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

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

październik 2016
____________________________________
Witajcie w Szkole Maryi!
Tradycyjnie w październiku do Poznania na uczelnie wracają studenci.
Studiują zarządzanie, psychologię, prawo, medycynę, …. W tym samym
czasie u nas - w kaplicy Dąbrówce - codziennie odmawiamy różaniec.
Zapraszamy na wspólną modlitwę i zachęcamy do studiowania różańca w
SZKOLE MARYI*. Wszyscy w październiku zgłębiajmy i odkrywajmy go na
nowo - szczególnie w pierwszą sobotę i w święto NMP Różańcowej.
*o „Szkole Maryi” pisał Jan Paweł II w Liście apostolskim o Różańcu Świętym
 Nabożeństwa różańcowe
od poniedziałku do soboty o godz.18.00
w niedzielę o godz.8.00
 Pierwsza Sobota - 1 października
godz. 8.00
Różaniec
godz. 8.30
Msza Św. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP
godz. 9.00
Spotkanie w salce parafialnej
 Pierwsza Niedziela - 2 października
godz. 8.00
Różaniec
godz. 8.30
Msza Św. w intencji Wspólnoty Żywego Różańca
 7 października NMP Różańcowej

Papieskie intencje modlitewne na październik:
Ogólna: Aby dziennikarze w swojej pracy zawodowej kierowali się zawsze
szacunkiem dla prawdy i silnym poczuciem etyki.
Ewangelizacyjna: Aby Światowy Dzień Misyjny (23 października) odnowił we
wszystkich wspólnotach chrześcijańskich radość i odpowiedzialność związane z
głoszeniem Ewangelii.

Jan Paweł II o Szkole Maryi
(w Liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae o Różańcu Świętym - RVM )

1. „Przez różaniec lud chrześcijański niejako wstępuje do szkoły Maryi dając się
wprowadzić w kontemplację piękna oblicza Chrystusa i w doświadczanie głębi Jego
miłości” (RVM,1)
2. „Przechodzić z Maryją przez sceny różańca to jakby być w „szkole” Maryi, by
czytać Chrystusa, by wnikać w Jego tajemnice, by zrozumieć Jego przesłanie. Szkoła
Maryi okazuje się tym skuteczniejsza, jeśli pomyśleć że prowadzi ją ta, która
uzyskuje dla nas w obfitości dary Ducha Świętego, a zarazem daje nam przykład
owej „pielgrzymki wiary”, w której jest niezrównaną Mistrzynią” (RVM,14)
3. „Liczę na Was, osoby konsekrowane, powołane ze szczególnego tytułu do
kontemplowania oblicza Chrystusa w szkole Maryi. Patrzę na Was wszystkich,
Bracia i Siostry wszelkiego stanu, na Was, rodziny chrześcijańskie, na Was, osoby
chore i w podeszłym wieku, na Was młodzi: weźcie znów ufnie do rąk koronkę
różańca, odkrywając ją na nowo w świetle Pisma Świętego, w harmonii z liturgią, w
kontekście codziennego życia.” (RVM,65)

Przygotujmy się do Pierwszej Soboty
I. Wzbudźmy w sobie właściwą intencję.
Celem nabożeństw pierwszosobotnich jest „wynagrodzenie za grzeszników”, zwane
inaczej zadośćuczynieniem. Jest to jedyna intencja związana z tym fatimskim
nabożeństwem.

Intencja modlitewna w Pierwsze Soboty:
Wynagrodzenie ZA GRZESZNIKÓW – zadośćuczynienie za grzechy
popełnione przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi.

II. Wypełnijmy warunki nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca
Należy:
1. Przystąpić do spowiedzi.

(można to uczynić także kilka dni przed lub po pierwszej sobocie)
2. Przyjąć Komunię św.
3. Odmówić część różańca, czyli pięć tajemnic.
4. Przez 15 minut towarzyszyć Maryi, rozważając jedną lub kilka tajemnic
różańcowych.

ZAPRASZAMY na spotkanie
1 października w sobotę o godz.9.00
(po różańcu o godz.8.00 i mszy św. o godz.8.30 )
1. Jesteśmy ciekawi wrażeń z wyprawy do Katedry Poznańskiej (16 września)
i pielgrzymki do Częstochowy (24 września). Słyszeliśmy też, że ktoś był w
Licheniu. Zapraszamy wszystkich, którzy są chętni o tym opowiedzieć i tych,
którzy są tego ciekawi. Pytajcie uczestników wyprawy do katedry, widocznych
na zdjęciu poniżej. Paniom rozdamy kolorowe odbitki.
.

2. Zaprezentujemy i puścimy w obieg czytelniczy książki z „Biblioteczki
Maryi”: o współczesnej syryjskiej stygmatyczce (w jej dom trafił niewybuch
owinięty czerwonym różańcem); o rodzicach o. Maksymiliana Kolbe, którzy
należeli do Żywego Różańca. Zapraszamy Osobę, która aktualnie posiada
książkę o Myrnie Nazzour, i prosimy niech przyniesie (książkę) do kaplicy 1
października. Jeśli w waszych domach na półce stoją ciekawe książki religijne,
przynieście je. Chętni do czytania ustawią się w kolejce.
3. Pokażemy zdjęcia różańca – daru dla papieża Franciszka. Jeśli, ktoś w lipcu
w Krakowie uchwycił w trakcie ŚDM moment wręczenia tego daru, niech
przyjdzie i opowie nam o tym. Ciekawi też jesteśmy: czy ktoś z Młodych
odwiedził Dom JPII na Lednicy i widział gigantyczny różaniec z kokosów –
pamiątkę ŚDM na Filipinach. Przyjdźcie i opowiedzcie nam o tym.
4. Jak Bóg da, napijemy się kawy przy dobrym cieście.

DO ZOBACZENIA! 

Rekolekcje
Serdecznie zapraszamy 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 30 września do 2 października 2016 r. Koszt: 140 zł.
Rekolekcje prowadzi Ksiądz proboszcz mgr lic. Janusz Molewski
2. Pniewy I – Siostry Urszulanki, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 1
Od 30 września do 2 października 2016 r. Koszt: 140 zł.
Rekolekcje prowadzi Ojciec proboszcz mgr lic Leszek Gólczyński SSCC
3. Zaniemyśl I – Ośrodek Caritas Archidiecezji Poznańskiej, ul. Nawrowskiego 34
Od 30 września do 2 października 2016 r. Koszt: 135 zł.
Rekolekcje prowadzi Ksiądz proboszcz dr Paweł Pacholak
4. Luboń – Siostry Służebniczki, pl. Edmunda Bojanowskiego 6
Od 7 do 9 października 2016 r. Koszt: 120 zł
Rekolekcje prowadzi Ksiądz proboszcz mgr lic. Jarosław Foltyniewicz
5. Zaborówiec I – Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny, ul. Powstańców Wlkp. 24
Od 14 do 16 października 2016 r. Koszt: 110 zł.
Rekolekcje prowadzi Ksiądz proboszcz dr Błażej Dojas
6. Pniewy II – Siostry Urszulanki, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 1
Od 21 do 23 października 2016 r. Koszt: 140 zł.
Rekolekcje prowadzi Ksiądz dr Adam Adamski COr
7. Zaborówiec II – Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny, ul. Powstańców Wlkp. 24
Od 28 do 30 października 2016 r. Koszt: 110 zł.
Rekolekcje prowadzi Ksiądz proboszcz dziekan mgr Mateusz Drob
8. Zaniemyśl II – Ośrodek Caritas Archidiecezji Poznańskiej, ul. Nawrowskiego 34
Od 28 do 30 października 2016 r. Koszt: 135 zł.
Rekolekcje prowadzi Ksiądz dr Adam Sikora
9. Gostyń – Święta Góra
Od 28 do 30 października 2016 r. Koszt: 115 zł.
Rekolekcje prowadzi Ksiądz Stanisław Gawlicki COr
Zgłoszenia na rekolekcje należy kierować do Księdza kan. Jana Glapiaka w Kurii.
Telefon bezpośredni: 61/851 28 15, e-mail: glapiak@archpoznan.pl

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
Rekolekcjonisty.

