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Zapraszamy sodalicje do wspólnotowej, comiesięcznej 

modlitwy pomocnej w duchowym przeżyciu jubileuszu 450-lecia SM 

w Polsce. Niech będzie ona naszym wołaniem w intencjach Kościoła, 

Ojczyzny, naszych wspólnot sodalicyjnych, jak i o rozwój Sodalicji 

Mariańskich w Ojczyźnie. Wszystkich zachęcamy do częstej, może 

nawet codziennej modlitwy tekstem Modlitwy Jubileuszowej 

z punktu 5. 
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SCHEMAT NABOŻEŃSTWA JUBILEUSZOWEGO 

 

 

 

1. Znak Krzyża Świętego 

 

2.Temat miesiąca oraz intencje ogólnopolskie, wspólnotowe i osobiste 

 

3. Refleksja nad fragmentem Pisma Świętego i Odnowionych Zasad 
Podstawowych SM w Polsce 

 

4. Modlitwa za wstawiennictwem Matki Bożej lub polskich świętych 
i błogosławionych SM 

 

5. Modlitwa Jubileuszowa 
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JUBILEUSZOWE NABOŻEŃSTWO COMIESIĘCZNE 

 

1. Znak Krzyża Świętego 

P. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

W. Amen. 

 

Jeśli prowadzącym jest kapłan 

P. Pan z wami. 

W. I z duchem twoim. 

 

2. Temat miesiąca oraz intencje ogólnopolskie, wspólnotowe 

i osobiste 

 

Styczeń 2021 

Z Maryją dziękujemy za tych, dzięki którym Sodalicja Mariańska powstała 
i dotarła na nasze polskie ziemie. 

Luty 2021 

Przez Maryję dziękujemy za protektorów, moderatorów i dobrodziejów 
Sodalicji Mariańskich w Polsce w całej historii.  

Marzec 2021 

Z Maryją – Matką Kościoła dziękujemy za świadectwo życia sodalisów, 
owoce działalności wspólnot i wkład w tworzenie historii Kościoła w Polsce 
na przestrzeni 450 lat.  

Kwiecień 2021 

Maryi z Nazaretu zawierzamy polskie małżeństwa i rodziny, dorosłych 
i starszych, prosząc o rozwój SM w naszej Ojczyźnie.  

Maj 2021 

Maryi, Matce Boga i naszej zawierzamy młodzież, prosząc o rozwój 
młodzieżowych Sodalicji Mariańskich. 
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Czerwiec 2021 

Z Maryją Królową Polski dziękujemy za owoce pracy sodalisów 
i działalności sodalicji w naszej Ojczyźnie. 

Lipiec 2021 

Od Maryi uczymy się otwierać na działanie Ducha Świętego, byśmy lepiej 
odczytywali znaki czasu i angażowali się, w apostolskie posłanie Kościoła. 

Sierpień 2021 

Od Maryi i świętych Sodalicji uczymy się jak kroczyć do świętości, realizując 
charyzmat sodalicyjny w dzisiejszym świecie. 

Wrzesień 2021 

Od polskich świętych SM uczymy się zawierzenia Maryi owocującego służbą 
Bogu i bliźnim.  

Październik 2021 

Z Maryją Królową Polski dziękujemy za owoce współpracy sodalicji w 
naszej ojczyźnie oraz jej struktury: związki stanowe, Sekretariat Krajowy 
SM i Federację Sodalicji Mariańskich.  

Listopad 2021 

Z Maryją dziękujemy za polskich: świętych, błogosławionych, służebnice 
i sług Bożych związanych z sodalicją.  

Grudzień 2021 

Maryi zawierzamy siebie, nasze wspólnoty i przyszłość Sodalicji 
Mariańskich w naszej Ojczyźnie, prosząc o ich duchowy rozwój i liczebny 
wzrost. 

 

Intencje ogólnopolskie 

* dziękczynienie za 450 lat obecności Sodalicji Mariańskich w Polsce 

* o owoce Jubileuszu i światło Ducha Świętego na dalszą pracę sodalicyjną 

* o rozwój Sodalicji Mariańskich  
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3. Refleksja nad fragmentem Pisma Świętego i Odnowionych Zasad 

Podstawowych Sodalicji Mariańskich w Polsce. 

 

 

Przeżywając rok jubileuszu 450-lecia Sodalicji Mariańskich 

na ziemi polskiej, zatrzymajmy się w chwili refleksji nad kolejnymi 

fragmentami z Pisma Świętego oraz zasad podstawowych SM w Polsce: 

 

 

Czytanie podanych w aneksie poniżej odpowiednich na dany miesiąc  czytań 

z Pisma Świętego i z Odnowionych Zasad Podstawowych SM w Polsce 

 

 

Na podstawie fragmentów Pisma Świętego oraz Zasad 
Podstawowych Sodalicji Mariańskich w Polsce Moderator może wygłosić 
naukę.  
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4. Modlitwa za wstawiennictwem Matki Bożej lub polskich świętych 

i błogosławionych SM (do wyboru i dostosowania do tematu) 

 

Litania Loretańska 

 
Kyrie eleison.  
Christe, eleison. 
Kyrie eleison. 
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże,- zmiłuj się nad nami. 
Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.  
Święta Trójco, Jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.  
Święta Maryjo, - módl się za nami.  
Święta Boża Rodzicielko,  
Święta Panno nad pannami,  
Matko Chrystusowa,  
Matko Kościoła, 
Matko miłosierdzia, 
Matko łaski Bożej, 
Matko nadziei, 
Matko nieskalana,  
Matko najczystsza,  
Matko dziewicza,  
Matko nienaruszona,  
Matko najmilsza,  
Matko przedziwna,  
Matko dobrej rady,  
Matko Stworzyciela,  
Matko Zbawiciela,  
Panno roztropna,  
Panno czcigodna,  
Panno wsławiona,  
Panno można,  
Panno łaskawa,  
Panno wierna,  
Zwierciadło sprawiedliwości,  
Stolico mądrości,  
Przyczyno naszej radości,  
Przybytku Ducha Świętego,  
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Przybytku chwalebny,  
Przybytku sławny pobożności,  
Różo duchowna,  
Wieżo Dawidowa,  
Wieżo z kości słoniowej,  
Domie złoty,  
Arko przymierza,  
Bramo niebieska,  
Gwiazdo zaranna,  
Uzdrowienie chorych,  
Ucieczko grzesznych,  
Pociecho migrantów,  
Pocieszycielko strapionych,  
Wspomożenie wiernych  
Królowo Aniołów,  
Królowo Patriarchów,  
Królowo Proroków,  
Królowo Apostołów,  
Królowo Męczenników,  
Królowo Wyznawców,  
Królowo Dziewic,  
Królowo wszystkich Świętych,  
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,  
Królowo wniebowzięta,  
Królowo różańca świętego,  
Królowo rodzin,  
Królowo pokoju,  
Królowo Polski,  
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami. 
 
P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.  
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 
 
P. Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się 
trwałym zdrowiem duszy i ciała, † i za wstawiennictwem Najświętszej 
Maryi, zawsze Dziewicy, * uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz 
wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego.  
W. Amen. 
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________________ 
 

Werset i oracja wg okresu liturgicznego: 
 

 

Adwent:  
P. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.  
W. I poczęła z Ducha Świętego.  
P. Módlmy się. Boże, z Twojej woli za zwiastowaniem anielskim odwieczne 
Słowo przyjęło ludzkie ciało w łonie Najświętszej Maryi Panny, † spraw, aby 
wspomagało nas wstawiennictwo Dziewicy, * w której Boże macierzyństwo 
głęboko wierzymy. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
W. Amen.  
 
 
w okresie Narodzenia Pańskiego:  
P. Po porodzeniu, Panno, nienaruszoną zostałaś.  
W. Bogurodzico, przyczyń się za nami.  
P. Módlmy się. Boże, Ty przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi 
Panny obdarzyłeś ludzi łaską wiecznego zbawienia, † spraw, abyśmy 
doznawali orędownictwa Tej, * przez którą otrzymaliśmy Twojego Syna, 
Dawcę życia wiecznego. Który z Tobą żyje na wszystkie wieki wieków. 
W. Amen.  
 
 
w okresie Wielkanocy:  
P. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.  
W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.  
P. Módlmy się. Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna, naszego 
Pana, Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość światu, † spraw, abyśmy przez 
Jego Matkę, Dziewicę Maryję, * osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez 
Chrystusa, Pana naszego. 
W. Amen.  
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lub 

Litania z obrzędu koronacji wizerunków NMP  

 
Kyrie elejson, Kyrie elejson. 
Christe elejson, Christe elejson. 
Kyrie elejson, Kyrie elejson. 
Święta Maryjo, módl się za nami. 
Święta Boża Rodzicielko, 
Święta Panno nad pannami, 
Wybrana Córko Boga Ojca, 
Matko Chrystusa Króla, 
Chwało Ducha Świętego, 
Dziewico, Córko Syjonu, 
Dziewico uboga i pokorna, 
Dziewico cicha i posłuszna, 
Służebnico Pańska, 
Matko Pana, 
Złączona z Odkupicielem, 
Pełna łaski, 
Źródło piękna, 
Wszelkich cnót Skarbnico,  
Dojrzały Owocu zbawienia,  
Doskonała Uczennico Chrystusa,  
Najczystszy Obrazie Kościoła,  
Niewiasto, nowa Ewo, 
Niewiasto w słońce odziana,  
Niewiasto w gwiazd koronie, 
Pani hojna, 
Pani łaskawa, 
Pani nasza, 
Radości Izraela, 
Blasku Kościoła świętego, 
Ozdobo rodzaju ludzkiego,  
Orędowniczko łaski, 
Służebnico miłosierdzia,  
Wspomożycielko ludu Bożego,  
Królowo miłości, 
Królowo miłosierdzia, 
Królowo pokoju, 
Królowo Aniołów, 
Królowo Patriarchów, 
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Królowo Proroków, 
Królowo Apostołów, 
Królowo Męczenników, 
Królowo Wyznawców, 
Królowo Dziewic, 
Królowo Wszystkich Świętych, 
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, 
Królowo wniebowzięta, 
Królowo Polski, 
Królowo świata, 
Królowo nieba, 
Królowo wszechrzeczy, 

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 

 

K.  Módl się za nami, chwalebna Matko Pana. 

W.  Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

 

P. Miłosierny Boże, wysłuchaj pokorne prośby sług swoich, którzy 
uroczyście uznają Twoją służebnicę, Najświętszą Maryję Pannę, za swoją 
Matkę i Królową + i daj nam, abyśmy służąc Tobie i bliźnim na ziemi, * 
zasłużyli na przyjęcie do wiecznego królestwa. Przez Chrystusa, Pana 
naszego. 

W: Amen. 

 

lub 

Litania do polskich świętych i błogosławionych Sodalicji Mariańskiej 
 
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże,      zmiłuj się nad nami 
Synu, Odkupicielu świata, Boże,     zmiłuj się nad nami 
Duchu Święty, Boże,       zmiłuj się nad nami 
Święta Trójco, Jedyny Boże,      zmiłuj się nad nami 
Święta Maryjo,        módl się za nami 
Święta Boża Rodzicielko,      módl się za nami 
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Święta Panno nad pannami,      módl się za nami 
Święci Archaniołowie Michale, Gabrielu i Rafale, módlcie się za nami 
Wszyscy święci Aniołowie,      módlcie się za nami 
Święty Stanisławie Kostko,      módl się za nami 
Święty Melchiorze Grodziecki,  
Święty Janie Sarkandrze, 
Święty Andrzeju Bobolo,  
Święty Józefie Bilczewski, 
Święty Józefie Sebastianie Pelczarze,  
Święta Urszulo Ledóchowska,   
Święty Janie Pawle II, 
Błogosławiona Zofio Czeska,  
Błogosławiona Mario Tereso Ledóchowska,  
Błogosławiona Regino Protmann, 
Błogosławiona Sancjo Szymkowiak, 
Błogosławiony Jerzy Matulewiczu, 
Błogosławiona Anielo Salawo, 
Błogosławiony Stanisławie Starowieyski,  
Błogosławiona Natalio Tułasiewicz,  
Błogosławiony Antoni Świadku,  
Błogosławiony Henryku Hlebowiczu,  
Błogosławiony Edwardzie Kliniku, 
Błogosławiony Józefie Czempielu, 
Błogosławiony Bronisławie Kostkowski, 
Błogosławiony Ludwiku Gietyngierze, 
Błogosławiony Stefanie Frelichowski, 
Błogosławiony Michale Sopoćko, 
Błogosławiony Władysławie Findyszu, 
 
Wszyscy Święci i Błogosławieni naszej Wspólnoty, módlcie się za nami 
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  przepuść nam Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  wysłuchaj nas Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami. 
 
P. Módlmy się 
Boże, wysłuchaj naszych modlitw, które zanosimy do Ciebie za 
wstawiennictwem Świętych z naszej Wspólnoty i obdarz nas łaską 
świętości oraz wierności naszemu charyzmatowi. Przez Chrystusa Pana 
naszego.  
W. Amen. 
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5. MODLITWA JUBILEUSZOWA 

 
Boże, Ojcze Miłosierdzia, tak umiłowałeś świat, że dałeś swego 

Jednorodzonego Syna, aby umierając i zmartwychwstając zwyciężył 
grzech i dał nam zbawienie. Ty nieustannie posyłasz do naszych serc 
swojego Ducha, aby uzdalniając nasze serca do prawdziwej miłości 
czynił nas Twoimi dziećmi. 

Ty sprawiłeś, że ku naszej pomocy na drodze do Ciebie Maryja 
stała się nie tylko Matką Jezusa, ale także i Matką każdego z nas. 
Dziękujemy Ci, że jest Ona skuteczną i niezawodną przewodniczką 
do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który jest naszą drogą, prawdą 
i życiem. 

Dziękujemy Ci, za opatrznościowe dzieło Sodalicji Mariańskiej 
i za jej obecność od 450 lat w naszej Ojczyźnie, w jej dawnych 
i obecnych granicach. Prosimy Cię, tchnij swego Ducha w nasze 
wspólnoty, by coraz lepiej realizując charyzmat sodalicyjny były 
żywym środowiskiem wzrastania w wierze i miłości oraz 
nieustannego dojrzewania do pełni człowieczeństwa jaką jest 
świętość. Niech  także i dzisiaj wydają wielu prawdziwych świadków 
Twojej miłości, żywych członków Kościoła realizujących dzieło Nowej 
Ewangelizacji. Spraw Panie, przez wstawiennictwo Maryi i świętych 
Sodalicji Mariańskich, by dzięki owocnemu przeżyciu jubileuszu 450-
lecia, wspólnoty  sodalicyjne rozwijały się w Polsce stając się drogą 
prowadzącą przez Maryję do pełniejszej jedności z Tobą coraz to 
większej  liczby dusz, ku Twojej chwale i uświęceniu tych, którzy przez 
sodalicyjne ślubowanie zawierzyli siebie oraz swoje życie Matce 
Jezusa i Matce każdego z nas. Amen. 
 

Pod Twoją obronę… 

 

Jasnogórska Matko Kościoła – módl się za nami 

Św. Andrzeju Bobolo – módl się za nami 

Bł. Regino Protmann – módl się za nami 

Wszyscy Święci i Błogosławieni Sodalicji Mariańskiej – módlcie się za nami 

św. Maksymilianie Kolbe, Patronie Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce 

– módl się za nami  

 

Błogosławieństwo kapłana. 
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CZYTANIA DO PUNKTU 3 NABOŻEŃSTWA JUBILEUSZOWEGO 

NA POSZCZEGÓLNE MIESIĘCE 

 

STYCZEŃ 2021 

Z Maryją dziękujemy za tych, dzięki którym Sodalicja Mariańska powstała 
i dotarła na nasze polskie ziemie. 
 

 

Z Drugiego listu św. Pawła Apostoła do Tymoteusza 

 
(…) Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest 

w tobie przez nałożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, 
ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa 
Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach 
i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga! On nas 
wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, 
lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została 
w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. 

2 Tm 1,69 

 

Z Odnowionych Zasad Podstawowych Sodalicji Mariańskich w Polsce 

 

Sodalicja Mariańska jest religijnym stowarzyszeniem kościelnym, 
o zadaniach formacyjnych i apostolskich, oddanym w sposób szczególny 
Najświętszej Maryi Pannie, Bogarodzicy i Matce Kościoła. 

Celem Sodalicji jest formowanie swoich członków na ludzi żyjących pełnią 
Ewangelii oraz szczególnie odpowiedzialnych za Kościół i jego misję 
w świecie. Ponieważ w tajemnicy Chrystusa i Kościoła miejsce specjalne 
i wyjątkowe zajmuje Maryja - Matka Zbawiciela i nasza - a zarazem 
najdoskonalszy wzór wiary, Sodalicja idzie za Nią drogą wiary, powierza się 
Jej opiece i zawierza całkowicie. W ten sposób staje się maryjną szkołą życia 
i działania chrześcijańskiego. 

  



15 
 

LUTY 2021 

Przez Maryję dziękujemy za protektorów, moderatorów i dobrodziejów 
Sodalicji Mariańskich w Polsce w całej historii.  
 
 
Z Ewangelii wg. św. Jana 
 

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, 
żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego 
obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». 
Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął 
Ją do siebie. 

J 19,25-27 

 

Z Odnowionych Zasad Podstawowych Sodalicji Mariańskich w Polsce 

 

Charakter życia wewnętrznego sodalisów, czyli ich duchowość, wyraża 
hasło: „Per Mariam ad Jesum". 

A. Sodalicyjne „per Mariam" wyrasta z rozważania miejsca i roli Maryi 
w tajemnicy Chrystusa i Kościoła jako Matki Kościoła i każdego człowieka, 
Pośredniczki u jedynego Pośrednika - Chrystusa, oraz Tej, która „przoduje 
w pielgrzymce wiary". Jednocześnie zaś, zajmując tak wyjątkowe miejsce 
w historii Zbawienia, jest Maryja uosobieniem pełni i piękna 
człowieczeństwa. Sodalisi, podziwiając świętość i piękno postaci Maryi, 
otaczają Ją najgłębszą czcią i miłością. Jej, jako Pośredniczce, powierzają 
wszystkie sprawy własne, Kościoła i świata. Idą drogą wskazaną przez Nią, 
jako przez Przewodniczkę, i pragną upodabniać się do Niej jako do Wzoru. 

1. Wzór Maryi - to przede wszystkim dopełniona miłością i nadzieją wiara 
w Boga i Bogu, aż do zawierzenia Mu bez reszty i całkowitego poświęcenia 
siebie Osobie i dziełu Chrystusa: „Oto ja służebnica Pańska. ..". 

2. Droga przez Nią wskazana - to posłuszeństwo wierze oparte na 
modlitewnym obcowaniu z tajemnicą Chrystusa jako Boga, który stał się 
Człowiekiem, potwierdzone świadectwem życia i podkreślone troską 
o obecność Chrystusa w życiu braci. 
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MARZEC 2021 

Z Maryją – Matką Kościoła dziękujemy za świadectwo życia sodalisów, 
owoce działalności wspólnot i wkład w tworzenie historii Kościoła w Polsce 
na przestrzeni 450 lat.  
 
 
Z Ewangelii wg. św. Mateusza 
 

Ktoś rzekł do Niego: «Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze 
i chcą mówić z Tobą». Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: 
«Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?» I wyciągnąwszy rękę ku 
swoim uczniom, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca 
mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką». 

Mt 12,47-50 

 

Z Odnowionych Zasad Podstawowych Sodalicji Mariańskich w Polsce 

 

3. Naśladując Maryję jako Wzór i idąc Jej drogą, sodalisi wchodzą w głębię 
tajemnicy Wcielenia i Odkupienia, a tym samym w głąb tajemnicy Kościoła. 
Jednocześnie odnajdują w Maryi najbardziej osobisty dar Chrystusa dla 
każdego człowieka i odpowiadają również osobistym oddaniem 
i zawierzeniem. W ten sposób - wprowadzając Matkę Jezusa w głąb swojego 
życia wewnętrznego - sami wchodzą w pełny zasięg Jej macierzyńskiej 
miłości, kierującej wszystkich do Jej Syna. 

4. Uroczystym wyrazem takiej postawy i drogi duchowej sodalisów jest 
ślubowanie sodalicyjne, w którym przyjmując Maryję jako swą Matkę 
i Panią, oddają się Jej całkowicie jako słudzy i dzieci. 

5. Natomiast praktycznym jej znakiem jest hymn sodalicyjny „Błękitne 
rozwińmy sztandary" i pozdrowienie sodalicyjne: „Nos cum Prole Pia - 
benedicat Virgo Maria". 
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KWIECIEŃ 2021 

Maryi z Nazaretu zawierzamy polskie małżeństwa i rodziny, dorosłych 
i starszych, prosząc o rozwój Sodalicji Mariańskich w naszej Ojczyźnie.  
 
 
Z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian 
 

(…) Teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, 
poświadczona przez Prawo i Proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez 
wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy: 
wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują 
usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest 
w Chrystusie Jezusie. 

Rz 3,21-24 

 

Z Odnowionych Zasad Podstawowych Sodalicji Mariańskich w Polsce 

 

B. Wezwanie „ad Jesum" znajduje u sodalisów wyraz przede wszystkim: 

1. W skupieniu się na tajemnicy Kościoła jako Ludu Bożego, Mistycznego 
Ciała Chrystusa. Tajemnica ta - ucząc sodalisów, że nie tylko należą do 
Kościoła, ale są Kościołem - stanowi punkt centralny życia duchowego 
Sodalicji i drogowskaz w jej działaniu. 

a. W stałej świadomości uczestniczenia w potrójnej posłudze Chrystusa 
przez: 

b. autentyczne przyjęcie Ewangelii, świadczenie o Jej prawdzie całym 
życiem oraz głoszenie Jej słowem i czynem (posługa prorocka),  

c. ofiarowanie Bogu siebie samych i całego świata w nieustannej łączności 
z ofiarą Chrystusa (posługa kapłańska), 

d. panowanie nad sobą, służbę Chrystusowi w braciach, przywracanie 
właściwego znaczenia i wartości wszystkim sprawom i dziedzinom życia 
(posługa królewska). 

2. Uczestnicząc w tej potrójnej posłudze Chrystusa, sodalisi realizują Jego 
wezwanie do świętości własnej i uświęcania bliźnich. 
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MAJ 2021 

Maryi, Matce Boga i naszej zawierzamy młodzież, prosząc o rozwój 
młodzieżowych Sodalicji Mariańskich. 
 
 
Z Ewangelii wg. św. Mateusza 
 

Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją 
posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez 
ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na 
górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, 
aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło 
przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który 
jest w niebie. 

Mt 5,13-16 

 

Z Odnowionych Zasad Podstawowych Sodalicji Mariańskich w Polsce 

 

Charakter i zakres działalności Sodalicji wiąże się ze specyficznym 
powołaniem każdego sodalisa do apostolstwa w świecie. Oznacza to, że 
włączeni także w małą rzeczywistość doczesną, podejmują z pełną 
gotowością i ofiarą, w sposób twórczy i odpowiedzialny, wyzwania 
stawiane przez współczesną cywilizację we wszystkich jej dziedzinach 
w pełnym poczuciu współodpowiedzialności za Kościół. 
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CZERWIEC 2021 

Z Maryją Królową Polski dziękujemy za owoce pracy sodalisów 
i działalności sodalicji w naszej Ojczyźnie. 
 

 

Z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian 

 

Zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem nie tylko w mojej 
obecności, lecz jeszcze bardziej teraz, gdy mnie nie ma. Albowiem to Bóg jest 
w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z [Jego] wolą. Czyńcie wszystko 
bez szemrań i powątpiewań, abyście się stali bez zarzutu i bez winy jako 
nienaganne dzieci Boże pośród narodu zepsutego i przewrotnego. Między 
nimi jawicie się jako źródła światła w świecie. 

Flp 2,12-15  

 

Z Odnowionych Zasad Podstawowych Sodalicji Mariańskich w Polsce 

 

1. Podwójny cel: formowanie członków na wzór Maryi i w specjalnej z Nią 
łączności oraz odpowiedzialności za Kościół i uświęcenie świata, wytycza 
Sodalicji dwa kierunki działalności: 

a) Pracę formacyjną i samowychowawczą prowadzoną w zespołach, 
obejmującą rozwój osobowości oraz dążenie do świętości wszystkich jej 
członków. 

b) Działalność apostolską podejmowaną zespołowo lub indywidualnie, m. 
in. w ramach struktur Kościoła, a szczególnie w parafiach, w zespołach 
synodalnych, w duszpasterstwach specjalistycznych. 
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LIPIEC 2021 

Od Maryi uczymy się otwierać na działanie Ducha Świętego, byśmy lepiej 
odczytywali znaki czasu i angażowali się w apostolskie posłanie Kościoła. 
 

 

Z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Tymoteusza 

 

Głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, [w razie potrzeby] wykaż błąd, 
poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. Przyjdzie 
bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych 
pożądań - ponieważ ich uszy świerzbią - będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą 
się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym 
opowiadaniom. Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło 
ewangelisty, spełnij swe posługiwanie! 

2 Tm 4,2-5 

 

Z Odnowionych Zasad Podstawowych Sodalicji Mariańskich w Polsce 

 

2. Na płaszczyźnie „świata" - wobec współczesnej laicyzacji życia, chaosu 
pojęć moralnych i negatywnych postaw wobec Kościoła - na plan pierwszy 
wysuwają się obowiązki: 

a) Nowej ewangelizacji i umiejętnej obrony Kościoła. 

b) Troski o zachowanie i rozwój wartości chrześcijańskich w kulturze 
polskiej oraz przekazywanie nowemu pokoleniu tego wszystkiego, co 
Naród w ciągu historii wniósł i wnosi w rozwój człowieka i jego 
człowieczeństwa. 

We wszystkich dziedzinach życia Sodalicja zwraca szczególną uwagę na 
sprawy rodziny, młodzieży i wychowania jako podstawowe dla życia 
Kościoła, Narodu i społeczeństwa. 
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SIERPIEŃ 2021 

Od Maryi i świętych Sodalicji uczymy się jak wzrastać do świętości, 
realizując charyzmat sodalicyjny w dzisiejszym świecie. 
 

 

Z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan 

 

Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa. Słyszeliście przecież o Nim 
i zostaliście pouczeni w Nim - zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie,  że - co się 
tyczy poprzedniego sposobu życia - trzeba porzucić dawnego człowieka, który 
ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz, odnawiać się duchem w waszym 
myśleniu i przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga, 
w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. 

Ef 4,20-24 

 

Z Odnowionych Zasad Podstawowych Sodalicji Mariańskich w Polsce  

 

Proces formacji w Sodalicji Mariańskiej obejmuje całą osobę człowieka 
(formacja integralna): 

a) Podstawę jego na płaszczyźnie naturalnej stanowi harmonijne 
dojrzewanie osobowości, tzn. sfery intelektualnej, wolitywnej 
i emocjonalnej. Wyraża się ono w kształtowaniu zwartego systemu wartości 
oraz postawy dawcy i twórcy jako zasadniczych postaw życiowych. 
Czynnikiem szczególnie ważnym w tym procesie jest rozwijanie miłości 
oraz potrzeby dobra, prawdy i właściwie rozumianej wolności. 

b) Punktem dojścia jest doskonałość chrześcijańska, którą u sodalisów 
cechuje szczególnie głębokie życie tajemnicą Kościoła na wzór Maryi 
i w pełnym Jej zawierzeniu. 
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WRZESIEŃ 2021 

Od polskich świętych SM uczymy się zawierzenia Maryi owocującego służbą 
Bogu i bliźnim. 
 

 

Z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Tymoteusza 

 

Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo 
wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma 
święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę 
w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo od Boga natchnione [jest] i pożyteczne 
do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia 
w sprawiedliwości - aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do 
każdego dobrego czynu. 

2 Tm 3,14-17 

 

Z Odnowionych Zasad Podstawowych Sodalicji Mariańskich w Polsce 

 

W formacji trzeba zwracać specjalną uwagę na: 

a) Harmonijne łączenie życia modlitwy z aktywnością zewnętrzną. 

b) Kształtowanie „postaw otwartych" wobec problemów współczesnego 
świata, a szczególnie wobec własnego kraju i narodu. 

c) Kształtowanie postaw społecznych: umiejętności dostrzegania 
i wychodzenia naprzeciw potrzebom innych, współdziałania w dobrych 
poczynaniach i współpracy organizującej szerokie kręgi życia. 

Syntezę wszystkich wątków formacji sodalicyjnej stanowi postawa służby 
wobec Kościoła, świata, bliźniego. Najgłębszym jej źródłem jest 
naśladowanie Maryi, Służebnicy Pańskiej, w każdej sytuacji i w każdym 
momencie życia. 
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PAŹDZIERNIK 2021 

Z Maryją Królową Polski dziękujemy za owoce współpracy sodalicji 
w naszej ojczyźnie oraz jej struktury: związki stanowe, Sekretariat Krajowy 
SM i Federację Sodalicji Mariańskich.  
 

 

Z Ewangelii wg. św. Jana 

 

Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was. Podobnie jak latorośl nie 
może przynosić owocu sama z siebie - jeśli nie trwa w winnym krzewie - tak 
samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy 
- latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, 
ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. (…) Jak Mnie umiłował Ojciec, 
tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! 

J 15,4-5.9 

 

Z Odnowionych Zasad Podstawowych Sodalicji Mariańskich w Polsce 

 

Podwójny kierunek pracy sodalicyjnej - wewnętrznej i na zewnątrz - oraz 
zasada formacji integralnej wymagają stosowania różnych sposobów, dróg: 

A. W pracy wewnętrznej podstawową zasadą jest samowychowanie 
i samokształcenie prowadzone indywidualnie lub zespołowo. 

1. Indywidualna praca nad sobą opiera się na: głębokim życiu 
sakramentalnym z możliwie codziennym udziałem we Mszy św., codziennej 
lekturze Pisma św. i rozmyślaniu, modlitwie do Najświętszej Maryi Panny 
(m. in. różaniec, Anioł Pański, Apel Jasnogórski), systematycznej lekturze 
religijnej oraz poświęconej problemom osobowego rozwoju człowieka, 
praktyce „dyscypliny dnia codziennego" (plan dnia, dokładne wypełnianie 
obowiązków, punktualność, rachunek sumienia). Zaleca się również 
obranie sobie stałego spowiednika. 
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LISTOPAD 2021 

Z Maryją dziękujemy za polskich: świętych, błogosławionych, służebnice 
i sług Bożych związanych z sodalicją.  
 

 

Z Listu św. Pawła Apostoła do Galatów 

 

Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, 
dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma 
Prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego 
namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też 
stosujmy. 

Ga 5,22-25 

 

Z Odnowionych Zasad Podstawowych Sodalicji Mariańskich w Polsce 

 

2. Wspólnotowa praca samowychowawcza w ramach całej Sodalicji lub 
poszczególnych zespołów (sekcji), oparta jest na uczestnictwie 
we wspólnych zebraniach, Mszach św., nabożeństwach, dniach skupienia, 
w rekolekcjach ogólnych i zamkniętych, o ile możności w „Ćwiczeniach 
duchownych" św. Ignacego Loyoli. Służą jej również: wspólna lektura Pisma 
św., konferencje i dyskusje na tematy religijne, światopoglądowe 
i wychowawcze, wymiana doświadczeń i refleksji oraz tzw. „rewizja życia" 
w specjalnych zespołach życia wewnętrznego. Duże korzyści przynoszą 
także obozy formacyjne i pielgrzymki. 

3. Praca samokształceniowa odbywa się w ramach sekcji, grup 
zawodowych, kursów kandydackich i instruktorskich oraz studiów w 
oparciu o Instytuty i Wydziały teologiczne. Obejmuje podstawy filozofii 
chrześcijańskiej i teologii, Pisma św. oraz katolickiej nauki społecznej. 
Szczególnym obowiązkiem jest dokładna znajomość głównych 
dokumentów Soboru Watykańskiego II i posoborowego nauczania 
Magisterium Kościoła, Katechizmu Kościoła Katolickiego, a także polskich 
synodów diecezjalnych i plenarnych. 
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GRUDZIEŃ 2021 

Maryi zawierzamy siebie, nasze wspólnoty i przyszłość Sodalicji 
Mariańskich w naszej Ojczyźnie, prosząc o ich duchowy rozwój i liczebny 
wzrost. 
 

 

Z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła 

 

W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On 
sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze 
grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się 
wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się 
wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. 
Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego 
Ducha. 

1 J 4,10-13 

 

Z Odnowionych Zasad Podstawowych Sodalicji Mariańskich w Polsce 

 

B. W pracach „na zewnątrz" stosowane metody zależą od rodzaju 
wykonywanych zadań (wychowawczych, charytatywnych, społecznych 
i innych). Samo jednak podejmowanie tych zadań i „dorastanie" do nich jest 
już doskonałą drogą formacji zarówno indywidualnej, jak zespołowej. 
Towarzyszy temu świadomość, iż obok apostolstwa czynu, słowa, modlitwy 
i cierpienia -„świadectwo życia" najsilniej oddziałuje na drugich. 
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* * * 

 

MODLIMY SIĘ O BEATYFIKACJĘ POLSKICH SŁUG BOŻYCH  

– SODALISÓW LUB ZWIĄZANYCH Z SODALICJĄ MARIAŃSKĄ: 

 

Stefana kard. Wyszyńskiego (o jak najszybszą możliwość ceremonii),  
Augusta kard. Hlonda,  
Stanisława kard. Hozjusza, 
bp. Konstantyna Dominika,  
bp. Jana Pietraszko, 
bp. Wilhelma Pluty,  
o. Bernarda z Wąbrzeźna,  
o. Stanisława Bednarskiego,  
ks. Antoniego Arasmusa, 
ks. Zygfryda Berezeckiego, 
ks. Franciszka Blachnickiego, 
ks. Tadeusza Burzyńskiego, 
ks. Konstantyna Kreffta, 
ks. Władysława Korniłowicza, 
ks. Jana Chryzostoma Michałkowskiego, 
ks. Kazimierza Rolewskiego, 
ks. Józefa Roskwitalskiego, 
ks. Piotra Skargi, 
ks. Aleksandra Woźnego, 
ks. Aleksandra Zienkiewicza, 
s. Marii Dulcissimy Hoffmann, 
s. Hiacynty Luli, 
s. Leonii Nastał, 
Wandy Błeńskiej, 
Anny Pauliny Marii Jenke. 

 

 

 


