Dlatego też nazywa się Ją duchową Matką Kościoła i całego chrześcijaństwa. Ona nas karmi Duchem Chrystusowym. Ona nas karmi tym Wzorem,
który ma najdokładniej w swych oczach - wzorem
Chrystusa. Ona nas jak najbardziej upodabnia
do Chrystusa, bo Mu nadała przez swoje macierzyńskie
prawa podobieństwo do siebie. Ona ukształtowała
psychofizyczny wyraz Osoby Jezusa Chrystusa i wie
najdokładniej, jak się to czyni. Kto więc chce naśladować
Chrystusa, musi chyba pytać Jego Matkę, jak ma to
zrobić. [...] Nie można naśladować Chrystusa bez pomocy Maryi, bez bliskiego związku z Nią, tak jak nie można
nadać światu chrześcijańskiego oblicza bez uprzedniej
rozmowy z Maryją.
bł. Stefan kard. Wyszyński

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. W dniach od 8 do 14 maja w Kosciele w Polsce Tydzien modlitw
o powołania do słuzby w Kosciele.
5. 28 maja - pierwsze liturgiczne wspomnienie bł. Stefana kard.
Wyszynskiego.
6. W dniach 3-4 czerwca II Ogolnopolski Kongres Rozancowy.
7. 5 czerwca - Swięto Opatrznosci Bozej i XIV Dzien dziękczynienia
oraz ostatnie Ogolnopolskie dziękczynienie za beatyfikację Prymasa
Tysiąclecia.
8. 12 czerwca następna wspolna Adoracja NS, Msza sw. i spotkanie.
9. Prosimy o branie pod uwagę kalendarium naszej wspolnoty SM na
rok 2022, ktore otrzymalismy by brac aktywny udział w pracy wspolnotowej.

IN PERSONA CHRISTI CHRYSTUS OBECNY W OSOBIE KAPŁANA CELEBRUJĄCEGO cz. 1
ks. Mateusz Mickiewicz, Warszawa

Niniejsza refleksja będzie próbą zarówno przybliżenia autora i czytelników do sensu sformułowania ,in persona Christi oraz wskazania na konkretne implikacje dla życia kapłańskiego oraz
życia wszystkich wiernych, dla których kapłani są ustanowieni.
1. Sens teologiczny sformułowania In persona Christi
Temat obecności Pana Jezusa w osobie kapłana sprawującego sakramenty jest fundamentalny nie tylko dla duchowości kapłańskiej. Jest to jeden z najważniejszych tematów naszej
katolickiej wiary, w której podstawowym elementem są sakramenty święte. Chrystus stał się
człowiekiem, wcielił się, aby stać się dla nas bliski, dotykalny; sakramenty natomiast są przedłużeniem w Kościele tej rzeczywistej obecności i bliskości Chrystusa, dostępnej w znakach.
Jako ludzie potrzebujemy takich widzialnych znaków: chcemy dotknąć, zobaczyć, poczuć.
Katolicyzm nie jest spirytualizmem, wręcz przeciwnie - nieustannie podkreśla wartość ludzkiego ciała, zarówno w kontekście prawdy o stworzeniu, jak i o odkupieniu i zmartwychwstaniu.
Kiedy Pan Jezus w Ewangelii posyła Apostołów, czyni ich swoimi reprezentantami - tam,
gdzie oni pójdą, niejako On sam będzie obecny: „Kto Was przyjmuje, Mnie przyjmuje” (Mt 10,
40). Apostołowie, podobnie jak prorocy Starego Testamentu, nie mają działać we własnym
imieniu. Skuteczność ich misji zależy od posłuszeństwa Chrystusowi, który ich umiłował
i powołał (por. m. in. Mt 9, 9; Mk 3, 13-17; J 15, lSn). Kluczowe dla naszych rozważań o Eucharystii i kapłaństwie są jednak słowa ich ustanowienia przez naszego Pana podczas Ostatniej
Wieczerzy: „To czyńcie na moją pamiątkę” (Łk 22,19; zób. także Łk 22,14- 20). Sakrament
Eucharystii jest zatem nierozerwalnie związany z sakramentem kapłaństwa; kapłani są
wyświęcam przede wszystkim dla sprawowania eucharystycznej ofiary.
W tym momencie dotykamy sedna omawianej prawdy. Żaden kapłan nie działa bowiem
w sakramencie Eucharystii swoją mocą, ale staje się uczestnikiem tajemnicy kapłaństwa samego
Chrystusa. Jak rozważa św. Jan Paweł U, „kapłaństwo jest do samych korzeni kapłaństwem
Chrystusa. To On składa w ofierze Bogu siebie samego, swoje Ciało i Krew (...). Kapłan sprawując codziennie eucharystię, zstępuje do głębi tego misterium”. W teologii II Soboru Watykańskiego tę prawdę lakonicznie ujmuje Konstytucja o liturgii świętej: „Chrystus jest obecny
zawsze w swoim Kościele, zwłaszcza w czynnościach liturgicznych. Jest obecny w ofierze Mszy
świętej tak w osobie celebrującego, gdyż «Ten sam, który kiedyś ofiarował siebie na krzyżu,
obecnie ofiaruje się przez posługę kapłanów)), jak zwłaszcza pod postaciami eucharystycznymi.
Jest obecny swoją mocą w sakramentach, tak że gdy ktoś chrzci, sam Chrystus chrzci”.
Ta myśl jest obecna w tradycji Kościoła już od pierwszych pokoleń chrześcijan, i jest przedmiotem naszej wiary. „Biskup lub kapłan, wypełniając właściwy sobie urząd, nie działa we własnym imieniu, lecz reprezentuje Chrystusa, który działa przez niego (...). Wyłącznie kapłan,
który ma władzę sprawowania Eucharystii, działa w tym przypadku nie tylko mocą udzieloną
mu przez Chrystusa, lecz w osobie Chrystusa (in persona), to znaczy podejmując Jego działanie
w taki sposób, że staje się Jego obrazem, gdy wypowiada słowa konsekracji”. Kościół uczy nas,
że kapłan jest skutecznym znakiem łaski dla wiernych dzięki mocy płynącej z sakramentu święceń. To bycie znakiem, obrazem Chrystusa, jest jednak zarówno darem nadprzyrodzonym Jak
i poważnym zobowiązaniem życiowym: „Kapłan jest znakiem, którego nadprzyrodzona
skuteczność wynika z przyjętych święceń; powinien to być znak wyraźny i łatwy do odczytania
przez wiernych”. Nauka Kościoła podkreśla, że to podobieństwo naturalne kapłana do Chrystusa, bycie Jego obrazem, nie byłoby możliwe, gdyby nie był on mężczyzną. Warto zauważyć,
że chociażby w praktyce sakramentu pokuty i pojednania wierni często zwracają się do kapłana
„ojcze”; także w trakcie celebracji eucharystycznej diakon zwraca się do głównego celebransa
przed odczytaniem Ewangelii: „Pobłogosław mnie, ojcze”.

ROK IGNACJAŃSKI (20 maja 2021 - 31 lipca 2022)
500 lat przemiany duchowej i 400 lat kanonizacji św. Ignacego
Hasło: „W Chrystusie ujrzeć wszystko na nowo”

Magis z Maryją
Kluczowym przesłaniem dla ignacjańskiej drogi z Maryją jest łacińskie słowo magis, oznaczające więcej, lepiej, bardziej. Maryjna droga do doskonałości wpisana w „Ćwiczenia duchowe”
prowadzi do potęgowania pragnienia bycia magis: więcej kochać, lepiej służyć, bardziej wypełniać
wolę Bożą.
Święty Ignacy nie dopuszczał zadowolenia przeciętnością w miłości, w służbie i pełnieniu woli
Bożej. Człowiek ukształtowany przez „Ćwiczenia duchowe” w swojej codzienności ma przejawiać
postawę bycia magis. Jest to powołanie do życia ofiarnego, na wzór Maryi.
To Ona, najdoskonalsze Stworzenie, pierwsza ofiarowała się dla miłości i służby Bożej, najdoskonalej wypełniając wolę Bożą względem Niej. Wszyscy, którzy będą za Nią podążać i naśladować
Jej cnoty, zrealizują cel życia ukazany w pierwszym zdaniu Fundamentu:
Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił,
czcił i jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją (CD 23).
Syntezą życia ofiarnego na wzór Maryi jest modlitwa Ignacego
O gorliwą służbę Bożą:
Słowo Odwieczne, Jednorodzony Synu Boży,
proszę Cię, naucz mnie służyć Ci tak, jak tego jesteś godzien.
Naucz mnie dawać, a nie liczyć,
walczyć, a na rany nie zważać,
pracować, a nie szukać spoczynku,
ofiarować się, a nie szukać nagrody innej,
prócz poczucia, że spełniłem Twoją Najświętszą Wolę. Amen.

FORMACJA PRZEZ DOBRĄ LEKTURĘ!

FORMACJA BIBLIJNA
Słuchajmy co Bóg mówi do nas podczas liturgii

V Niedziela Wielkanocna - 15 V
VI Niedziela Wielkanocna - 22 V
Wniebowstąpienie Pańskie - 29 V
Zesłanie Ducha Świętego - 5 VI
Najświętszej Trójcy - 12 VI

Dz 14, 21b-27; Ap 21, 1-5a; J 13, 31-33a. 34-35
Dz 15, 1-2. 22-29; Ap 21, 10-14. 22-23; J 14, 23-29
Dz 1,1-11; Ef 1,17-23; Łk 24,46-53
Dz 2,1–11; Rz 8, 8-17; J 14, 15-16. 23b-26
Prz 8,22-31; Rz 5,1-5; J 16,12-15
INTENCJE MODLITEWNE
* o owoce jubileuszu i swiatło Ducha Swiętego na dalszą pracę sodalicyjną
* o pokoj na swiecie i na Ukrainie
* o rozwoj Sodalicji Marianskich
* o swiętosc rodzin, o powołania kapłanskie i zakonne,
* o ład społeczny w naszej Ojczyznie
* o ustanie pandemii Covid-19

KALENDARIUM ŚWIĘTYCH SM

Z ŻYCIA FEDERACJI SODALICJI MARIAŃSKICH W POLSCE

1. Zakończył się Rok Jubileuszowy 450-lecia obecności SM na ziemiach
polskich. Prośmy w modlitwie o owoce tego czasu polecając Federację SM
w Polsce.
2. Wielkopostny dzień skupienia dla Sodalicji Mariańskich odbył się 2 kwietnia
w Niepokalanowie.
3. Federacja SM proponuje, aby na naszych spotkaniach sodalicyjnych podjąć rozważania dotyczące Eucharystii, gdyż stanowi Ona centrum trzyletniego programu
duszpasterskiego.
4. 4 czerwca w Warszawie odbędzie się Ogólnopolski Zjazd Delegatów.
5. 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.

