Czyż znaczenie obrazu, wizerunku nie polega na tym, ażeby
uobecniać – ażeby czynić obecną – osobę, którą przedstawia?
Jeśli takie jest powszechne znaczenie obrazów i wizerunków, to
wedle właściwej proporcji trzeba je zastosować i do tej Świętej
Ikony, która od sześciuset lat w sposób szczególny „uobecnia”:
czyni obecną Bogurodzicę pośród wszystkich ludzi, którzy
Ją nieustannie otaczają. Czynią Ją obecną pośród całego ludu,
który w kontekście swych dziejowych doświadczeń – trudnych
doświadczeń – nabrał i stale nabiera głębokiego przeświadczenia, że Matka Chrystusa jest mu dana jako „szczególna pomoc
i obrona”. Czyż rozważając to wszystko, nie można powiedzieć,
że głoszona przez Sobór obecność Maryi w tajemnicy Chrystusa
i Kościoła uzyskuje swój szczególny wyraz na ziemi polskiej
za pośrednictwem Jasnogórskiego Obrazu? Maryja, która po
macierzyńsku przewodniczy całemu Ludowi Bożemu w jego ziemskiej wędrówce:
w pielgrzymowaniu wiary, nadziei i miłości (por. Lumen gentium, 58 i 68) – przewodniczy
synom i córkom ziemi polskiej w tym samym pielgrzymowaniu za pośrednictwem swego
Jasnogórskiego Wizerunku.
Św. Jan Paweł II, List na List Bogarodzica-Dziewica…
do Kościoła w Polsce na 600-lecie Jasnogórskiego Obrazu, 8 XII 1981r.

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 naszej wspolnocie, a takze o Federacji SM.
3. Prosmy w modlitwie o pokoj na Ukrainie oraz o błogosławione dla
Koscioła owoce trwającego procesu synodalnego.
4. 15 sierpnia odpust Wniebowzięcia NMP. Suma o godzinie 11:00.
a wieczorem o 18:30 procesja eucharystyczna.
5. Od 17 sierpnia Nowenna przed uroczystoscią NMP Częstochowskiej.
6. 20 sierpnia imieniny o. Przeora. Pamiętajmy w modlitwie, szczegolnie w czasie Mszy imieninowej w dniu imienin o godzinie 11:00
w Kaplicy Matki Bozej.
7. 26 sierpnia uroczystosc NMP Częstochowskiej. Suma o godzinie
11:00. a wieczorem o 18:30 procesja eucharystyczna.
8. 11 wrzesnia w XXIV niedzielę w ciągu roku następna wspolna Adoracja Najswiętszego Sakramentu, Eucharystia i spotkanie.

JEZUS CHRYSTUS OBECNY W ZGROMADZENIU LITURGICZNYM - ks. Stanisław Czenczek

Jezus Chrystus przed wstąpieniem do nieba przekazał uczniom następujące polecenie:
„Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody,
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko,
co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.” (Mt 28,18-20).
W Kościele żyje Chrystus
Apostołowie po zesłaniu Ducha Świętego rozpoczęli misję głoszenia Ewangelii od Jerozolimy aż po krańce ziemi. W ten sposób zaczął istnieć Kościół. Jezus tak jak przyrzekł apostołom,
pozostał z nimi w Kościele. Jako Syn Boży i prawdziwy Człowiek, Jezus Chrystus zjednoczony
z Bogiem Ojcem i namaszczony czyli napełniony Duchem Świętym, jest obecny we wspólnocie
Kościoła. Sobór Watykański II w Konstytucji o Kościele stwierdza: „Kościół jest w Chrystusie
niejako sakramentem, czyli znakiem narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego... Wszystkich zaś wybranych Ojciec przed wiekami «przewidział
i przeznaczył, aby się stali podobni do Syna Jego, który miał być pierworodnym między wielu
braćmi» (Rz 8,9). A wierzących w Chrystusa postanowił zgromadzić w Kościele świętym.” (KK
nr 2). Kościół ukazany przez Sobór Watykański II jest przede wszystkim wspólnotą zjednoczoną z Bogiem i z ludźmi. W języku łacińskim communio, po grecku koinonia. To szczególna
wspólnota, która jednoczy się przez wiarę.
Konstytucja o Liturgii Soboru Watykańskiego II mówi: „Z boku umierającego na krzyżu
Chrystusa zrodził się przedziwny sakrament całego Kościoła. Dlatego jak Ojciec posłał Chrystusa, tak i On posłał Apostołów, których napełnił Duchem Świętym nie tylko po to, aby głosząc
Ewangelię wszystkiemu stworzeniu, zwiastowali, że Syn Boży swoją śmiercią i zmartwychwstaniem wyrwał nas z mocy szatana i uwolnił od śmierci oraz przeniósł do królestwa Ojca,
lecz także po to, by ogłaszane dzieło zbawienia sprawowali przez Ofiarę i sakramenty, stanowiące ośrodek całego życia liturgicznego...
Od tego czasu Kościół nigdy nie zaprzestał zbierać się na odprawianie paschalnego misterium, czytając to, „co było o Nim we wszystkich pismach” (Łk 24,27), sprawując Eucharystię,
w której „uobecnia się zwycięstwo i triumf Jego śmierci” i równocześnie składając dzięki „Bogu
za niewysłowiony dar” (2 Kor 9,15) w Chrystusie Jezusie, „dla uwielbienia Jego chwały” (Ef
1,12), „przez moc Ducha Świętego” (KL n. 6).
Dzieje Apostolskie mówią nam o pierwszej wspólnocie chrześcijan, że „Trwali oni w nauce
Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach... Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca.” (Dz
2,43.46).
Łamanie chleba, o którym wspominają Dzieje Apostolskie, oznaczało Eucharystię. Trzeba
zauważyć, że trwali oni we wspólnocie czyli w Kościele, gdzie obecny był Chrystus.
Tym który jednoczy nas we wspólnotą Kościoła jest Duch Święty. On obecny w każdym z nas
jednoczy nas wszystkich.
Chrystus wykonuje swoje wieczne kapłaństwo w liturgii Kościoła i jest w różnoraki sposób
obecny w niej. Jest obecny szczególnie w celebracji Eucharystii. Jest On obecny w ofierze Mszy
św. w osobie odprawiającego kapłana pod postaciami eucharystycznymi, jest obecny w swoim
słowie, jest obecny we wspólnocie Kościoła, gdy Kościół się modli i śpiewa psalmy, gdyż On
sam obiecał: „Gdzie dwaj albo trzej sązgromadzeni w imię moje, tam Ja jestem pośród
nich.” (Mt 18,20) (KL n. 7). Stąd też liturgia jest z jednej strony uwielbieniem Pana Boga, a z drugiej strony uświęceniem człowieka.
Czym jest zgromadzenie liturgiczne?
„Zgromadzenie liturgiczne tworzą wszyscy ochrzczeni, którzy odpowiedzieli na zawołanie Boże, skierowane do nich przez hierarchię i zeszli się w określonym miejscu.”—tak określa
to ks. Rudolf Zielasko ( Wprowadzenie do liturgii, Poznań 1967, s. 126). Zgromadzenie liturgiczne jest według teologów współczesnych świętym znakiem rzeczywistości nadprzyrodzonej.
Według Cipriano Vagagginiego znak liturgiczny posiada poczwórny wymiar: wskazuje na
przeszłość, jest przypomnieniem czegoś w przeszłości, przedstawia rzeczywistość nadprzyrodzoną aktualnie obecną, zapowiada rzeczywistość przyszłą i posiada moc zobowiązującą.
Zgromadzenie liturgiczne przypomina zgromadzenie Ludu Wybranego pod Górą Synaj.
Jest wspomnieniem oddawanego kultu w historii Izraela. Wspomina w Eucharystii ostatnią
Wieczerzę i ustanowienie Najświętszego Sakramentu. Zgromadzenie liturgiczne a zwłaszcza
Msza św. uobecnia Lud Boży Nowego Przymierza czyli Kościół Chrystusowy.

Jest objawieniem się Kościoła. Jest uobecnieniem Chrystusa. Jest źródłem życia i wzrostu
Kościoła. Obecność Chrystusa w zgromadzeniu liturgicznym nie jest sakramentalna w ścisłym
znaczeniu, ale rzeczywista i prowadzi do realnej obecności w Eucharystii pod postacią chleba
i wina.
Zgromadzenie liturgiczne wskazuje na przyszłość, na wspólnotę ludzi uwielbionych w niebie. Jest zapowiedzią przyszłej chwały zbawionych. Jest znakiem zobowiązującym tzn. że wierni
są zobowiązani do uczestnictwa w zgromadzeniu liturgicznym mają się włączyć czynnie w akcję liturgiczną i dążyć do jednoczenia wewnętrznego z Bogiem i braćmi.
Na początku Mszy św. kapłan pozdrawia nas: „Pan z wami”, odpowiadamy ,I z Duchem
twoim”. To oznacza, że już wtedy, gdy zbieramy się razem na Mszę św. lub inne nabożeństwa
Jezus jest obecny w naszym zgromadzeniu.
Konstytucja o Liturgii w punkcie 10. mówi: „Liturgia jest szczytem, do którego zmierzadziałalność Kościoła i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc”.
Jakie wnioski wypływają z obecności Jezusa w Zgromadzeniu liturgicznym?
Mamy najpierw uczestniczyć w każdą niedzielę we Mszy św. Nasze uczestnictwo powinno
być według Konstytucji o liturgii „świadome, pobożne i czynne”. Tak to wyraża wspomniany
dokument: „Kościół nasz bardzo się troszczy o to, aby chrześcijanie podczas tego misterium
wiary nie byli jak obcy i milczący widzowie, lecz aby przez obrzędy i modlitwy te tajemnice
dobrze zrozumieli, w świętej czynności uczestniczyli świadomie, pobożnie i czynnie, byli kształtowani przez słowo Boże, posilali się pr2y stole Ciała Pańskiego i składali Bogu dzięki, a ofiarując niepokalaną hostię nie tylko przez ręce kapłana, lecz także razem z nim3 uczyli się samych
siebie składać w ofierze i za pośrednictwem Chrystusa z każdym dniem doskonalili się w zjednoczeniu z Bogiem i wzajemnie ze sobą, aby w końcu Bóg był wszystkim we wszystkich.” (KL
n. 487).
Uczestnicząc w zgromadzeniu liturgicznym doświadczamy obecności Chrystusa, który nie
tylko jest obecny, ale udzielający nam łaski zbawienia. Stąd mamy przeżywać radość płynącą
z tego jednoczenia z Bogiem. Odnajdujemy w ten sposób najgłębszy sens życia, aby Bóg we
wszystkim był uwielbiony.
Zgromadzenie liturgiczne jest znakiem Kościoła i równocześnie jego narzędziem w przekazywaniu wiary. W ten sposób głosimy Dobrą Nowinę, pokazujemy innym Jezusa. Jako wspólnota Sodalicji Mariańskiej mamy szczególnie przeżywać nasze spotkania we Mszy św. czy w innych nabożeństwach, które uobecniają nam tajemnicę Jezusa, który dzisiaj staje się tak bliski
nam, głosi DobrąNowinę o naszym zbawieniu.

DEFORMACJA PRZEZ ZŁĄ LEKTURĘ!

FORMACJA BIBLIJNA Słuchajmy co Bóg mówi do nas podczas liturgii
Wniebowzięcie NMP - 15 VIII
Ap 11,19a i 12,1-6a.10ab; 1 Kor 15, 20-26; Łk 1,39-56
XXI Niedziela w ciągu roku - 21 VIII
Iz 66, 18-21; Hbr 12, 5-7. 11-13; Łk 13, 22-30
NMP Częstochowskiej - 26 VIII
Prz 8, 22-35 vel Iz 2, 2-5 ; Ga 4, 4-7; J 2, 1-11
XXII Niedziela w ciągu roku - 28 VIII Syr 3,17-18.20.28-29; Hbr 12,18-19.22-24a; Łk 14,1.7-14
XXIII Niedziela w ciągu roku - 4 IX
Mdr 9,13-18b; Flm 9b-10.12-17; Łk 14,25-33
XXIV Niedziela w ciągu roku - 11 IX
Wj 32,7-11.13-14; 1 Tm 1,12-17; Łk 15,1-32
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. Pamiętajmy w modlitwie o Federacji SM w Polsce, proszą o duchowy i liczebny
rozwój wspólnot sodalicyjnych w naszej Ojczyźnie.
2. Federacja SM proponuje, aby na naszych spotkaniach sodalicyjnych podjąć rozważania dotyczące Eucharystii, gdyż stanowi Ona centrum trzyletniego programu duszpasterskiego.
3. W dniach 30 czerwca - 3 lipca odbyły się w Chludowie tegoroczne ogólnopolskie rekolekcje
sodalicyjne, które poprowadził o. Franciszek Bąk SVD, magister nowicjatu Zgromadzenia Słowa
Bożego (Werbistów).
4. Zmarła Barbara Luftowa, sodaliska, Powstaniec Warszawski, nauczycielka języka polskiego,
katechetka, aktywny uczestnik prac Duszpasterstwa Rodzin
5. Polecajmy w modlitwie przygotowania jak też i przeżycie Ogólnopolskiej Pielgrzymki Sodalicji Mariańskich na Jasną Górę, która odbędzie się 17 września br.

