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Boże zawsze miłosierny, Ty przez doroczną uroczystość
wielkanocną umacniasz wiarę Twojego ludu, pomnóż łaskę,
której udzieliłeś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki
jest chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni, jak potężny
jest Duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni, i jak cenna
jest Krew, przez którą zostaliśmy odkupieni.
Kolekta z II Niedzieli wielkanocnej

AKTUALNOŚCI
1. Dziękujemy za wszelką zyczliwosc, modlitwę i wsparcie, oraz za zaangazowanie w Triduum Paschalne i Odpust NMP Krolowej Polski 2 - 3 maja.
2. Dzisiaj o 19:30 kolejne spotkanie z cyklu: „Wieczory Maryjne – Katechezy
z Janem Pawłem II”. Następne spotkanie 9 czerwca.
3. Spotkanie biblijne 21 maja g. 17:00.
4. 25 maja spotkanie dla przygotowujących się do przyrzeczen i slubowan
w Warszawie - propozycja Federacji SM w Polsce.
5. Uroczysta Msza sw. ze slubowaniami 26 maja - w 35 rocznicę pierwszych
slubowan po reaktywacji.
6. Kolejne spotkanie z cyklu „Prymas Jasnogorski – w drodze na ołtarze”.
Odbędzie 28 maja o godzinie 18:30 w Jasnogorskim Instytucie Maryjnym.
7. Spotkanie z nauczaniem Koscioła 28 maja 17:00.
8. Eucharystia dziękczynna w 40-lecie pierwszej papieskiej pielgrzymki sw. Jana
Pawła II na Jasną Gorę 4 czerwca o godzinie 17:00 na Szczycie JG.
9. Zjazd delegatow – sobota 8 czerwca
10. Spotkanie czerwcowe w niedzielę 9 czerwca.
11. Jest mozliwosc wspolnego zamowienia publikacji pt. Sodalicja Marianska.
Przewodnik formacyjny.

Jak dziś korzystać
z duchowości ignacjańskiej
w Sodalicji Mariańskiej?
wg. Adam Schulz SJ, Duchowość ignacjańska

Czym jest duchowość ignacjańska?
Zazwyczaj, kiedy mówimy o duchowości ignacjańskiej, myślimy o doświadczeniu Ćwiczeń
Duchownych. Jednak trzeba spojrzeć na całość życia i działalności św. Ignacego oraz odczytaną
przez niego drogę rozwoju duchowego. O. Hieronim Nadal, jeden z pierwszych towarzyszy
Ignacego, przekazał, że św. Ignacy otrzymał łaskę, dzięki której „we wszystkich rzeczach,
działaniach i rozmowach odczuwał obecność Boga i smakował rzeczy duchowe, co więcej tę
obecność widział i w ten sposób kontemplował w działaniu; zwykł to określać tymi słowami:
«we wszystkich rzeczach powinniśmy odnajdywać Boga»".
Szczególnym narzędziem duchowości ignacjańskiej są Ćwiczenia Duchowne św. Ignacego.
Mianem „Ćwiczeń duchownych" możemy określić zarówno cały tekst książeczki spisanej przez
Loyolę, jak i poszczególne opisane w niej ćwiczenia. O tym ostatnim sensie czytamy już
w pierwszej z uwag wstępnych: „Pod tą nazwą «Ćwiczenia duchowne» rozumiemy wszelki
sposób odprawiania rachunku sumienia, rozmyślania, kontemplacji, modlitwy ustnej i myślnej
oraz innych czynności duchowych stosownie do tego, co niżej powiemy" (ĆD 1). Tak więc
z jednej strony są to konkretne i różnorodne ćwiczenia duchowe, a z drugiej strony ukazują
drogę rozwoju powołania człowieka, są szkołą kształtowania apostoła.
Duchowości ignacjańskiej nie da się ograniczyć do zestawu ćwiczeń i ściśle określonej
metody. Ta duchowość jest pewnym stylem życia, „sposobem postępowania". Proponuje ona
śmiałą wizję życia, drogę coraz głębszego zjednoczenia z Bogiem w sercu i w świecie, refleksyjny stosunek do codzienności z kontemplacyjną formą modlitwy, pełnym szacunku pozytywnym nastawieniem do świata, drogą do odnajdywania Boga we wszystkich rzeczach, uczącą jak
być dobrym apostołem, uczniem Chrystusa.
Jak dziś korzystać z duchowości ignacjańskiej w sodalicji?
1) Ważna jest nasza codzienna modlitwa, choćby bardzo krótka, ale codzienna - wokół słowa
Bożego w formie medytacji, kontemplacji czy też modlitwy prostoty - może to być też Różaniec.
Dużą pomocą są również krótkie akty modlitewne.
2) Dla św. Ignacego bardzo ważny był rachunek sumienia, czyli spojrzenie z Bogiem na mój
dzień po to, aby zobaczyć, co było w nim dobre, jakie czyny zgodne z wolą Ojca, a jakie były złe,
aby za nie przeprosić - czas poszukiwania działania Boga w moim życiu.
3) Regularne uczestnictwo w Eucharystii oraz przystępowanie do sakramentu pokuty.
4) korzystanie raz w roku z rekolekcji zamkniętych, a jeżeli to nie jest możliwe, to przynajmniej
uczestniczenie w otwartych rekolekcjach w Wielkim Poście i Adwencie dobrze, aby się one
opierały na duchowości Sodalicji.
5) Korzystanie z propozycji formacyjnych, jakie proponuje wspólnota, sodalicja w danym
mieście.
Po co wzrastać w miłości do Maryi i podejmować różne ćwiczenia duchowe?
Odpowiedź ukazuje nam kolejny element duchowości i charyzmatu Sodalicji Mariańskiej
i Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego. To wszystko jest po to, abyśmy ten świat uświęcali, na
miarę naszego powołania stawali się apostołami Chrystusa, głoszącymi i czyniącymi Ewangelię
na co dzień.

FORMACJA PRZEZ DOBRĄ LEKTURĘ!

FORMACJA BIBLIJNA
Rozważamy niedzielną Liturgię Słowa:
IV Niedziela Wielkanocna - 12 V

Dz 13,14.43-52; Ap 7,9.14b-17; J 10,27-30

V Niedziela Wielkanocna - 19 V

Dz 14,21b-27; Ap 21,1-5a; J 13,31-33a.34-35

VI Niedziela Wielkanocna - 26 V

Dz 15,1-2.22-29; Ap 21,10-14.22-23; J 14,23-29

VII Niedziela Wielkanocna - 2 VI

Dz 1,1-11; Hbr 9,24-28 i 20,19-23; Łk 24,46-53

VIII Niedziela Wielkanocna - 9 VI

Dz 2,1-11; Rz 8,8-17; J 14,15-16.23b-26

INTENCJE MODLITEWNE

* dziękczynienie za łaski, jakimi Pan Bog obdarował Sodalicje Marianskie
* o ducha apostolskiego i misyjnego oraz o rozwoj Sodalicji Marianskich
* za wszystkich ktorym składalismy zyczenia swiąteczne i za tych ktorzy
nam je składali
* za ojczyznę i o pokoj na swiecie
* o rozwoj naszej SM

MAJ 2019
4 Sw. Jozefa Marii Rubio, kapłana, wo. (SM);
11 Sw. Franciszka de Hieronimo, kapłana, wd. (SM)
15 Bł. Zofii Czeskiej, wd. (SM)
16 Sw. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, Patrona Polski (SM)
18 Sw. Stanisława Papczynskiego, kapłana, wd. (SM)
23 Sw. Jana Chrzciciela de Rossi, kapłana, wd. (SM)
27 Bł. Alojzego Grozde, męczennika, wd. (SM)
29 Sw. Urszuli Ledochowskiej, zakonnicy, wd. (SM)
30 Sw. Jana Sarkandra, kapłana i męczennika, wd. (SM)

CZERWIEC 2019
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 NIEDZIELA TROJCY SWIĘTEJ, Sw. Jana Franciszka Regis, kapłana, wd. (SM)
21 Sw. Alojzego Gonzagi, zakonnika, wo. (SM)

Z ŻYCIA FEDERACJI SODALICJI MARIAŃSKICH W POLSCE
1. Pamiętajmy w modlitwie o Federacji SM w Polsce.
2. Ogólnopolskie rekolekcje sodalicyjne odbędą się w tym roku w dniach 27–30 czerwca
(czwartek-niedziela) w Domu Pielgrzyma przy Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej
w Rokitnie w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Ostatniego dnia rekolekcji odwiedzimy m.in.
Świebodzin (Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i figura Chrystusa Króla Wszechświata) oraz
Pniewy (Msza św. w Sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej). Koszt udziału w rekolekcjach:
380 zł.
3. 25 maja br. (sobota) jest planowane spotkanie formacyjne dla aspirantów i kandydatów do Sodalicji organizowane przez Federację SM w Polsce. Zgłoszenia proszę przesyłać do dnia 15 maja
br. Miejsce: Katolicki Zespół Edukacyjny, Warszawa, ul. Ogrodowa 3A, Czas: 10.00-15.00.
4. Zjazd Delegatów odbędzie się 8 czerwca.

