We Wcielonym Słowie, narodzonym z Maryi Dziewicy
jako pierworodne spośród wielu braci, Duch stwarza także
nową ludzkość odkupionych. Boże Narodzenie wyznacza
zatem początek dziejów Kościoła, ludu Nowego Przymierza,
którego obrazem jest szopka z postaciami Maryi, Józefa
i pasterzy. Tak jak narodzenie Jezusa było możliwe dzięki
działaniu Ducha Świętego, tak też tylko w Duchu
chrześcijanin i wspólnota kościelna mogą ponownie przeżyć
to misterium i doznać jego odnawiającej mocy. Na tej
duchowej drodze niech nas prowadzi Maryja, która za
sprawą Ducha Świętego była doskonale uległa stwórczej
i odkupieńczej woli Boga. Jej krewna Elżbieta, przyjmując Ją
w swoim domu, również zostaje napełniona Duchem
Świętym – św. Jan Paweł II

AKTUALNOŚCI
1. Dziękujemy za udział w zyczeniach z ks. Abp Metropolitą w auli WSD oraz
w Forum ruchow, stowarzyszen i bractw naszej archidiecezji z Mszą sw.
i spotkaniem opłatkowym z ks. Abp Wacławem Depo.
2. Od 12 stycznia nowenna do sw. Pawła Pierwszego Pustelnika tzw. Pawełki.
Głowny odpust w niedzilę 20 stycznia.
3. Spotkanie biblijne - wtorek 15 stycznia g. 17:00.
4. Spotkanie z nauczaniem Koscioła - wtorek 22 stycznia g. 17:00.
5. W sobotę 26 stycznia o godzinie 10:00 w Kosciele Seminaryjnym będzie
odprawiona Msza dziękczynna za 25 lat sakry biskupiej ks. bp Antoniego
Długosza. Po niej planowane jest krotkie sympozjum połączone z promocją
Księgi Jubileuszowej dedykowanej jubilatowi.
6. W dniach 22-27 stycznia odbędą się SDM w Panamie. Polecajmy w modlitwie
Ojca Swiętego Franciszka i młodziez.
7. Ukazał się nowy numer Sodalisa Marianusa 4/2018.
8. Ukazał się nowy numer 1/2019 dwumiesięcznika „Jasna Gora”, a w nim
ciekawy artykuł pt. 35- lecie reaktywacji oficjalnej działalnosci Sodalicji
Marianskiej przy Jasnej Gorze (1983 - 2018).
9. Jest mozliwosc wspolnego zamowienia publikacji pt. Sodalicja Marianska.
Przewodnik formacyjny.

INSPIRACJE DO PRACY FORMACYJNE I APOSTOLSKIEJ
w Sodalicjach Mariańskich w roku duszpasterskim 2018/2019

1. Inspiracje ogólnokościelne
* Pierwszą ważną inspiracją do pracy związaną z końcem 2018 roku oraz wydarzeniami
w 2019 r. jest: XV Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów poświęcone tematowi
„Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania”, XXXIV Światowe Dni Młodzieży, które
odbędą się od 22 do 27 stycznia 2019 roku w Panamie oraz Międzynarodowe Forum
Młodzieży., które odbędzie się w czerwcu w Rzymie.
* Kolejna ważna inspiracja to upływająca 2 lutego 2019 roku 45 rocznica podpisania
i publikacji adhortacji apostolskiej błogosławionego, a wkrótce świętego Pawła VI
Marialis Cultus poświęcona kultowi Matki Bożej w Kościele.
* Październik 2019 - Nadzwyczajny miesiąc misyjny z okazji setnej rocznicy publikacji
przez Benedykta XV Listu Apostolskiego Maximum illud. Dokument ten pragnął
rozbudzić w całym Kościele świadomość obowiązku misyjnego.
* Ostatnią ważną inspiracją związaną z życiem Kościoła Powszechnego może być Rok
Biblii, o którego ogłoszenie w latach 2019 – 2020 poprosiła Papieża Franciszka Katolicka
Federacja Biblijna obchodząca w tym czasie jubileusz 50-lecia istnienia.
2. Inspiracje związane z życiem Kościoła w Polsce
* Pierwszą bardzo ważną inspirację jest ogólnopolski program duszpasterski
przygotowany przez Komisję ds. duszpasterstwa KEP. Tematem roku pracy 2018/19
są słowa „W mocy Bożego Ducha” . Treści:
- uczestnictwo osoby obdarowanej w życiu Trójcy Świętej - realizacja powołania do
świętości i życia z Bogiem dzięki darom Ducha Świętego;
- odkrycie wspólnotowego wymiaru ludzkiego życia (alternatywa dla zindywidualizowanego stylu życia, zagrożonego ostatecznie izolacją i samotnością) – rola wspólnoty
Kościoła i wspólnot w Kościele
- udoskonalenie więzi z Kościołem, miejscem realizacji ludzkich oczekiwań, potrzeb
i tęsknot dzięki odkryciu oraz przyjęciu duchowych darów;
- odnalezienie „własnego miejsca” w Kościele oraz realizacja w życiu planu zbawienia;
- realizowanie powołania ucznia-misjonarza (chrześcijańskie świadectwo), wypływające
z natury przyjętych darów Ducha Świętego;
- ponowne odkrycia powołania każdego wierzącego do realizacji powołania apostolskiego – misyjnego jakie każdy otrzymał wraz z darami Ducha Świętego.
* Druga ważna inspiracja to 9 Ogólnopolski Kongres Małżeństw oraz V Ogólnopolski
Kongres Nowej Ewangelizacji, który odbędzie się w Gnieźnie 24-27 października 2019 r.
Będzie on poświęcony rodzinie, która jest pierwszą przestrzenią ewangelizacji
i wychowania.
* bardzo ważną inspiracją dla wszystkich sodalicji jest rozpoczynające się duchowe
przygotowanie do jubileuszu 450 lat ruchu sodalicyjnego na polskiej ziemi.
* ważna rocznica 40-lecie pierwszej papieskiej wizyty św. Jana Pawła II na Jasnej Górze
* ostatnią ważną inspiracją do pracy jest zbliżająca się beatyfikacja Czcigodnych Sług
Bożych Augusta kard. Hlonda i wielkiego sodalisa Stefana kard. Wyszyńskiego.

FORMACJA PRZEZ DOBRĄ LEKTURĘ!

FORMACJA BIBLIJNA
Rozważajmy niedzielną Liturgię Słowa:
Niedziela Chrztu Pańskiego - 13 I

Iz 42,1-4.6-7; Tt 2,11-14. 3,4-7; Łk 3,15-16.21-22

II Niedziela Zwykła - 20 I

Iz 62,1-5; 1Kor 12,4-11; J 2,1-11

III Niedziela Zwykła - 27 I

Ne 8,2-4a.5-6.8-10; 1Kor 12,12-30; Łk 1,1-4; 4,14-21

IV Niedziela Zwykła - 3 II

Jr 1,4-5.17-19; 1Kor 12,31 - 13,13; Łk 4,21-30

V Niedziela Zwykła - 10 II

Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Łk 5,1-11

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

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 NIEDZIELA ZWYKŁA, Bł. Jerzego Matulewicza, biskupa, wo. (SM)

LUTY 2019
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 Bł. Stefana Frelichowskiego, kapłana i męczennika, wd. (SM);
27 Sw. Gabriela Possenti, zakonnika, wd. (SM)

Z ŻYCIA FEDERACJI SODALICJI MARIAŃSKICH W POLSCE
1. Otrzymaliśmy życzenia od Zarządu FSM i wielu sodalicji.
2. Bp Michał Janocha dokonał obrzędu konsekracji czterech wdów z archidiecezji warszawskiej.
Wśród nich była sodaliska Barbara z Sodalicji Mariańskiej pw. Zwiastowania Pańskiego
w Warszawie.
3. W dniu 8 grudnia wiele sodalicji obchodziło Święto Patronalne, a w Piastowie odbyły się
ślubowania sodalicyjne.
4. Ukazał się nowy numer Sodalisa Marianusa 4/2018.

