Jak Boże Macierzyństwo jest podstawą specjalnej
relacji Maryi do Chrystusa, oraz fundamentem Jej obecności w ekonomii Zbawienia, zdziałanej przez Chrystusa
Pana, tak też jest ono zasadniczą podstawą stosunku
Maryi do Kościoła. Maryja bowiem jest Matką Tego, który
od pierwszego momentu swego Wcielenia w dziewiczym
Jej łonie, złączył w sobie - jako Głowie - swoje Mistyczne
Ciało, którym jest Kościół. Stąd Maryja, jako Matka Chrystusa, jest również Matką wszystkich Wiernych
i wszystkich Pasterzy, tzn. całego Kościoła.
Dlatego z sercem pełnym ufności i synowskiej miłości
- aczkolwiek sami słabi i niegodni - wznosimy ku Niej nasz
wzrok. Ona, która dała nam Jezusa, Źródło łaski, nieomieszka pomóc Kościołowi, który promieniując dziś obfitością darów Ducha Świętego, angażuje się
z nową siłą do swego zbawczego posłannictwa.
św. Paweł VI, Przemówienie na III Sesji SW II - 21 XI 1964r.

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 i Zarządzie rozpoczynającym nową kadencję.
3. Prosmy w modlitwie o pokoj na Ukrainie oraz o błogosławione dla
Koscioła owoce trwającego procesu synodalnego.
4. W dniach od 11 do 17 wrzesnia br. trwac będzie w Kosciele w Polsce XII Tydzien Wychowania, pod hasłem z 14 rozdziału Ewangelii
sw. Jana: „Ja jestem drogą i prawdą, i zyciem” .
5. 13 wrzesnia nasza jednodniowa pielgrzymka do Małujowic i Wrocławia. Zapraszamy!
6. 17 wrzesnia 41 Ogolnopolska Pielgrzymka Sodalicji Marianskich na
Jasną Gorę. Program w srodku. Zapraszamy!
7. 28 wrzesnia - liturgiczne wspomnienie sw. Wacława - imieniny abp
Wacława Depo. Mozliwosc złozenia zyczen najprawdopodobniej na
Jasnej Gorze 24 wrzesnia ok. 12:00.
8. 9 pazdziernika w XXVIII niedzielę w ciągu roku następna wspolna
Adoracja Najswiętszego Sakramentu, Msza sw. i spotkanie.

MODLITWA SOBOROWA DO MARYI, BOGURODZICY, MATKI KOŚCIOŁA
Bogurodzico Dziewico, Najdostojniejsza Matko Kościoła! Tobie powierzamy cały Kościół.
Ty, którą nazywamy "Wspomożycielką biskupów", chroń pasterzy Kościoła
i wspomagaj w apostolskim posłannictwie. Opiekuj się wszystkimi kapłanami,
zakonnikami, zakonnicami i wiernymi, którzy wspierają ich w mozolnym trudzie.
Ty, która z woli Swego Bożego Syna w momencie Jego zbawczej śmierci
zostałaś Matką umiłowanego ucznia, wspomnij na powierzony Tobie lud chrześcijański. Pamiętaj o wszystkich twoich dzieciach, przyczyń się przed Bogiem
za ich prośbami, zachowaj w nich silną wiarę, umacniaj nadzieję i rozpalaj
miłość.
Pamiętaj o tych wszystkich, którzy znajdują się w niedostatku, w potrzebie
i niebezpieczeństwie, a zwłaszcza o tych, którzy cierpią prześladowanie i są pozbawieni wolności
z powodu wyznawania wiary chrześcijańskiej.
Wyproś im, Dziewicza, Boża Rodzicielko, moc Ducha, przybliż upragniony dzień sprawiedliwości
i wolności. Spójrz łaskawym okiem na naszych braci odłączonych i racz nas zjednoczyć, Ty, która
zrodziłaś Jezusa Chrystusa, pośrednika między Bogiem i ludźmi.
O Świątynio Światłości, bez cienia i zmazy! Wstawiaj się za nami do Syna Twego Jednorodzonego, Pośrednika naszego pojednania z Ojcem, by okazał miłosierdzie dla naszej słabości i oddalił
od nas wszelką niezgodę, wlewając w dusze nasze radość miłowania.
Twemu Niepokalanemu Sercu, Bogurodzico Dziewico, oddajemy cały rodzaj ludzki. Prowadź
cały rodzaj ludzki. Prowadź go ku poznaniu jedynego i prawdziwego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
Oddal od nas kary za grzechy. Obdarz świat cały pokojem - w prawdzie, sprawiedliwości, wolności
i miłości. Amen.

FORMACJA PRZEZ DOBRĄ LEKTURĘ!

FORMACJA BIBLIJNA
Słuchajmy co Bóg mówi do nas podczas liturgii
XXV Niedziela w ciągu roku - 18 IX
XXVI Niedziela w ciągu roku - 25 IX
XXVII Niedziela w ciągu roku - 2 X
XXVIII Niedziela w ciągu roku - 9 X

Am 8, 4-7; 1 Tm 2, 1-8; Łk 16, 1-13
Am 6,1a.4-7; 1 Tm 6,11-16; Łk 16,19-31
Ha 1, 2-3; 2, 2-4; 2 Tm 1, 6-8. 13-14; Łk 17, 5-10
2 Krl 5, 14-17; 2 Tm 2, 8-13; Łk 17, 11-19

INTENCJE MODLITEWNE
* o owoce jubileuszu i swiatło Ducha Swiętego na dalszą pracę sodalicyjną
* o pokoj na swiecie i na Ukrainie
* o rozwoj Sodalicji Marianskich, owoce ogolnopolskiej pielgrzymki
* 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 sobotę 17 września odbędzie się Ogólnopolska Pielgrzymka Sodalicji Mariańskich na
Jasną Górę. Przebiegnie pod hasłem: „Kochać Maryję, kochać Kościół tak jak Jezus”. Program w środku.
4. Polecajmy w modlitwie przygotowania jak też przeżycie Ogólnopolskiej Pielgrzymki
Sodalicji Mariańskich na Jasną Górę, która odbędzie się 17 września br.

