Cz. Sł. B. Stefan kard. Wyszyński

AKTUALNOŚCI
1. Dziękujemy za wszelką zyczliwosc, modlitwę i kazdego rodzaju wsparcie,
i za wszelkie zaangazowanie.
2. Spotkanie biblijne we wtorek 18 lutego o godzinie 17:00.
3. Msza imieninowa N. O. Generała Zakonu Paulinow - 19 lutego o godzinie
17:00, a po niej zyczenia.
4. Nabozenstwo czterdziestogodzinne w dniach 23 - 25 lutego. Kazdego dnia
prowadzimy adorację Najswiętszego Sakramentu w Bazylice Jasnogorskiej
w godzinach od 15:00 do 16:00. Spotkanie przed rozpoczęciem w zakrystii.
5. W dniach 24 - 25 lutego na Jasnej Gorze odbędzie się Międzynarodowe
Sympozjum Naukowe „Jasnogorska Matka Koscioła”.
6. 27 lutego o godzinie 19:30 kolejne spotkanie z cyklu: „Maryjne drogi
swiętosci Stefana kard. Wyszynskiego” pt. Slubowanie az po zawierzenie.
Zapraszamy!
7. Rekolekcje sodalicyjne w dniach od 6 do 8 marca. Zapraszamy!

Katecheza I - Czym jest Eucharystia?
1. Eucharystia - sakrament obecności - celebracja Misterium
2. Dwa nierozłączne aspekty: ofiara i uczta
3. KKK 1407 Eucharystia jest centrum i szczytem życia Kościoła, ponieważ Chrystus włącza
Kościół i wszystkie jego członki do swojej ofiary uwielbienia i dziękczynienia, złożonej raz na
zawsze Ojcu na krzyżu. Przez tę ofiarę Chrystus rozlewa łaski zbawienia na swoje Ciało, którym
jest Kościół.
4. Opis ustanowienia: 1 Kor 11 / Ewangelie Mt, Mk, Łk
5. Co nazwy eucharystii mówią o niej samej?
Eucharystia – dziękczynienie Bogu za wielkie dzieło łaski, zbawienia i uwielbienie Go
Wieczerza Pańska – uczta jak Ostatnia Wieczerza gdzie Bóg karmi swoim Ciałem i Krwią,
w którym otrzymujemy łaskę życia Bożego i zadatek przyszłej chwały
Łamanie chleba – wszyscy spożywający ten sam chleb chleb jednoczą się z Chrystusem i tworzą jedno ciało
Najświętsza Ofiara - uobecnienie męki i zmartwychwstania Chrystusa - ofiary zbawczej Chrystusa i włączenie w nią Kościoła
Boska liturgia – centrum życia Kościoła i najgłębszy wymiar
Najświętszy Sakrament – największy z sakramentów
Sakrament Ołtarza – sakrament ofiary Chrystusa, z którego czerpiemy życie
Komunia - zjednoczenie z Bogiem i z ludźmi
Msza święta – liturgia misterium zbawienia posyłająca wierzących do pełnienia woli Bożej
Chleb życia, chleb aniołów – chleb z nieba, od Boga który daje życie
Wieczerza Pańska – spotkanie z Chrystusem na którym On karmi swoim Ciałem i Krwią
5. Obecność Jezusa w Eucharystii
Po konsekracji Chrystus zawarty jest w obydwu postaciach chleba i wina: prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie. Cała substancja chleba zamienia się w Ciało Chrystusa, a wina w Krew –
transsubstancjacja - przeistoczenie (por. KKK 1374)
Prawdziwie – nie symbolicznie: Obecność Chrystusa pod postacią chleba i wina, nie jest tylko
symboliczna (jak np. przez obrazy, ikony, figury, krzyż), gdzie symbol coś przypomina czy na
coś zwraca uwagę, ale realna pod zasłoną zewnętrznych przypadłości chleba i wina.
Rzeczywiście: Obecność Jezusa nie jest tylko subiektywnym przekonaniem wierzących. Jezus
jest obecny obiektywnie - niezależnie od wiary wspólnoty i ludzkich odczuć czy przekonania,
nie przez podobieństwo, wyobrażenia, ideały, etc. Jego obecność jest realna - to fakt, w który
wierzy Kościół.
Substancjalnie: Istnieją tylko zewnętrznie widoczne dla nas postacie chleba i wina, substancjalnie jednak pod tymi znakami jest obecny cały Jezus Chrystus, cały jest obecny i pod postaciami
chleba, i pod postaciami wina - z Ciałem i Krwią, z naturą ludzką i Boską - cały utajony jest pod
każdą ich cząstką.
6. Spotkanie, poznanie Chrystusa w Eucharystii – spotkanie z żywą Osobą, zjednoczenie
z Nią - zjednoczenie z Chrystusem dające moc i posłanie.
Nie wystarczy obecność fizyczna – nie wystarczy dokładna celebracja – potrzebne właściwe
usposobienie ducha (postawa duchowa).
KKK 1324 Eucharystia jest „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego” „Inne
zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha”.
KKK 1325 „Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego, przez które Kościół jest sobą. Jest ona szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie
uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi,
a przez Niego Ojcu”.

Blok 1 Zagadnienia podstawowe
Katecheza I Czym jest Eucharystia?
Katecheza II Krótka historia Eucharystii
Katecheza III Jak celebrować / dbać o właściwą celebrację?
Blok 2 Struktura, znaczenie, przeżycie
Katecheza IV Przygotowanie do Eucharystii i obrzędy wstępne – przychodzę do Pana
i staje przed Nim w prawdzie, uwielbiam Go
Katecheza V Liturgia Słowa – Bóg mówi do mnie
Katecheza VI Liturgia Eucharystii – miłość i ofiara i mój udział w niej
Katecheza VII Komunia Święta – uczta miłości
Katecheza VIII Obrzędy zakończenia – moc i posłanie

FORMACJA PRZEZ DOBRĄ LEKTURĘ!

FORMACJA BIBLIJNA

Słuchamy co Bóg mówi w czasie liturgii
VI Niedziela zwykła - 16 II
VII Niedziela zwykła - 23 II
Popielec - 26 II
I Niedziela Wielkiego Postu - 1 III
II Niedziela Wielkiego Postu - 8 III

Syr 15,15-20; 1 Kor 2,6-10; Mt 5,17-37
Kpł 19,1-2.17-18; 1 Kor 3,16-23; Mt 5,38-48
Jl 2,12-18; 2 Kor 5,20-6,3; Mt 6,1-6.16-18
Rdz 2,7-9;3,1-7; Rz 5,12-19; Mt 4,1-11
Rdz 12,1–4a; 2 Tm 1,8b–10; Mt 17,1–9
INTENCJE MODLITEWNE

* dziękczynienie za łaski, jakimi Pan Bog obdarował Sodalicje Marianskie
* o ducha apostolskiego i misyjnego oraz o rozwoj Sodalicji Marianskich
* o swiętosc rodzin, o powołania kapłanskie i zakonne, o pokoj
* o duchowy i liczebny rozwoj naszej SM

LUTY 2020
4 Sw. Jana de Birtto, kapłana i męczennika, wd. (SM)

15 Sw. Klaudiusza de la Colombiere, kapłana, wd. (SM); Bł. Michała Sopocki, kapłana, wd. (SM)
23 VII NIEDZIELA ZWYKŁA, Bł. Stefana Frelichowskiego, kapłana i męczennika, wd. (SM);
27 Sw. Gabriela Possenti, zakonnika, wd. (SM)
MARZEC 2020
9 Sw. Dominika Savio, wd. (SM);
12 Sw. Alojzego Orione, kapłana (SM)
16 Sw. Gabriela Lalemanta, zakonnika i męczennika, wd. (SM)

Z ŻYCIA FEDERACJI SODALICJI MARIAŃSKICH W POLSCE
1. Pamiętajmy w modlitwie o Federacji SM w Polsce.
2. Trwa trzeci - ostatni rok przygotowania formacyjnego do jubileuszu 450-lecia obecności SM
w Polsce. Patroni tego roku: św. Jan Paweł II i sł. b./bł. Stefan kard. Wyszyński.
3. Federacja SM wszystkie Sodalicje Mariańskie w Polsce do wspólnotowej, comiesięcznej
modlitwy, będącej częścią duchowego przygotowania do beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego. Modlitwa ta, wpisująca się w duchowe przygotowanie do jubileuszu 450-lecia SM w Polsce,
niech będzie też naszym wołaniem o rozwój Sodalicji Mariańskich w naszej Ojczyźnie
4. Ogólnopolskie rekolekcje sodalicyjne odbędą się w tym roku w dniach 2-5 lipca (czwartekniedziela) w Kalwarii Zebrzydowskiej. Temat: Biblijne korzenie Eucharystii. Rekolekcje poprowadzi ks. dr Mariusz Szmajdziński, biblista. Koszt udziału w rekolekcjach: 400 zł.

