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KochAni czciciele mAtKi bożej bolesnej 
pAtronKi Dobrej Śmierci

Materiały formacyjne ADS na rok 2023 są próba odpowiedzi na 
prośby wielu z Was. niejednokrotnie prosiliście nas o przypo-
mnienie historii naszego stowarzyszenia matki bożej patronki 
Dobrej Śmierci. z tego powodu pierwsza cześć zeszytu, który od-
dajemy w Wasze ręce, jest poświęcona dziejom i różnym formom 
posługi naszego Apostolstwa. zamieszczone informację pochodzą 
z dwóch opracowań naukowych, które ukazały się w roku 2020  
i 2021 (zob. b. Kulik, Apostolstwo Dobrej Śmierci – historia i misja, 
„roczniki teologiczne” 10 (2020), s. 81-92; b. Kulik, Apostolstwo 
Dobrej Śmierci – Duszpasterstwo, formacja, działalność wydaw-
nicza i naukowa, „roczniki teologiczne” 10 (2021), s. 199-211).  
z tego powodu teksty te nie podają danych na temat aktualnej licz-
by członków, zelatorów, publikacji i wydarzeń z ostatnich dwóch 
lat. najświeższe informacje na ten temat można znaleźć w każdym 
biuletynie Nadzieja i Życie oraz na stronie internetowej Apostol-
stwa Dobrej Śmierci: apostolstwo.pl. 

W drugiej części tegorocznych Materiałów formacyjnych ADS 
publikujemy ponownie, znaną już wielu spośród Was, historię po-
wstania różańca do siedmiu boleści matki bożej. pragniemy, aby 
ten tekst tworzył pewną całość razem z rozważaniami tajemnic tego 
różańca, o które także wielu z Was prosiło. powstało dwanaście  
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serii rozważań, aby można je było wykorzystać np. w comiesięcz-
nych spotkaniach modlitewnych Waszych wspólnot ADs.

Ufamy, że przypomnienie dziejów i działalności stowarzyszenia 
matki bożej patronki Dobrej Śmierci, wraz z historią różańca do 
siedmiu boleści matki bożej i rozważaniami jego tajemnic, może 
stać się użyteczną pomocą dla tych, którzy nasze Apostolstwo i pro-
pagowaną przez nie formę różańca już znają oraz dla osób, które 
dopiero chcą je poznać.

jednocześnie pragniemy zaprosić wszystkich chętnych do współ-
tworzenia Materiałów formacyjnych na rok 2024, w których chcie-
libyśmy zamieścić Wasze rozważania tajemnic różańca do siedmiu 
boleści matki bożej. Dlatego prosimy o nadsyłanie swoich propo-
zycji do biura ADs w Górce Klasztornej.

    Ks. Bogdan Kulik MSF
    ADs Górka Klasztorna

Materiały formacyjne 2023 można zamawiać  
w biurze ADS w Górce Klasztornej
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