AKTUALNOŚCI
1. Dziękujemy za wszelką zyczliwosc, modlitwę, kazdego rodzaju wsparcie
i wszelkie zaangazowanie szczegolnie związane z Ogolnopolską Pielgrzymką Sodalicji Marianskich na Jasną Gorę.
2. Z powodu zakazenia Ojcow Paulinow Covid19 zostały czasowo zawieszone spotkania wspolnot działających przy Jasnej Gorze.
3. 22 pazdziernika - Dzien Patrona sw. Jana Pawła II - pamiętajmy w modlitwie szczegolnie o naszej wspolnocie. Jesli będzie mozliwosc wspolnego
swiętowania będzie przekazana o tym wiadomosc w odpowiednim czasie.
4. Na 27 pazdziernika planowane jest spotkanie z cyklu PRYMAS JASNOGORSKI. MARYJNA DROGA DO SWIĘTOSCI. Rozpoczęcie o godzinie 19:30
w sali papieskiej o ile nie uniemozliwi spotkania sytuacja epidemiczna.
5. Zbliza się uroczystosc Wszystkich Swiętych i Dzien Zaduszny. Na Jasnej
Gorze jak co roku w wypominkach będą polecani zmarli moderatorzy i sodalisi jasnogorskiej Sodalicji Marianskiej. Pamiętamy o zmarłych z naszej
wspolnoty jak i z naszych rodzin czy przyjacioł.
6. Najblizsza Msza sw. sodalicyjna w niedzielę 8 listopada.

12 powodów, dla których warto iść na Mszę świętą
Czasami ludzie nie rozumieją po co iść na mszę świętą. A kiedy już pójdą, to
czasami się nudzą. Jeśli poznasz te 12 faktów na temat Eucharystii, to żadna
msza święta już nie będzie taka sama. Warto też podzielić się tymi faktami
z innymi.
Zanurzenie w całej Trójcy Świętej
Bóg schodzi na ziemię i oddaje swojego Syna dla naszego zbawienia. Odnawia tajemnicę wcielenia, by być obecnym nawet w najmniejszym okruchu chleba i każdej kropli wina, przemienianych
przez Ducha Świętego w Jego Ciało i Krew.
Przyjaźń z Jezusem
Możemy się modlić, czytać Pismo Święte, pomagać innym, ale nic nie zastąpi uczestnictwa
w Eucharystii. Ponieważ to tam dotykamy tajemnicy serca Bożego. Tam poznajemy niezmierzoną
siłę Jego miłości i miłosierdzia – ponad grzech i śmierć.
Nowe życie
Eucharystia to przypomnienie zmartwychwstania Jezusa i zapowiedź tego, że my też zmartwychwstaniemy. Dlatego Eucharystia odnawia już teraz w nas życie Boże. Częste uczestnictwo we
Mszy Świętej odnawia siły do codziennych zmagań, pokorę, wytrwałość i pokój serca.

Zjednoczenie z Ciałem Chrystusa
Jezus w Eucharystii wciąż uobecnia swoją mękę, byśmy mogli się z nią zjednoczyć. Nie tylko
złączyć z Nim swoje cierpienia, ale całe swoje życie. I przez to otworzyć każdy obszar życia na
zbawienie, na Jego błogosławieństwo. Byśmy mogli tworzyć prawdziwą wspólnotę z innymi ludźmi w Kościele.
Ubogacenie ubogich
Eucharystia pokazuje nam, że tak naprawdę nie posiadamy nic, co mogłoby nas zaprowadzić do
Nieba. Mamy Jezusa. Bez Niego nic nie możemy zrobić, ale z Nim wszystko.
Oczyszczenie z grzechów lekkich
Spowiedź powszechna i przyjęcie Komunii Świętej gładzą grzechy lekkie. W każdej Eucharystii
Jezus przychodzi ze swoim miłosierdziem i wciąż na nowo czyni naszą duszę czystą.
Ochrona przed grzechem śmiertelnym
Komunia Święta ochrania nas przed popełnieniem grzechu śmiertelnego. Eucharystia czyni
nas bardziej wolnymi od pokus, oczyszcza pamięć i wolę ze skłonności do złego. I jednocześnie
umacnia w czynieniu dobra. Szatan nie ma wtedy do nas przystępu. Bliskość Jezusa wspomaga
nas i pomaga podejmować właściwe decyzje.
Duchowe pocieszenie
Eucharystia, to osobiste spotkanie z żywym i prawdziwym Jezusem, tym który mówił: Przyjdźcie
do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Jw. Was pokrzepię (Mt
11,28). Nauczyciel nie zmienił zdania. Wciąż tak samo chce nas pocieszyć, podnieść, dodać sił do
zmagania się z codziennymi problemami i pomnożyć nadzieję.

Duchowy pokój
Podczas Synodu poświęconego Eucharystii w 2005 roku biskupi mówili m.in. o tym,
jak przyjmowanie Komunii św. przemieniało lud Boży w miejscach, które były wojny, jak skłaniała do poszukiwania pokoju: Dzięki celebracjom eucharystycznym, ludy będące w konflikcie mogły
się zebrać wokół słowa Bożego, wysłuchać prorockiego głoszenia pojednania poprzez darmo dane
przebaczenie, przyjąć łaskę nawrócenia, która pozwala na komunię tego samego chleba i tego samego kielicha. Eucharystia prawdziwie czyni nas braćmi i siostrami.
Centrum naszego życia
Święty Augustyn napisał: „Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko inne jest na swoim
miejscu”. Kiedy nasze życie układamy tak, by wszystko służyło zbawieniu naszemu i naszych bliźnich, wtedy nie musimy bać się o to, gdzie spędzimy życie wieczne. Na Eucharystii dotykamy już
teraz tajemnicy Nieba. Dlatego powinna być ona w centrum, byśmy nigdy nie zapomnieli jaki cel
ma nasze życie.
Udział w Zbawieniu
Składając na ołtarzu ofiarę ze swojego życia, mamy udział w zasługach Chrystusa, w Jego ofierze.
On błaga za nami z takim samym krzykiem i z taką samą mocą, jak błagał na krzyżu za swoich nieprzyjaciół. Jego rany i Jego krew wciąż wołają o miłosierdzie i zbawienie dla ciebie i dla mnie.
Włączenie we wspólnotę świętych
Wszyscy święci i aniołowie łączą się w każdej modlitwie Eucharystycznej, by z nami wołać do Boga
w naszych intencjach.

FORMACJA PRZEZ DOBRĄ LEKTURĘ!

FORMACJA BIBLIJNA

Słuchajmy co Bóg mówi do nas w liturgii
XXIX Niedziela w ciągu roku - 18 X
XXX Niedziela w ciągu roku - 25 X
Uroczystość Wszystkich Świętych - 1 XI
XXII Niedziela w ciągu roku - 8 XI

Iz 45,4-6; 1Tes 1,1-5b; Mt 22,15-21
Wj 22,20-26; 1Tes 1,5c-10; Mt 22,34-40
Ap 7,2-4.9-14; 1J 3,1-3; Mt 5,1-12a
Mdr 6,12-16; 1Tes 4,13-18; Mt 25,1-13
INTENCJE MODLITEWNE

fot. S. P.

* dziękczynienie za Cud nad Wisłą i łaski, jakimi Pan Bog nas obdarował
* 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
* o dobre przygotowanie i przezycie jubileuszu 450-lecia SM w Polsce
* o ustanie pandemii Covid-19

PAŹDZIERNIK 2020
1 Sw. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Koscioła (SM)
19 Sw. Jana de Brebeuf oraz sw. Izaaka Jogues, kapłanow i męczennikow, wo. (SM);
21 Sw. Kaspra del Bufalo, kapłana, wd. (SM)
22 Sw. Jana Pawła II, papieza – Patrona naszej wspolnoty (SM)
23 Sw. Jozefa Bilczewskiego, biskupa, wd. (SM)
LISTOPAD 2020
1 UROCZYSTOSC WSZYSTKICH SWIĘTYCH
3 Bł. Ruperta Mayera, kapłana, wd. (SM)
4 Sw. Karola Boromeusza, biskupa, wo. (SM)
6 Bł. Antoniego Baldinucci, kapłana i zakonnika, wd. (SM)
11 Bł. Alicji Kotowskiej, dziewicy i męczennicy (SM)
14 Sw. Jozefa Pignatelli, kapłana, wo. (SM)
26 Sw. Jana Berchmansa, zakonnika (SM); Sw. Leonarda z Porto Maurizio, kapłana (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 Cz. sł. b. Stefan kard. Wyszyński.
3. 19 września odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Sodalicji Mariańskich na Jasną Górę.
4. Obejmijmy naszą modlitwą zbliżające się obrady Zarządu Federacji SM w Polsce.

