AKTUALNOŚCI
1. Dziękujemy za wszelką zyczliwosc, modlitwę, kazdego rodzaju wsparcie
i wszelkie zaangazowanie takze związane z modlitwą Nowenny w intencji
Ojczyzny.
2. Pamiętajmy w modlitwie o sobie nawzajem, naszej wspolnocie i całej
Federacji SM, o Zakonie Paulinow i Klasztorze Jasnogorskim, o naszej
Ojczyznie.
3. Troszczmy się o formację w wymiarze zarowno indywidualnym, jak
wspolnotowym jak tez i o relacje we wspolnocie, gdzie dla kazdego jest
miejsce, bo tym co jednoczy i jest zrodłem miłosci i dobra jest Bog.
4. 16 lipca odpust NMP z Gory Karmel - Matki Bozej Szkaplerznej.
5. 2 sierpnia w kosciołach i klasztorach franciszkanskich obchodzone jest
patronalne swięto Matki Bozej Anielskiej z Porcjunkuli. Tego dnia w kazdym kosciele parafialnym mozna uzyskac odpust zupełny.
6. Najblizsza Msza sw. sodalicyjna w niedzielę 9 sierpnia.

PRYMAS TYSIĄCLECIA I SODALICJE MARIAŃSKIE
Młody ks. Stefan Wyszyński po zakończeniu studiów na KUL-u odbył podróże studyjne
w celu obserwacji rozwoju katolickiej myśli społecznej. Odwiedził: Austrię, Włochy, Francję,
Belgię, Holandię i Niemcy. Po powrocie w 1930 roku do swojej macierzystej diecezji przez krótki
czas był wikarym w Przedczu, a od 1931 roku zaczął pełnić obowiązki wikariusza parafii katedralnej. Aż do wybuchu II wojny światowej prowadził aktywną pracę we Włocławku. Pełni wiele
funkcji m.in. dyrektora Diecezjalnego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, Dzieła św. Piotra Apostoła
i Unio Cleri pro Missionibus; promotora sprawiedliwości i obrońca węzła małżeńskiego w sądzie
biskupim; wykładowcy nauk społecznych w WSD we Włocławku, redaktora naczelnego Ateneum
Kapłańskiego czy prezesa Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego.
Od stycznia 1935 roku pełnił funkcję moderatora Sodalicji Mariańskiej Ziemian KujawskoDobrzyńskich, do której należeli przedstawiciele klas posiadających, miejscowa inteligencja
i członkowie lokalnych władz. Jak wspomina kardynał Wyszyński: miałem możność uświadamiać
potrzeby pracowników rolnych. Na rekolekcjach dla członków Sodalicji tłumaczyłem podstawowe
założenia i zasady pracy rolnej, pracy zależnej. Zrozumieli mnie wtedy dobrze, bo osiągnęliśmy
pewną poprawę sytuacji pracowników rolnych w licznych dworach na Kujawach. Kiedy indziej
wspominał też, iż starał się w ramach wykształcenia religijnego podawać zasady katolickiego myślenia społecznego, między innymi w sprawie uwłaszczenia chłopów.
Wykorzystując w ten sposób także tę formę duszpasterstwa, próbował on uwrażliwiać posiadaczy
ziemian, by otaczali większą troską duchową i materialną ludzi u nich zatrudnionych czy to przy
domu czy na roli - przypominał o lepszych warunkach życia, czy też opierając się na zasadach katolickiej nauki społecznej o sprawie uwłaszczenia przez przydzielanie im własnych działek. Dbając
o wszechstronną formację sodalisów wykładał naukę społeczną Kościoła przypominając
o sprawiedliwości czy godności człowieka. Zaangażowanie na rzecz robotników oraz tak radykalne,
a nawet wręcz rewolucyjne poglądy nie mogły liczyć na szeroką akceptację i były przyjmowane
z niezadowoleniem nawet śród konserwatywnego duchowieństwa, a także miejscowych fabrykantów, czy nawet członków samej Sodalicji, w której prowadził pracę formacyjną ciesząc się niemałym autorytetem. Doprowadziło to, ze względu na silną opozycję, z jaką tam się spotkał,
do przerwania na pewien czas przez ks. biskupa Karola Radońskiego jego pracy wśród ziemian.
W 1939 roku przed wybuchem wojny ks. Stefan podjął się budowy Domu Chrześcijańskich Zawiązków Zawodowych – miejsca spotkań robotników Włocławka. Na ten cel przeznaczył pieniądze,
które otrzymał na leczenie za granicą od ziemian z Sodalicji Mariańskiej. Darczyńcy wyrazili
na to zgodę.
W czasie II wojny światowej w Laskach poznał Marię Okońską i prowadzoną przez nią grupę
kilku dziewcząt, tzw. „Ósemkę”, zaangażowaną w pracę z gimnazjalistkami i licealistkami stolicy
w ramach przygotowania do Sodalicji Mariańskiej. Został ich kierownikiem duchowym. Z grupy tej
powstał Instytut Jasnogórskich Ślubów Narodu – dzisiejszy Instytut Prymasowski. Po zawieszeniu
w 1949 roku oficjalnego działania Sodalicji nie zapomniał oczywiście o naszej wspólnocie. Spotykał
się z sodalisami i wyrażał pragnienie, aby we właściwym czasie Sodalicja została reaktywowana.
Kiedy 30 października 1956 r. powrócił do stolicy po trzyletnim internowaniu, na wysuniętą propozycję – prośbę o wznowienie organizacyjnej działalności Sodalicji Mariańskich odpowiedział:
„Jeszcze nie nadszedł czas. Są ważniejsze sprawy klasztorów, szkół, ochronek, omawiane na posiedzeniach Komisji Mieszanej. Ale o Sodalicjach pamiętam…”.
29 grudnia 1968 r. na 50. lecie erygowania wielu Sodalicji Mariańskich po I wojnie światowej
do licznej grupy sodalisek i sodalisów, którzy przyszli do swojego Arcybiskupa, Ks. Prymas mówił:
„wielką radością jest dla mnie, że przychodzicie do waszego biskupa po błogosławieństwo
w nadziei, że będzie ono owocne dla pracy sodalicyjnej, którą pragniecie podjąć i prowadzić dalej…
Zwycięsko wyszła Maryja z Soborowych dyskusji. A Papież na prośbę Episkopatu Polski – ogłosił Ją
Matką Kościoła. Ojciec Święty zaaprobował drogę polskiej religijności, która prowadzi ad Jesum
per Mariam… Na takim tle Wy, Drogie Dzieci Boże, świętując jubileusz powstania waszych Sodalicji Mariańskich, przemyśliwajcie nad tym, jak ożywić waszą pracę i wejść na nowe drogi….Myślę,
iż czas najwyższy, aby przygaszone społeczne apostolstwo sodalicyjne nabrało rumieńców
i zmartwychwstało do nowego życia. Może jeszcze będziecie się lękać. Odpowiem wam: „Nie bójcie
się przyjąć Maryi”. Może uważacie, że roztropność doradzałaby o tych rzeczach mówić trochę delikatniej, ciszej, spokojniej… Roztropność jest cnotą i ma swój właściwy wymiar. Ale gdy on się zaniża, staje się małodusznością… Bądźmy więc spokojni, odważni, mężni. Niech Bóg, który sam określił

pozycję Maryi w dziele zbawienia i uświęcenia, ożywi was takimi mocą mi, abyście bez lęku przyjęli
Maryję na nową drogę pracy sodalicyjnej w naszej Ojczyźnie. Matko Chrystusa i Matko nasza! …
Chcemy ożywić nasz apostolski zapał i pracować nad odnową Kościoła w duchu chrześcijańskiej
miłości i pełnej prawdy okazanej nam przez Chrystusa”.
Ksiądz Prymas wiedział o przekształceniu się na Zachodzie Sodalicji Mariańskich we Wspólnoty
Życia Chrześcijańskiego. Mimo to 15 września 1980 r. zlecił duszpasterzowi akademickiemu, Księdzu
Prałatowi Tadeuszowi Uszyńskiemu, jak sam powiedział „wznowienie działalności Sodalicji Mariańskich i to w dawnym stylu”. Prymas uważał, że Sodalicja jest wielkim skarbem w formacji młodego
pokolenia, a wznowienie jej działalności wśród młodzieży akademickiej może przyczynić się do odrodzenia duchowego i moralnego. Na złożonym podaniu o zatwierdzenie Sodalicji napisał własnoręcznie: „Pracy na rzecz Sodalicji Mariańskiej błogosławię”.
Nieprzerwanie do swojej śmierci ks. Prymas wspierał Sodalicje Mariańskie. Po latach 2 kwietnia 1981 r. w swoim przemówieniu do „Solidarności” rolników indywidualnych - Prymas
Tysiąclecia wspominał: Z rolnictwem miałem kontakt nie tylko jako wnuk rolnika, ale do samej wojny
prowadziłem tzw. Sodalicje Mariańskie Ziemian Kujawsko-Dobrzyńskich. […] Miałem kilkuset
ziemian – ludzi starszych i młodych, którym starałem się w ramach wykształcenia religijnego, podawać zasady katolickiego myślenia społecznego, między innymi w sprawie uwłaszczenia chłopów. [..]
Zasady te były przez nich przyjmowane z chrześcijańską uległością i owocnością.
W 2014 roku Federacja Sodalicji Mariańskich w Polsce ufundowała dla kościoła parafialnego
w Zuzeli witraż poświęcony Ślubom Jasnogórskim z 1956 roku. Witraż jest jednym z dwunastu,
a wszystkie upamiętniają najważniejsze wydarzenia z życia i posługi Prymasa Tysiąclecia oraz najważniejsze miejsca, w których przebywał i pracował. Jest to „Droga życia Prymasa Tysiąclecia,
z Zuzeli do Warszawy - ku świętości”. Witraże zostały uroczyście poświęcone 2 sierpnia 2014
r. Prymas Tysiąclecia jest też Patronem Szkoły Podstawowej działającej w ramach Zespół Szkół Katolickich na Ogrodowej w Warszawie prowadzonego przez Federację Sodalicji Mariańskich w Polsce.
Do dzisiaj Sodalisi pamiętają wielkiego moderatora i Prymasa Polski polecając Jego wstawiennictwu
działalność i rozwój Sodalicji Mariańskich w Polsce, jak też intencje Ojczyzny czy swoje własne.

FORMACJA PRZEZ DOBRĄ LEKTURĘ!

FORMACJA BIBLIJNA
Słuchamy co Bóg mówi w czasie liturgii
XVI Niedziela w ciągu roku - 19 VII
XVII Niedziela w ciągu roku - 26 VII
XVIII Niedziela w ciągu roku - 2 VIII
Przemienienie Pańskie - 6 VIII
XIX Niedziela w ciągu roku - 9 VIII

Mdr 12,13.16-19; Rz 8,26-27; Mt 13,24-43
1Krl 3,5.7-12; Rz 8,28-30; Mt 13,44-52
Iz 55,1-3; Rz 8, 35. 37-39; Mt 14,13-21
Dn 7,9-10.13a; 2P 1,16-19; Mt 17,1-9
1Krl 19,9a.11-13a; Rz 9,1-5; Mt 14,22-33
INTENCJE MODLITEWNE

* dziękczynienie za łaski, jakimi Pan Bog obdarował Sodalicje Marianskie
* o ducha apostolskiego i misyjnego oraz o rozwoj Sodalicji Marianskich
* o swiętosc rodzin, o powołania kapłanskie i zakonne, o pokoj
* o duchowy i liczebny rozwoj naszej SM

LIPIEC 2020
2 Sw. Bernardyna Realino, kapłana (SM)
4 Bł. Piotra Jerzego Frassati, tercjarza, wd. (SM)
6 Bł. Marii Teresy Ledochowskiej, dziewicy, wo. (SM)
14 Sw. Kamila Lellis, kapłana i zakonnika, wd. (SM); sw. Franciszka z Solano, kapłana, wd. (SM)
26 XVII NIEDZIELA ZWYKŁA, Sw. Bartłomieji Capitanio, dziewicy, wd. (SM)
31 Sw. Ignacego Loyoli, kapłana (SM)
SIERPIEŃ 2020
1 Sw. Alfonsa Marii Liguori, biskupa i doktora Koscioła, wo. (SM)
6 Swięto Przemienienia Panskiego; bł. Bronisława Kostkowskiego, męczennika (SM)
12 bł. Innocentego XI, papieza, wd. (SM)
18 Bł. Sancji Szymkowiak, zakonnicy wd. (SM); Sw. Alberta Hurtado, kapłana, wd. (SM)
19 Sw. Jana Eudesa, kapłana, wd. (SM)
23 XXI NIEDZIELA ZWYKŁA, Bł. Władysława Findysza, kapłana i męczennika, wd. (SM)
24 Bł. Edwarda Klinika, męczennika, wd. (SM)

Z ŻYCIA FEDERACJI SODALICJI MARIAŃSKICH W POLSCE
1. Pamiętajmy w modlitwie o Federacji SM w Polsce.
2. Trwa trzeci - ostatni rok przygotowania formacyjnego do jubileuszu 450-lecia obecności SM
w Polsce. Patroni tego roku: św. Jan Paweł II i sł. b./bł. Stefan kard. Wyszyński.
3. 10 czerwca Mateusz Konrad Mickiewicz, absolwent Katolickiego Zespołu Edukacyjnego Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce, przyjął 10 czerwca święcenia diakonatu z rąk kard. Kazimierza
Nycza.
4. Ukazała się książka znanej sodaliski z Poznania - Krystyny Medyckiej pt. Brazylia jaką pamiętam.
5. Ogólnopolskie rekolekcje sodalicyjne odbyły się w dniach 2-5 lipca w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Rekolekcje na temat: Biblijne korzenie Eucharystii prowadził ks. dr Mariusz Szmajdziński, biblista.
6. III Europejski Kongres Sodalicji Mariańskich planowany jest na 23 - 25 października br.
w Warszawie - o ile Pan Bóg pozwoli i sytuacja związana z koronawirusem nie przeszkodzi.
Miejscem noclegów, posiłków i niektórych kongresowych wydarzeń będzie Centrum CharytatywnoEdukacyjne „Okopowa” w Warszawie. Sposób i termin zgłoszeń, a także koszt udziału w Kongresie
zostanie podany w późniejszym terminie.

