AKTUALNOŚCI
1. Dziękujemy za wszelką zyczliwosc, modlitwę, kazdego rodzaju wsparcie
i wszelkie zaangazowanie takze związane z Bozym Ciałem i oktawą.
2. Pamiętajmy w modlitwie o sobie nawzajem, naszej wspolnocie i całej
Federacji SM, o Zakonie Paulinow i Klasztorze Jasnogorskim, o naszej
Ojczyznie.
3. Triduum przed uroczystoscią Najswiętszego Serca Pana Jezusa w dniach
od 17 do 19 czerwca. Spotkania w Katedrze codziennie o 20:30 na Liturgii
Słowa z konferencją. Na zakonczenie Akt uznania Jezusa Zbawicielem
i Panem naszej archidiecezji. Uczyni to Arcybiskup Metropolita Częstochowski w imieniu całej archidiecezji.
4. Spotkanie z cyklu: „Maryjne drogi świętości Stefana kard. Wyszyńskiego” 27 czerwca - transmitowane w Radiu Jasna Gora i przez internet - w sali
papieskiej o godzinie 19:30.
5. Najblizsza Msza sw. sodalicyjna w niedzielę 12 lipca.

RÓŻANIEC EUCHARYSTYCZNY
A. TAJEMNICE RADOSNE

1. Zwiastowanie
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo [...] błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus...
...którego Tobie w Nazarecie zwiastował Archanioł Gabriel (por. Łk 1,26).
...który wybrał Cię na swoją Matkę (por. Łk 1,31).
...który napełnił Cię Duchem Świętym (por. Łk 1,35).
...którego przyjęłaś otwartym sercem.
...którego stałaś się pokorną Służebnicą (por. Łk 1,38).
...który w Tobie dał nam przykład wypełniania woli Bożej.
...który Tobie okazał miłosierdzie, bo uczynił wielkie rzeczy (por. Łk 1,49-50).
...który dzięki Tobie stał się człowiekiem.
...który dzięki Twojemu fiat wszedł w naszą historię na zawsze.
...który stając się jednym z nas podźwignął nas w naszej nędzy (por. Mt 7,18).
Chwała Ojcu..., O mój Jezu, przebacz nam nasze winy... lub: O Maryjo, bez grzechu...
2. Nawiedzenie
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo [...] błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus...
...którego zaniosłaś w swym łonie do św. Elżbiety.
...którego bliskością rozradował się św. Jan Chrzciciel w łonie swej matki (por. Łk 1,41).
...którego stałaś się żywą monstrancją.
...który dzięki Tobie napełnił błogosławieństwem dom Zachariasza i Elżbiety (por. Łk 1,43).
...którego jak Ty mamy nieść strapionym i zasmuconym.
...którego dajesz nam jako źródło nadziei dla wątpiących.
..który nawiedza nas w komunii duchowej.
...którego odnajdujemy w naszych bliźnich.
...którego w Eucharystii nawiedzamy i adorujemy wraz z Tobą.
...który przez posługę kapłanów nawiedza chorych i cierpiących.
Chwała Ojcu..., O mój Jezu, przebacz nam nasze winy... lub: O Maryjo, bez grzechu...
3. Narodzenie
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo [...] błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus...
...którego porodziłaś w ubogiej szopie i owinęłaś w pieluszki (por. Łk 2,7).
...który swoim narodzeniem uświęcił ludzkie życie.
...którego jako pierwsi adorowali ubodzy pasterze (por. Łk 2,8).
...którego narodzenie było źródłem radości aniołów (por. Łk 2,13).
...któremu hołd oddali Mędrcy ze Wschodu (por. Mt 2,11).
...który jako odwieczne Słowo w Tobie stał się ciałem (por. J 1,14).
...który stale „rodzi się” na ołtarzach świata.
...którego jak pasterze adorujemy w Najświętszym Sakramencie.
...który przez Komunię Świętą rodzi się w naszych sercach.
...który błogosławi każdemu ojcu, zatroskanemu o swe dziecko i żonę.
Chwata Ojcu..., O mój Jezu, przebacz nam nasze winy... lub: O Maryjo, bez grzechu...
4. Ofiarowanie
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo [...] błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus...
...którego jako pierworodnego Syna ofiarowałaś Bogu Ojcu (por. Łk 2,22).
...którego przynosząc do świątyni jerozolimskiej wraz ze św. Józefem, ofiarowałaś parę gołębi (por.
Łk 2,24).
…którego ofiarowanie było spełnieniem oczekiwań stara Symeona (por. Łk 2,25).
…którego wziął w objęcie starzec Symeon i wychwalał Boże miłosierdzie (por. Łk 2,32).
…z powodu którego przyjęłaś zapowiedź macierzyńskiego cierpienia (por. Łk 2,35).

...którego ofiarowanie było źródłem radości dla sędziwej prorokini Anny (por. Łk 2,38).
...który sam zawsze ofiarowuje się nam w każdej Mszy św.
...którego w Eucharystii wyczekują chorzy.
...do którego modlą się pobożne wdowy, polecając swoich bliskich żywych i zmarłych.
...któremu we Mszy św. ofiarowujemy naszą codzienność i pracę.
Chwała Ojcu..., O mój Jezu, przebacz nam nasze winy... lub: O Maryjo, bez grzechu ...
5. Znalezienie
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo [...] błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus...
...który jako dziecko co roku chodził w pielgrzymce do Jerozolimy (por. Łk 2,41).
...który pozostał w świątyni jerozolimskiej, zasiadając wśród uczonych w Piśmie (por. Łk 2,46).
...który bystrością swego umysłu i odpowiedziami zdumiewał wszystkich (por. Łk 2,47).
...którego razem z Józefem szukałaś z bólem serca (por. Łk 2,48).
...którego odnalazłaś po trzech dniach poszukiwań (por. Łk 2,46).
...który wyznał, że Jego życiową misją jest „być w sprawach Ojca” (Łk 2,49).
...od którego uczymy się, jak we wszystkim wypełniać wolę Bożą.
...w którego Ofierze Eucharystycznej odnajdujemy przedsmak nieba.
...w bliskości którego odnajdujemy siebie w eucharystycznej wspólnocie.
...który wróciwszy do Nazaretu, „czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi” (Łk2,52).
Święta Maryjo, Matko Boża..., Chwała Ojcu..., O mój Jezu… lub: O Maryjo bez grzechu...

FORMACJA PRZEZ DOBRĄ LEKTURĘ!

FORMACJA BIBLIJNA
Słuchamy co Bóg mówi w czasie liturgii
XII Niedziela w ciągu roku - 21 VI
Narodzenie św. Jana Chrzciciela - 24 VI
XIII Niedziela w ciągu roku - 28 VI
Św. Apostołów Piotra i Pawła - 29 VI
XIV Niedziela w ciągu roku - 5 VII
XV Niedziela w ciągu roku - 12 VII

Jr 20,10-13; 5,12-15; Mt 10,26-33
Iz 49,1-6; Dz 13,22-26; Łk 1,57-66.80
2Krl 4,8-12a.14-16a; Rz 6,1-4.8-11; Mt 10,37-42
Dz 12,1-11; 2Tm 4,6-9.16-18; Mt 16,13-19
Za 9,9-10; Rz 8,9.11-13; Mt 11,25-30
Iz 55,10-11; Rz 8,18-23; Mt 13,1-23

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
CZERWIEC 2020
12 Sw. Kaspra Bertoni, kapłana, wd. (SM); Bł. Stanisława Kostki Starowieyskiego, męczennika,
(SM); Bł. Natalii Tułasiewicz, męczennicy (SM); Bł. Henryka Hlebowicza, kapłana i męczennika
(SM); Bł. Jozefa Czempiela, kapłana i męczennika (SM); Bł. Ludwika Rocha Gietyngiera, kapłana
i męczennika (SM); Bł. Kazimierza Sykulskiego, kapłana i męczennika (SM)
16 Sw. Jana Franciszka Regis, kapłana, wd. (SM)
21 XII NIEDZIELA ZWYKŁA, Sw. Alojzego Gonzagi, zakonnika, wo. (SM)
LIPIEC 2020
2 Sw. Bernardyna Realino, kapłana (SM)
4 Bł. Piotra Jerzego Frassati, tercjarza, wd. (SM)
6 Bł. Marii Teresy Ledochowskiej, dziewicy, wo. (SM)
14 Sw. Kamila Lellis, kapłana i zakonnika, wd. (SM); sw. Franciszka z Solano, kapłana, wd. (SM)
26 XVII NIEDZIELA ZWYKŁA, Sw. Bartłomieji Capitanio, dziewicy, wd. (SM)
31 Sw. Ignacego Loyoli, kapłana (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. Ośrodek Formacji pw. Matki Bożej Sodalicyjnej i bł. o. Chaminade w Warszawie, rozpocznie
działalność, jeżeli Pan Bóg pozwoli, od stycznia 2021 roku. Pierwsze wydarzenia organizowane
przez Ośrodek planowane są już na jesień br. Od kilku tygodni pracuje już Rada Ośrodka.
4. Ogólnopolskie rekolekcje sodalicyjne jeśli Bóg pozwoli odbędą się w tym roku w dniach 2-5 lipca
w Kalwarii Zebrzydowskiej. Temat: Biblijne korzenie Eucharystii. Rekolekcje poprowadzi
ks. dr Mariusz Szmajdziński, biblista. Koszt udziału w rekolekcjach: 400 zł.
5. III Europejski Kongres Sodalicji Mariańskich planowany jest na 23 - 25 października br.
w Warszawie - o ile Pan Bóg pozwoli i sytuacja związana z koronawirusem nie przeszkodzi.
Miejscem noclegów, posiłków i niektórych kongresowych wydarzeń będzie Centrum CharytatywnoEdukacyjne "Okopowa" w Warszawie. Sposób i termin zgłoszeń, a także koszt udziału w Kongresie
zostanie podany w późniejszym terminie.

