AKTUALNOŚCI

1. Dziękujemy za modlitwę Nowenny przed uroczystoscią Niepokalanego Poczęcia NMP
2. Dziękujemy Bogu i Maryi za 35 lat działalności od reaktywacji w 1983 roku.
3. „.Adwentowy Dzien skupienia” adoracja, Msza sw. i spotkanie - jutro 9 grudnia
od 8:30
4. Spotkanie biblijne - wtorek 18 grudnia g. 17:00.
5. Ukazała się publikacja „Sodalicja Marianska. Przewodnik formacyjny”. Jest mozliwosc
wspolnego zamowienia większej liczby egzemplarzy.
6. W piątek 14 grudnia o godzinie 19:30 w Kaplicy Rozancowej spotkanie z ks. abpem
Grzegorzem Rysiem połączone z prezentacją jego ksiązki pt. „Koronowana Słuzebnica”.
7. Życzenia opłatkowe z ks. abp. Wacławem Depo - 22 XII g. 11:00 aula WSD.
8. 12 stycznia rozpoczęcie Nowenny do sw. Pawła I Pustelnika tzw. Pawełek.
9. Spotkanie opłatkowe - niedziela Chrztu Panskiego - 13 stycznia ad 2019: 9:00 adoracja, 9:30 - Msza sw. a potem zyczenia i spotkanie. Wtedy otrzymamy kolejny
numer naszego SJ oraz kalendarium na ad 2019.
10. Jak co roku w styczniu odbędzie się spotkanie ruchow, stowarzyszen i bractw
naszej archidiecezji z ks. abp. Metropolitą. Nie znamy jeszcze terminu - będziemy
informowac.
11. Mozna jeszcze składac propozycje do przyszłorocznego kalendarium naszej
sodalicyjnej pracy.
12. Jest mozliwosc obejrzenia nowych filmow m. in.: Loyola, Sprawa Chrystusa, Bog nie
umarł - swiatło w ciemnosci, Paweł Apostoł Chrystusa, Moja miłosc.

FORMACJA INTELEKTUALNA - Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA

Benedykt XVI
JESTEŚMY DZIEĆMI NIEPOKALANEJ MATKI
Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 8 grudnia 2009
Drodzy bracia i siostry!
8 grudnia obchodzimy jedno z najpiękniejszych świąt Najświętszej Maryi Panny: uroczystość
Jej Niepokalanego Poczęcia. A co to znaczy, że Maryja jest «Niepokalana»? I co mówi nam ten
tytuł? Sięgnijmy przede wszystkim do tekstów biblijnych z dzisiejszej liturgii, zwłaszcza do
wielkiego «fresku» z III rozdziału Księgi Rodzaju i do opowiadania o zwiastowaniu z Ewangelii
św. Łukasza. Po grzechu pierworodnym Bóg zwraca się do węża, który symbolizuje szatana,
przeklina go i wypowiada obietnicę: «Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę,
pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je
w piętę» (Rdz 3, 15). Jest to zapowiedź odwetu: szatan w początkach stworzenia wydaje się być
górą, ale przyjdzie Syn niewiasty, który zmiażdży mu głowę. I tak za pośrednictwem potomstwa
kobiety sam Bóg zwycięży, zwycięży dobro. Tą kobietą jest Maryja Dziewica, z Niej narodził
się Jezus Chrystus, który przez swoją ofiarę raz na zawsze pokonał dawnego kusiciela.
Dlatego tak liczne obrazy i figury Niepokalanej przedstawiają Ją, jak depcze węża, który jest
pod Jej stopami.
Natomiast ewangelista Łukasz ukazuje nam Maryję Dziewicę w chwili, gdy przyjmuje
zwiastowanie niebieskiego posłańca (por. Łk 1, 26-38). Jawi się Ona jako pokorna i autentyczna
córka Izraela, prawdziwy Syjon, który Bóg zechciał wybrać na swoje mieszkanie. Jest latoroślą,
z której ma się narodzić Mesjasz, Król sprawiedliwy i miłosierny. W prostocie nazaretańskiego
domu żyje czysta «reszta» Izraela, z której zgodnie z wolą Boga ma się odrodzić Jego lud,
niczym nowe drzewo, którego gałęzie rozrosną się na cały świat, dając wszystkim ludziom
dobre owoce zbawienia. W odróżnieniu od Adama i Ewy Maryja pozostaje posłuszna woli
Pana, całym swoim jestestwem wypowiada «tak» i w pełni oddaje się do dyspozycji Bożego
planu. Jest nową Ewą, prawdziwą «matką wszystkich żyjących», to znaczy tych, którzy przez
wiarę w Chrystusa otrzymują życie wieczne.
Drodzy przyjaciele, jakże ogromna to radość mieć za matkę Maryję Niepokalaną! Ilekroć
doświadczamy naszej słabości i słyszymy podszepty zła, możemy zwrócić się do Niej, a nasze
serce otrzyma światło i umocnienie. Także pośród życiowych prób, burz, które sprawiają, że
chwieją się wiara i nadzieja, pomyślmy, że jesteśmy Jej dziećmi i że korzenie naszego życia
zanurzone są w nieskończonej łasce Boga. Sam Kościół, choć narażony jest na negatywne
wpływy świata, w Niej zawsze znajduje gwiazdę wskazującą drogę, by mógł trzymać się kursu
wyznaczonego mu przez Chrystusa. Maryja jest bowiem Matką Kościoła, jak uroczyście
ogłosili papież Paweł VI i Sobór Watykański II. Dlatego gdy składamy Bogu dziękczynienie za
ten wspaniały znak Jego dobroci, zawierzmy Niepokalanej Dziewicy każdego z nas, nasze
rodziny i wspólnoty, cały Kościół i cały świat. Ja także to uczynię dziś po południu, zgodnie
z tradycją, przed Jej pomnikiem na placu Hiszpańskim.

FORMACJA PRZEZ DOBRĄ LEKTURĘ!

FORMACJA BIBLIJNA
Rozważajmy niedzielną Liturgię Słowa:
II Niedziela Adwentu - 9 XII

Ba 5,1-9; Flp 1, 4-6. 8-11; Łk 3,1-6

III Niedziela Adwentu - 16 XII

So 3,14-17; Flp 4,4-7; Łk 3,10-18

IV Niedziela Adwentu - 23 XII

Mi 5,1-4a; Hbr 10,5-10; Łk 1,39-45

Boże Narodzenie - Pasterka - 25 XII

Iz 9, 1-3. 5-6; Tt 2,11-14; Łk 2,1-14

Boże Narodzenie - Msza o świcie - 25 XII Iz 62,11-12; Tt 3,4-7; Łk 2,15-20
Boże Narodzenie - Msza w dzień - 25 XII Iz 52,7-10; Hbr 1,1-6; J 1,1-18

Niedziela Świętej Rodziny - 30 XII

1 Sm 1,20-22. 24-28; 1 J 3, 1-2. 21-24; Łk 2,41-52

Uroczystość Bożej Rodzicielki - 1 I

Lb 6,22-27; Ga 4,4-7; Łk 2,16-21

Uroczystość Objawienia Pańskiego - 6 I Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
Niedziela Chrztu Pańskiego - 13 I

Iz 40,1-5.9-11; Tt 2,11-14. 3,4-7; Łk 3,15-16.21-22

INTENCJE MODLITEWNE
* dziękczynienie za łaski, jakimi Pan Bog obdarował Sodalicje Marianskie
* o ducha apostolskiego i misyjnego oraz o rozwoj Sodalicji Marianskich
* za wszystkich ktorym będziemy składac zyczenia i ktorzy będą nam je
składac
* za młodziez oraz o dobry przebieg i owoce SDM w Panamie
* o pokoj na swiecie

GRUDZIEŃ 2018
1 Sw. Edmunda Campiona, kapłana i męczennika, wo. (SM)
9 2 NIEDŻIELA ADWENTU, Sw. Piotra Fouriera, kapłana, wd. (SM)
22 Sw. Franciszki Ksawery Cabrini, dziewicy i zakonnicy, wd. (SM)
STYCZEŃ 2019
12 Sw. Małgorzaty Bourgeoys, dziewicy, wd. (SM)
18 Bł. Reginy Protmann, dziewicy, wd. (SM);
19 Sw. Jozefa Sebastiana Pelczara, biskupa, wd. (SM)
21 Bł. Antoniego Swiadka, kapłana i męczennika, wd. (SM);

22 Sw. Wincentego Pallottiego, kapłana (SM); Bł. Wilhelma Jozefa Chaminade, kapłana (SM);
24 Sw. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Koscioła, wo. (SM)
27 III NIEDŻIELA ŻWYKŁA, Bł. Jerzego Matulewicza, biskupa, wo. (SM)

Z ŻYCIA FEDERACJI SODALICJI MARIAŃSKICH W POLSCE
1. 17 listopada odbyło się w Warszawie spotkanie Prezesów Sodalicji Mariańskich z całej Polski.
2. 25 listopada przypadła 35 rocznica reaktywacji oficjalnej działalności Sodalicji Mariańskich
w Polsce - w tym dniu w 1983 roku zostały Zatwierdzone Zasady Podstawowe SM w Polsce.
3. Stanisław Michnowski, Sodalis Marianus, rówieśnik Polski Niepodległej, Powstaniec
Warszawski, wielki patriota i wybitny geofizyk otrzymał 10 listopada medal „Za zasługi dla
Archidiecezji Warszawskiej” oraz został uhonorowany odznaczeniem „Pro Bono Poloniae”,
a także otrzymał symboliczny ryngraf od władz państwowych.
4. W niedzielę 25 listopada gościem parafii salezjańskiej w Łodzi przy ul. Wodnej był o. Emilio
de Cardenas. Na Mszach św. głosił kazania, opowiadał o sodalicji.
5. Ukazała się publikacja „Sodalicje Mariańskie. Przewodnik formacyjny”. Może być to dobra
pomoc w formacji sodalisek i sodalisów oraz w działaniach zmierzających do rozwoju liczebnego
i jakościowego naszych wspólnot.

