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Jakie są moje obowiązki względem mojej Matki? Pierwszy obowiązek
– to kochać Maryję, dalej – chwalić Maryję, a najważniejszy –
naśladować Maryję.
Maryjo, uproś mi pokój Boży, pokój z bliźnimi, pokój z moim
własnym sumieniem. Królowo Pokoju, uproś mi święty pokój,
w którym znajdę Boga!
Matko, często, bardzo często zwracać będę ku Tobie moje oczy
i pytać siebie: jakby Maryja na moim miejscu i w takich okolicznościach postąpiła?
Czynność wykonana między dwoma „Bądź pozdrowiona, Maryjo”
będzie miła Bogu i miła Maryi, i stanie się zasługą dla wieczności.
Matko, często, jak najczęściej chcę witać Cię słowami: „Zdrowaś
Maryjo…”.
Aby móc Maryję wprowadzić w moje życie, muszę wpatrywać się
w Nią przez rozmyślanie nad Jej świętością podczas Różańca.

Św. Urszula Ledóchowska

AKTUALNOŚCI

1. Dziękujemy za wszelką zyczliwosc, modlitwę i wsparcie, oraz za
zaangazowanie w tegoroczną dwudniową pielgrzymkę oraz uroczystosci jubileuszu 25-lecia kapłanstwa o. Generała i o. Przeora oraz imienin
o. Przeora.
2. Od 13 lipca do 27 pazdziernika przy Jasnej Gorze multimedialna
wystawa „Śladami Jezusa”. Warto zobaczyc!
3. 16 lipca odpust MB Śzkaplerznej. Zapraszamy!
4. 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.
5. Śpotkanie sierpniowe w niedzielę 11 sierpnia.

Święta Maryjo…

- św. Urszula Ledóchowska

Święta Maryjo – Po imieniu Jezus najświętsze ze wszystkich imion.
Święta Boża Rodzicielko – Od Ciebie się uczę dziękować Bogu za wszystko, co dał mi bez mojej
zasługi.
Święta Panno nad pannami – Gdy trzymamy ciało w karbach, potrafimy ujarzmić i duszę.
Matko Chrystusowa – Ma Jezusa, niczego więcej nie potrzebuje.
Matko Kościoła – Czy w sercu moim żyje pragnienie, aby przyprowadzić wszystkich Jezusowi?
Matko łaski Bożej – Łaska to największy dar.
Matko Miłosierdzia – Potrzebuję Twojej miłosiernej ręki, bo nieraz przygnębiają mnie niepowodzenia, trudności, tracę odwagę, ogarnia mnie niepokój...
Matko nieskalana – Nigdy grzechem duszy nie splamiłaś.
Matko najczystsza – Wpatruję się w moje serce – i rozumiem, dlaczego tak mi trudno.
Matko dziewicza – Cała żyjesz Jezusem!
Matko nienaruszona – Cieszy się Jezus, patrząc na swoją Matkę.
Matko najmilsza – Chcę być Twoim dobrym dzieckiem.
Matko przedziwna – Zorzo, zwiastującą wschód Bożego Słońca.
Matko dobrej rady – Potrzebujemy światła, by trzymać się drogi, którą Bóg wyznaczył.
Matko Stworzyciela – Co należy do Syna, należy też do Matki, On wszystko z Nią dzieli.
Matko Zbawiciela – Stoi u stóp krzyża…
Panno roztropna – Roztropność to cnota, która podporządkowuje nasze sprawy celowi.
Panno czcigodna – Wielbiąc Ciebie, wielbimy Stwórcę, któregoś najcudowniejszym dziełem.
Panno wsławiona – Ten tylko, kto się uniża na ziemi, wywyższony będzie w niebie.
Panno można – Potrafisz wszystko wyprosić u Syna.
Panno łaskawa – Pełna dobroci dla duszy, uciekającej się do Ciebie!
Panno wierna – Na Ciebie zawsze mogę liczyć!
Zwierciadło sprawiedliwości – W Tobie widzę jak w zwierciadle wszystkie cnoty Chrystusowe.
Stolico mądrości – Cenić, co wieczne, oto prawdziwa mądrość.
Przyczyno naszej radości – Dusza bez radości to dusza bez siły, bez odwagi, bez energii.
Przybytku Ducha Świętego – Z Maryją łatwiej się modlić.
Przybytku chwalebny – Duch Maryi rozradował się, podziwiając pełnię łask, jakie Bóg na Nią zlał.
Przybytku sławny pobożności – Serce Jej zajęte jest wielkimi tajemnicami. Jest dla mnie wzorem
rozmyślania.
Różo duchowna – Róża jest symbolem miłości, a Twoje Serce pali się miłością.
Wieżo Dawidowa – Starać się powinniśmy o prawdziwy żal, który objawia się poprawą życia.
Wieżo z kości słoniowej – Chodzisz po ziemi, ale sercem i duszą jesteś w niebie.
Domie złoty – Wpatrywać się w Jej świętość, a potem życie moje do Jej życia zastosować!
Arko przymierza – Naucz mnie żyć dla innych, by im było ze mną dobrze.
Bramo niebieska – Stworzeni jesteśmy dla nieba, nie dla ziemi.
Gwiazdo zaranna – Poprowadzisz mnie przez morze życia.
Uzdrowienie chorych – Jak wielka moc Twoja nad Sercem Syna.
Ucieczko grzesznych – Mówisz: Przyjdź do mnie, nie bój się!
Pocieszycielko strapionych – Smutek nie prowadzi do Boga, odciąga od dobrego.
Wspomożenie wiernych – Daj, by nie zgasła w moim sercu gwiazda nadziei.

Królowo Aniołów – Chcę patrzeć na wszystko jakby z krainy wieczności. Wtedy serce będzie
mogło zachować niebiański spokój duchów anielskich.
Królowo Patriarchów – Z Ciebie narodziło się Słońce Sprawiedliwości, Chrystus, który niszcząc
przekleństwo, przyniósł błogosławieństwo.
Królowo Proroków – I ja stanę się wszechmocą błagającą przez moje nieustanne uciekanie się do
Matki.
Królowo Apostołów – Modlitwa jest bezsilna tam, gdzie nie ma jedności.
Królowo Męczenników – Krzyż to klucz do nieba.
Królowo Wyznawców – Uproś mi prawdziwe, chrześcijańskie męstwo.
Królowo Dziewic – Piękna jesteś, Przyjaciółko moja.
Królowo wszystkich Świętych – Nie dość podziwiać, trzeba wyrobić w sobie cnoty na wzór Maryi.
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta – Unikać choćby najmniejszego grzechu!
Królowo wniebowzięta – Jakie życie, taka śmierć.
Królowo Różańca świętego – Życie moje ma być różańcem wprowadzonym w czyn.
Królowo rodzin – Wskaż nam, Matko, otwarte Serce Jezusa i otwórz przed oczyma duszy świat
Boży, świat miłości i szczęścia.
Królowo pokoju – Uproś mi pokój z Bogiem, z bliźnimi, z własnym sumieniem!
Królowo Polski – Naród Twój, choć od Boga się oddalił, nigdy się nie wyrzekł miłości ku Tobie.

FORMACJA PRZEZ DOBRĄ LEKTURĘ!

FORMACJA BIBLIJNA
Rozważamy niedzielną Liturgię Słowa:
XVI Niedziela Zwykła - 21 VII

Rdz 18,1-10a; Kol 1,24-28; Łk 10,38-42

XVII Niedziela Zwykła - 28 VII

Rdz 18,20-32; Kol 2,12-14; Łk 11,1-13

XVIII Niedziela Zwykła - 4 VIII

Koh 1,2;2,21-23; Kol 3,1-5.9-11; Łk 12,13-21

XIX Niedziela Zwykła - 11 VIII

Mdr 18,6-9; Hbr 11,1-2.9-19; Łk 12,32-48

INTENCJE MODLITEWNE

* dziękczynienie za łaski, jakimi Pan Bog obdarował Śodalicje Marianskie
* o ducha apostolskiego i misyjnego oraz o rozwoj Śodalicji Marianskich
* za ojczyznę i o pokoj na swiecie

LIPIEC 2019
2 Św. Bernardyna Realino, kapłana (ŚM)
4 Bł. Piotra Jerzego Frassati, tercjarza, wd. (ŚM)
6 Bł. Marii Teresy Ledochowskiej, dziewicy, wo. (ŚM)
14 XV NIEDZIELA ZWYKŁA, Św. Kamila Lellis, kapłana i zakonnika, wd. (ŚM); sw. Franciszka
z Śolano, kapłana, wd. (ŚM)
26 Św. Bartłomieji Capitanio, dziewicy, wd. (ŚM)
31 Św. Ignacego Loyoli, kapłana (ŚM)
SIERPIEŃ 2019
1 Św. Alfonsa Marii Liguori, biskupa i doktora Koscioła, wo. (ŚM)
6 Święto Przemienienia Panskiego; bł. Bronisława Kostkowskiego, męczennika (ŚM)
12 bł. Innocentego XI, papieza, wd. (ŚM)
18 XX NIEDZIELA ZWYKŁA, Bł. Śancji Śzymkowiak, zakonnicy wd. (ŚM); Św. Alberta Hurtado,
kapłana, wd. (ŚM)
19 Św. Jana Eudesa, kapłana, wd. (ŚM)
23 Bł. Władysława Findysza, kapłana i męczennika, wd. (ŚM)
24 Bł. Edwarda Klinika, męczennika, wd. (ŚM)

Z ŻYCIA FEDERACJI SODALICJI MARIAŃSKICH W POLSCE
1. Pamiętajmy w modlitwie o Federacji SM w Polsce.
2. Odbyły się Ogólnopolskie rekolekcje sodalicyjne w dniach 27–30 czerwca w Sanktuarium
Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie - prośba o modlitwę o obfite owoce tego wydarzenia.
3. Polecajmy Bogu przez ręce Maryi przygotowania do Ogólnopolskiej Pielgrzymki SM na Jasną
Górę!

