Niech Dziewica Maryja, której łono wydało
Zbawiciela, która zachowywała wszystkie sprawy
„i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2, 19), wyjedna nam dar cierpliwości i niech będzie przy nas
ze swoją macierzyńską obecnością, aby ten czas
nawrócenia przyniósł owoce wiecznego zbawienia.
Franciszek, Orędzie na Wielki Post 2022

AKTUALNOŚCI

1. Dziękujemy za wszelką zyczliwosc, modlitwę, kazdego rodzaju
wsparcie i wszelkie zaangazowanie i pomoc.
2. Trwajmy w jednosci duchowej nie tylko pamiętając w modlitwie
o prosbie o owoce jubileuszu 450-lecia SM w Polsce, ale takze w otwartosci na rozne sytuacje i potrzeby bliznich.
3. Prosmy w modlitwie o pokoj na Ukrainie oraz o błogosławione dla
Koscioła owoce trwającego procesu synodalnego, w ktory tez się angazujemy.
4. 8 marca minęła 28 rocznica reerekcji SM przy Jasnej Gorze. 13 marca przypada 9 rocznica wyboru papieza Franciszka oraz 400 rocznica
kanonizacji sw. Ignacego z Loyoli - stąd w tym dniu głowne obchody
Roku Ignacjanskiego w Swiątyni Opatrznosci Bozej w Warszawie.
5. W piątki Wielkiego Postu zapraszamy na Drogę Krzyzową i Adorację
Najswiętszego Sakramentu w naszej kaplicy o godzinie 16:30.
6. W sobotę 19 marca uroczystosc sw. Jozefa, Oblubienca NMIP i Patrona Koscioła, a w piątek 25 marca uroczystosc Zwiastowania Panskiego
- dzien swiętosci zycia.
7. Doroczne Rekolekcje Sodalicyjne odbędą się w dniach od 8 do
10 kwietnia. W piątek 8 III oraz sobotę 9 III od g. 15:00 w niedzielę
10 III od godziny 9:00.
8. Prosimy o branie pod uwagę kalendarium naszej wspolnoty SM na
rok 2022, ktore otrzymalismy by brac aktywny udział w pracy wspolnotowej.

XVI ZGROMADZENIE OGÓLNE SYNODU BISKUPÓW – RZYM 2023
FAZA DIECEZJALNA /do 15 maja 2022r./
SPOTKANIE 3
(MISJA)
Motto biblijne:
„Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego ”
(1Kor 1,22-23)

PYTANIA
1. Wymień kilka sytuacji i sposobów , w których sam dzieliłeś się z innymi swoją
wiarą?
2. Jaki jest obraz Kościoła i twojej parafii w opinii ludzi, z którymi się spotykasz
w życiu codziennym?
3. Jakie grupy ludzi w twojej parafii są najbardziej oddalone od wiary i Kościoła?

4. Jakie inicjatywy podejmuje twoja parafia /wspólnota/ na rzecz lokalnej społeczno
ści?
5. Przez jakie działania, twoim zdaniem, można by lepiej dotrzeć z wiarą i zaangażowaniem w Kościół do dzieci i młodzieży?
6. Jak ludzie świeccy z twojej parafii /wspólnoty/ pomagają kapłanom w ewangelizacji i dotarciu do osób spoza Kościoła?
7. Co się robi, a co powinno się jeszcze robić w twojej parafii /wspólnocie/
dla rodzin?

8. Czy i jak w twojej parafii /wspólnocie/ wykorzystuje się nowoczesne środki komunikacji do ewangelizacji?
9. Jak oceniasz misyjne i ewangelizacyjne zaangażowanie kapłanów w twojej parafii ?
10. Co powinno się zrobić w Kościele,
aby wspomóc dzieło powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych?

Jakimi, innymi uwagami o Kościele
(parafii czy wspólnocie) chciałabyś/
chciałbyś się jeszcze podzielić?

ROK IGNACJAŃSKI (20 maja 2021 - 31 lipca 2022)
500 lat przemiany duchowej
i 400 lat kanonizacji św. Ignacego
Wybierać to, co mi pomaga – ignacjańska zasada „o tyle, o ile” – Paweł Kosiński SJ
Zdolność do samodzielnego decydowania o tym, co wybieram jest nie tylko oznaką dojrzałości, ale jest też głębokim pragnieniem każdego. (...) Św. Paweł powiedział: „wszystko mi wolno, ale
nie wszystko przynosi korzyść” (1Kor 6,12). Wolność nie wystarczy, kiedy zabraknie mądrości wyboru. W życiu stoimy przed wieloma decyzjami. Te najważniejsze to droga życia, powołanie, często
w formie definitywnej, jak małżeństwo, kapłaństwo, świadome życie konsekrowane. Inne wybory
są zmienne, jak miejsce pracy, zamieszkania, emigracja itp. W życiu nieustannie podejmujemy
mniejsze czy większe decyzje.
Podstawowa logika duchowej ekonomii: wybieraj rzeczy „o tyle, o ile” ci służą, budują cię
i przybliżają do celu życia, jakim jest szczęście i wieczne trwanie. Umiejętność dobrego wybierania
to efekt wielu czynników. Część nie zależy ode mnie, bo są to okoliczności historyczne, społeczne
czy rodzinne. To moja osobista historia i doświadczenia. Tego nie wybieram. Mogę tylko przyjąć
i brać to pod uwagę przy podejmowaniu wszelkich, zwłaszcza istotnych decyzji. (...) Wraz z dojrzewaniem coraz więcej zależy ode mnie, od moich preferencji i smaków wewnętrznych. Dobrego
wybierania uczymy się mozolnie. To nie nastrój chwili, impuls czy instynkt. Takie wybory rzadko
bywają mądre i trwałe, a budowanie na nich swojej przyszłości jest sporym ryzykiem.
Św. Ignacy w Ćwiczeniach Duchowych, które są dobrym narzędziem do uporządkowania życia
i dokonywania właściwych wyborów, zwraca naszą uwagę na logikę, jaka winna rządzić naszym
światem. Człowiek, każdy z nas, został stworzony do szczęścia i zbawienia. To jest celem i temu
mają być podporządkowane wszystkie decyzje i wybory, zwłaszcza te najważniejsze. (...)
Z tego, co dobre i korzystne w sensie ogólnym muszę wybierać to, co jest dobre i właściwe
dla mnie, w mojej osobistej historii, w okolicznościach mojego życia. Z rzeczy, które są dobre z natury, wybieram te, które są bardziej przydatne dla mnie. Św. Ignacy wprowadza zasadę „tantum
quantum – o tyle, o ile”. Robię coś, decyduję się na coś w takim stopniu, w jakim mnie to prowadzi do celu mojego życia. Według tej zasady korzystam w życiu z tego, co mi pomaga w osiąganiu celu, jaki jest dla mnie ważny. (...) Nie uganiam się za tym, co nie zaspokaja moich najgłębszych pragnień, innymi słowy, jest dla mnie mało użyteczne. Nie ulegam rozproszeniom. Jestem
skoncentrowany na tym, co mnie buduje.
To prawda, że nie wszystkie codzienne decyzje mają tak wielką perspektywę. One jednak muszą być zgodne z tą podstawową logiką duchowej ekonomii: wybieraj rzeczy „o tyle, o ile” ci służą,
budują cię i przybliżają do celu życia, jakim jest szczęście i wieczne trwanie. (…) Zasada „o tyle,
o ile” przypomina mi o osobistej odpowiedzialności za dokonywane wybory. Nikt mnie nie zwolni
ani nie zastąpi w nich. To przywilej, ale i ciężar. Mądry wybór to taki, który mnie przybliża do celu
mego życia i broni się w perspektywie wieczności.

FORMACJA PRZEZ DOBRĄ LEKTURĘ!

FORMACJA BIBLIJNA
Słuchajmy co Bóg mówi do nas podczas liturgii

Św. Józefa, Oblubieńca NMP - 19 II 2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rz 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21. 24a
III Niedziela Wielkiego Postu - 20 III
Wj 3, 1-8a. 13-15; 1 Kor 10, 1-6. 10-12; Łk 13, 1-9
Zwiastowanie NMP - 25 III
Iz 7, 10-14; Hbr 10, 4-10; Łk 1, 26-38
IV Niedziela Wielkiego Postu - 27 III
Joz 5, 9a. 10-12; 2 Kor 5, 17-21; Łk 15, 1-3.11-32
IV Niedziela Wielkiego Postu - 3 IV
Iz 43,16-21; Flp 3,8-14; J 8,1-11
Niedziela Męki Pańskiej - 10 IV
Łk 19,28-40; Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Łk 22,14 - 23,56
INTENCJE MODLITEWNE
* o owoce jubileuszu i swiatło Ducha Swiętego na dalszą pracę sodalicyjną
* o owoce beatyfikacji Stefana kard. Wyszynskiego i M. Elzbiety Czackiej
* o rozwoj Sodalicji Marianskich
* o swiętosc rodzin, o powołania kapłanskie i zakonne,
* o pokoj i ład społeczny w naszej Ojczyznie i na Ukrainie
* o ustanie pandemii Covid-19
fot. S. P.

KALENDARIUM ŚWIĘTYCH SM

Z ŻYCIA FEDERACJI SODALICJI MARIAŃSKICH W POLSCE

1. Pamiętajmy w modlitwie o Federacji SM w Polsce.
2. Zakończył się Rok Jubileuszowy 450-lecia obecności SM na ziemiach
polskich. Prośmy w modlitwie o owoce tego czasu.
3. Tradycyjnie na początku roku Federacja SM w Polsce zwraca się z pokorną prośbą
do wszystkich ludzi dobrej woli o odpisanie 1% podatku dochodowego na rzecz
Towarzystwa Przyjaciół Szkół Katolickich Sodalicji Mariańskich.
4. Ogólnopolskie rekolekcje sodalicyjne odbędą się w tym roku, jeśli Pan Bóg pozwoli, w dniach od 30 czerwca do 3 lipca (czwartek-niedziela) w Domu Rekolekcyjnym Misjonarzy Werbistów w Chludowie koło Poznania. Koszt 480 zł.
5. Zarząd Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce, obradujący na zebraniu w dniu
26 lutego 2022 r., a także Asystent Kościelny skierowali w odpowiedzi na prośbę papieża Franciszka apel do wszystkich Sodalisów i Księży Moderatorów o modlitwę,
post i jałmużnę w intencji pokoju na Ukrainie.

