Dla ludzi świeckich nie ma lepszego
środka do nabycia doskonałości, jak
wstąpienie do Sodalicji Mariańskiej.
św. Franciszek Salezy

AKTUALNOŚCI
1. Dzisiaj XVIII Dzień Papieski obchodzońy pod hasłem: „Promieńiowańie Ojcostwa”
2. Przezywamy miesiąc ńabozeństw rozańcowych. Modlitwa szczegolńie bliska tez dzięki
ńaszej sodalicyjńej Rozy.
3. Spotkańie biblijńe - wtorek 16 pazdzierńika g. 17:00.
4. Spotkańie z ńauczańiem Koscioła - wtorek 23 pazdzierńika g. 17:00.
5. Dzień Patrońa będziemy obchodzic w liturgiczńe wspomńieńie sw. Jańa Pawła II w pońiedziałek 22 pazdzierńika, Msza o godzińie 9:00.
6. Sympozjum JASNOGORSKA MATKA I NAROD - Z Bogurodzicą ku polskiej wolńosci mysli
i czyńu - wtorek 23 pazdzierńika (7:30 Msza sw., obrady 9:00 - 18:00 z przerwami)
7. 100-lecie ńiepodległosci - 4 listopada głowńe jasńogorskie uroczystosci.
8. 11 listopada - ńastępńe spotkańie.
9. Czekamy ńa propozycje do przyszłoroczńego kaleńdarium ńaszej sodalicyjńej pracy.

INTENCJE MODLITEWNE
* dziękczyńieńie za 100 roczńicę odzyskańia ńiepodległosci Polski
* o łaskę wiary dla młodego pokoleńia Polakow, wychowańie patriotyczńe dzieci
i młodziezy oraz o rozwoj młodziezowych Sodalicji Mariańskich
* w ińteńcji młodziezy i Syńodu Biskupow
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FORMACJA BIBLIJNA - JAK CZYTAĆ PISMO ŚWIĘTE?
Etap 1. Lectio
Teraz, tytułem wstępu, przeczytaj fragmenty adhortacji apostolskiej Verbum Domini papieża
Benedykta XVI, który streszcza i wyjaśnia tę metodę czytania Pisma Świętego [Lectio divina]:
"Rozpoczyna się [...] czytaniem (lectio) tekstu, które rodzi pragnienie autentycznego poznania
jego treści: «co mówi tekst biblijny sam w sobie»? Bez tego etapu istnieje ryzyko, że tekst stanie
się tylko pretekstem, by nigdy nie wyjść poza własne myśli".
Najważniejszym aspektem pierwszego etapu spotkania ze Słowem Bożym w lectio jest
zrozumienie, "co mówi tekst biblijny sam w sobie". Polega ono niejako na "ważeniu" każdego
słowa, czyli próbie zrozumienia go w kontekście innych słów. Na tym etapie jest potrzebna
aktywność twojego intelektu.
Etap 2. Meditatio
Dopiero później to, co poznasz przez rozum, ma być poznane przez twoje serce, o czym dalej
pisze Benedykt XVI: "Następuje później rozważanie (meditatio), w którym stawiamy sobie
pytanie: «co mówi tekst biblijny nam»? Tutaj każdy osobiście, ale także wspólnota powinna
otworzyć się na nie i z nim konfrontować, ponieważ nie chodzi o rozważanie słów
wypowiedzianych w przeszłości, ale w chwili obecnej".
Etap meditatio jest czasem poznawania sercem, czyli przyjęciem i zatrzymaniem w sercu Słowa
Bożego, tak aby zamieszkało ono w tobie. Wtedy będziesz mógł skonfrontować swoje
dotychczasowe myśli, słowa i uczynki z tym, co wnosi w twoje życie poznane Słowo.
Etap 3. Oratio
Taka konfrontacja Słowa Bożego z twoim życiem powinna zaowocować modlitwą, co wyjaśnia
papież w dalszej części adhortacji: "Dochodzi się następnie do etapu modlitwy (oratio), która
zakłada pytanie: «co my mówimy Panu w odpowiedzi na Jego Słowo»? Modlitwa jako prośba,
wstawiennictwo, dziękczynienie i oddawanie chwały jest pierwszym sposobem, przez który
Słowo nas zmienia".
Do tej pory słuchałeś i przyjmowałeś to, co Bóg do ciebie mówił, teraz jest czas na twoje słowa
skierowane do Niego - oratio. Jeśli już zrozumiałeś sercem Słowo Boże, to teraz "wylej" swe
serce przed Bogiem, aby wejść w kolejny etap Bożego czytania, który opisuje papież:
Etap 4. Contemplatio
"Wreszcie lectio divina kończy się kontemplacją (contemplatio), podczas której przyjmujemy jako dar Boga - Jego spojrzenie przy ocenie rzeczywistości i zapytujemy się: «jakiego nawrócenia
umysłu, serca i życia domaga się od nas Pan»?".
Czwarty etap, contemplatio, jest podobny do drugiego - meditatio, jednak różnica polega na
sposobie twojego zaangażowania. Jeśli w czasie medytacji jesteś aktywny i konfrontujesz
zrozumiane Słowo Boże ze swoim życiem, to w czasie kontemplacji masz pozostać bierny
i pozwolić, aby to sam Bóg konfrontował cię ze swoim Słowem. Jest to najdoskonalszy etap
spotkania ze Słowem Bożym, tak go opisuje Guigo II: "Kontemplacja jest jakimś uniesieniem
ponad siebie ducha zakotwiczonego w Bogu, jest zakosztowaniem radości wiekuistej słodyczy.
Nie zrażaj się, jeśli nie od razu będzie to tak wyglądało u ciebie, proś o ten dar, a dzięki twojej
wytrwałości w słuchaniu i rozważaniu Pisma Świętego Bóg z pewnością udzieli ci daru
kontemplacji.
Etap 5. Actio
Jednak tym, co jest dla ciebie od razu dostępne, są działania mające na celu wprowadzenie
w życie "przyjętego" w sercu Słowa Bożego, o czym także pisze papież Benedykt:
"Warto też przypomnieć, że lectio divina w swojej dynamice nie kończy się, dopóki nie
doprowadzi do działania (actio), sprawiającego, że życie wierzącego staje się darem dla innych
w miłości".
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Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA - Z LISTU ROSARIUM VIRGINIS MARIAE ŚW. JPII

Upodabniać się do Chrystusa z Maryją
15. Istotnym znamieniem duchowości chrześcijańskiej jest wysiłek ucznia, by upodabniać się
coraz bardziej do swego Mistrza (por. Rz 8, 29; Flp 3, 10. 21). Wylanie Ducha Świętego
w chrzcie wszczepia wierzącego jako latorośl w krzew winny, którym jest Chrystus (por. J 15, 5),
czyni go członkiem Jego mistycznego Ciała (por. 1 Kor 12, 12; Rz 12, 5). Tej istniejącej od
początku jedności musi jednak odpowiadać droga coraz większego upodabniania się do Niego,
które winno coraz bardziej ukierunkowywać postępowanie ucznia zgodnie z 'logiką' Chrystusa:
« To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie » (Flp 2, 5). Zgodnie ze słowami Apostoła trzeba « przyoblec się w Chrystusa » (Rz13, 14; Ga 3, 27).
Na duchowej drodze różańca, opartej na nieustannym kontemplowaniu — razem z Maryją
— Chrystusowego oblicza, ten wymagający ideał upodabniania się do Niego jest osiągany przez
obcowanie, które moglibyśmy nazwać « przyjacielskim ». Wprowadza nas ono w naturalny
sposób w życie Chrystusa i pozwala nam jakby « oddychać » Jego uczuciami. W związku z tym
bł. Bartłomiej Longo stwierdza: « Jak dwóch przyjaciół, którzy często razem przestają,
zazwyczaj upodabnia się również w obyczajach, tak też my, prowadząc serdeczne rozmowy
z Jezusem i Maryją przez medytowanie tajemnic różańca i rozwijając razem to samo życie przez
komunię, możemy, na ile byłaby do tego zdolna nasza małość, stać się do Nich podobni
i nauczyć się od tych najwyższych przykładów życia pokornego, ubogiego, ukrytego, cierpliwego
i doskonałego ».
Gdy chodzi o ten proces upodabniania się do Chrystusa przez różaniec, zawierzamy się
szczególnie macierzyńskiemu działaniu Najświętszej Dziewicy. Ta, która jest Rodzicielką
Chrystusa, sama należąc do Kościoła jako jego « najznakomitszy i całkiem szczególny
członek », jest równocześnie 'Matką Kościoła'. Będąc nią, ustawicznie 'rodzi' dzieci mistycznego
Ciała swego Syna. Czyni to poprzez wstawiennictwo, wypraszając dla nich niewyczerpane
wylanie Ducha. Jest Ona doskonałą ikoną macierzyństwa Kościoła.
Różaniec przenosi nas mistycznie, byśmy stanęli u boku Maryi, troszczącej się o ludzkie
wzrastanie Chrystusa w domu w Nazarecie. Pozwala Jej to wychowywać nas i kształtować z tą
samą pieczołowitością, dopóki Chrystus w pełni się w nas nie « ukształtuje » (por. Ga 4, 19). To
działanie Maryi, oparte całkowicie na działaniu Chrystusa i zupełnie Mu podporządkowane,
« nie przeszkadza w żaden sposób bezpośredniej łączności wiernych z Chrystusem, ale ją
umacnia ». Jest to jasna zasada wyrażona przez Sobór Watykański II. Mocno doświadczyłem tej
prawdy w moim życiu i uczyniłem z niej podstawę mojej dewizy biskupiej: « Totus
tuus ». Inspiracją tej dewizy jest, jak wiadomo, doktryna św. Ludwika Marii Grignion de
Montforta, który tak wyjaśniał rolę Maryi w procesie upodabniania każdego z nas do Chrystusa:
« Ponieważ cała doskonałość nasza polega na upodobnieniu się do Chrystusa Pana, na zjednoczeniu z Nim
i poświęceniu się Jemu, przeto najdoskonalszym ze wszystkich nabożeństw jest bezspornie to, które
nas najdoskonalej upodabnia do Chrystusa, najściślej z Nim jednoczy i całkowicie Jemu
poświęca. A że ze wszystkich stworzeń najpodobniejsza do Chrystusa Pana jest Matka
Najświętsza, wynika stąd, że spośród wszystkich nabożeństw, tym, które duszę najlepiej
poświęca Zbawicielowi naszemu i ją z Nim jednoczy, jest nabożeństwo do Najświętszej Panny,
Jego świętej Matki. Im bardziej poświęcona jest Maryi, tym zupełniej należeć będzie do
Jezusa ». Nigdzie drogi Chrystusa i Maryi nie jawią się tak ściśle złączone, jak w różańcu. Maryja
żyje tylko i wyłącznie w Chrystusie i ze względu na Chrystusa!
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Z ŻYCIA FEDERACJI SM W POLSCE
1. We wrzesńiu odbyła się Ogolńopolska Pielgrzymka SM ńa Jasńą Gorę oraz Pielgrzymka
Młodziezy Sodalicyjńej. Dostępńe są zdjęcia i ńagrańia.
2. 6 pazdzierńika - odbyła się Ogolńopolska Pielgrzymka SM do Przasńysza, Rostkowa
i Płocka.
3. Ukazał się ńajńowszy ńumer kwartalńika „Sodalis Mariańus” - 3/2018.
4. Do końca pazdzierńika jest czas ńa ńadsyłańie materiałow do ogolńopolskiego
opracowańia o zaańgazowańia sodalisow w dzieło ńiepodległosci Polski.
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