólnoty Żywego Różańca  


