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Oddać się Niepokalanej możemy w różnoraki sposób, a oddanie to możemy wyrazić
różnymi słowami, a nawet wystarczy jedynie wewnętrzny akt woli, bo ten właściwie zawiera
istotę naszego oddania się Niepokalanej (…)
Oddajemy Jej całą Istotę swoją, wszystkie władze duszy,
a więc i rozum i pamięć i wolę; wszystkie władze ciała, więc zmysły
wszystkie i każdy w szczególności i siły, zdrowie czy chorobę,
oddajemy Jej całe swoje życie ze wszystkimi jego przejściami czy
przyjemnościami, czy przykrymi, czy obojętnymi. Oddajemy Jej
naszą śmierć, kiedykolwiek i gdziekolwiek i w jakikolwiek: sposób
ona nas spotka. A nawet i wieczność całą. Owszem spodziewamy
się, że tam dopiero bez porównania doskonalej do Niej należeć
będziemy mogli. W ten sposób wyrażamy pragnienie i błaganie, by
nam dozwoliła coraz doskonalej pod każdym względem stawać się
Jej. To poświęcenie się nie wymaga bynajmniej, by zaraz opuścić
świat, rodzinę i wstąpić do klasztoru. Nie. Można w dalszym ciągu
w dotychczasowym stanie oddawać się wszystkim dotychczasowym
uczciwym zajęciom, tylko że to już nie my sami ofiarujemy te nasze
codzienne zajęcia Bogu, ale Ona: Niepokalana, Której staliśmy się
własnością, je ofiaruje. I to ofiaruje je nie jako nasze, ułomne, pełne niedoskonałości, ale jako
Swoje własne, bo my ze wszystkim, co nasze jest, do Niej należymy.

Św. Maksymilian Maria Kolbe

AKTUALNOŚCI
1. Dziękujemy za wszelką zyczliwosc, modlitwę i kazdego rodzaju
wsparcie.
2. Od 13 lipca do 27 pazdziernika przy Jasnej Gorze multimedialna
wystawa „Śladami Jezusa”. Warto zobaczyc!
3. 15 sierpnia odpust Wniebowzięcia NMP. Zapraszamy na sumę
odpustową i procesję eucharystyczną!
4. Zapraszamy w dniach 17 - 25 sierpnia na Nowennę narodowa przed
uroczystoscią NMP Częstochowskiej. 26 sierpnia odpust NMP
Częstochowskiej. Zapraszamy na sumę odpustową i procesję eucharystyczną!
5. Śpotkanie wrzesniowe w niedzielę 8 wrzesnia

Święta Urszula Ledóchowska o miłości do Kościoła – wybrane myśli
Musisz jasno zdawać sobie sprawę z tego, że Bóg i Ojciec twój, gdy woda chrztu świętego zrosiła twą
skroń, uczynił ci „wielkie rzeczy” (Łk 1,49).
Ale i o tym wiedz – nie wolno ci być katolikiem tylko z nazwy, katolikiem obojętnym. Pamiętaj o tym,
co Pismo święte kładzie w usta Boga: „Obyś był zimny albo gorący…”. Musisz być katolikiem słowem
i czynem, w duchu i prawdzie.
Przyznawaj się do katolicyzmu, nie wstydź się swej wiary, nie wstydź się praktyk katolickich – ze
strachu, że ktoś ironicznie się uśmiechnie, na przykład gdy się przeżegnasz, gdy bierzesz udział
w procesjach kościelnych, gdy domagasz się postnego jedzenia w dni postne, gdy odważnie wymawiasz
się od wycieczki, która by cię pozbawiła mszy świętej w niedzielę i święto.
Czemu nie znasz swej wiary, czemu nie starasz się gruntownie ją poznać przez czytanie, przez
uczęszczanie na konferencje, na kursy religijne? To smutny widok: katolik, który milczy albo cichutko
wycofuje się z grona osób szkalujących Kościół, bo wstydzi się bronić swojej wiary, bo nie wie, co
powiedzieć, bo brak mu argumentów.
Odważny obrońca Kościoła – choć z początku może z niego się śmieją – wkrótce zyska sobie
szacunek, zaufanie, nawet nieprzyjaciół swoich, bo w tym męstwie nadprzyrodzonym tkwi coś, co każe
szanować, co przejmuje świętą czcią.
Życiem mozolnym, czystym, pełnym dobroci i poświęcenia dla bliźnich, posłuszeństwem względem
Kościoła – głoście wszędzie, żeście dziećmi tegoż Kościoła.
***
Czy wśród dzieci jednego Ojca nie powinna panować jedność i miłość? Gdzież się podziała ta miłość,
którą Pan nasz Jezus Chrystus w nowym przykazaniu swoim tak gorąco nam zalecił?
O ile to w mocy naszej, my, dzieci Kościoła katolickiego, starajmy się szerzyć wokoło siebie – choćby
w najmniejszym domu naszym, w rodzinie, w warsztacie pracy – ducha miłości i jedności. Nie mówmy: co
my, jako jednostki słabe, możemy zrobić, to kropla w morzu nienawiści, co nas otacza… Nie! Ziarnko do
ziarnka, tworzą się niebotyczne góry. Szerzmy ducha miłości i zgody. Nie nam może dane będzie przekonać się, ile nasz dobry przykład działa – jest on jak kamień rzucony w wodę, co coraz większe kręgi na powierzchni wody zatacza, choć sam leży na dnie.
Ale pamiętajmy: by szerzyć miłość i zgodę, potrzeba nam ducha ofiary, zaparcia się siebie, szukania
dobra innych – a to najtrudniejsze.
Bądźcie na świecie siewcami miłości Bożej i zgody. Często proście słowami Chrystusa: „Ojcze, spraw,
abyśmy byli jedno”, jak Ty, Ojcze, i Jezus, Syn Twój, jedno jesteście…
Może nikt nie będzie podziwiał, nikt wychwalał tego cichego poświęcenia, ale aniołowie Pańscy
otaczać je będą i każdy trud, każde zmęczenie, każdą chwilę tęsknoty, każdą pracę i cierpienie zanosić
będą przed tron Najwyższego – i zamieni się to wszystko w zasługę dla wieczności.
***
Dusza ludzka panować powinna nad ciałem, nad naturą naszą, nad wszystkim, co przyziemne, nad
światem całym. Wszak służyć Bogu to królować. A służyć Bogu – to znaczy oddać Jemu naszą wolę,
szukać, czego On chce, kochać, co On kocha, cenić, co On ceni. Stać się jedno z Nim, łączyć się z Nim, jak
bryła żelaza łączy się z ogniem. Rozpływać się w Nim, jak kropelka wina w oceanie bezbrzeżnym. Trzymać
się Boga, jak dziecina mała trzyma się ręki matki.

Przede wszystkim Boga mam szukać, szukać Go w życiu codziennym przez wierne wykonywanie
Jego woli, objawionej nam przez przykazania Boże i kościelne, przez nasze obowiązki. Szukać Go
w modlitwie, w Komunii świętej, u stóp tabernakulum, gdzie On tak często jest zapomniany; szukać Go
przez cichą, ale nieustanną pracę nad sobą, która powoli prowadzi do tego, że już nie żyjemy my, ale
Chrystus żyje w nas.
I sami dążcie coraz wyżej, i innych przykładem swym nauczajcie, iż dobrze i spokojnie sercu ludzkiemu, gdy umie żyć z Bogiem w pracy i w modlitwie, w radości i w cierpieniu, w życiu i w śmierci – zawsze
i wszędzie z Bogiem!
***
A jak wprowadzić w szare, nieraz smutne życie doczesne promień wieczności?
Niech pierwsza myśl twoja po obudzeniu będzie myślą o Bogu, niech będzie ofiarowaniem dnia
Bogu, a już dzień ten będzie z Boga i dla Boga.
Niech w modlitwie porannej, choćby króciutkiej, serce twe łączy się w akcie dziecięcej miłości
z Jezusem i Matką Najświętszą, a bezpieczny czuć się będziesz przez cały dzień przy Jezusie i Maryi.
Niech przy zmianie zajęć myśl twoja, choćby na chwilę, uniesie się do Boga, byś przy każdej
czynności był z Bogiem.
Niech twe stosunki z bliźnim będą zawsze nacechowane pamięcią na Boga. Obcuj z bliźnim, jakby
z Jezusem, a będąc z bliźnim, będziesz z Bogiem.
Niech w radościach twoich bliskość Boga, łączność z Bogiem, będzie nutą niebiańską, nadającą urok
i wartość ziemskiej uciesze.
Niech trwanie z Bogiem, przy Sercu Bożym, będzie ci pociechą i siłą w krzyżu i cierpieniu.
Niech każda twa myśl, każde słowo, każdy uczynek nabierze przez łączność z Bogiem wartości
niebiańskiej, Bożej.
Zasypiaj wieczorem w objęciu Bożym – z Bogiem bezpieczniej w ciemnościach nocnych.
Żyjąc z Bogiem, z łatwością i umierać przyjdzie z Bogiem, a po życiu doczesnym z Bogiem rozpoczniesz
życie z Bogiem w krainie wiecznego szczęścia i wiecznej miłości.

FORMACJA PRZEZ DOBRĄ LEKTURĘ!

FORMACJA BIBLIJNA
Rozważajmy niedzielną Liturgię Słowa
Wniebowzięcie NMP -15 VIII
XX Niedziela Zwykła - 18 VIII
XXI Niedziela Zwykła - 25 VIII
NMP Częstochowskiej - 26 VIII
XXII Niedziela Zwykła - 1 IX
XXIII Niedziela Zwykła - 8 IX

Ap 11,19a; 12,1.3-6a.10ab; 1Kor 15,20-26; Łk 1,39-56
Jr 38,4-6.8-10; Hbr 12,1-4; Łk 12,49-53
Iz 66,18-21; Hbr 12,5-7.11-13; Łk 13,22-30
Prz 8,22-35 vel Iz 2,2-5; Ga 4,4-7; J 2,1-11
Mdr 9,13-18; Flm 9b-10.12-17; Łk 14,25-33
Wj 32,7-11.13-14; 1Tm 1,12-17; Łk 15,1-32

INTENCJE MODLITEWNE
* dziękczynienie za łaski, jakimi Pan Bog obdarował Śodalicje Marianskie
* o ducha apostolskiego i misyjnego oraz o rozwoj Śodalicji Marianskich
* za ojczyznę i o pokoj na swiecie
* o rozwoj naszej ŚM

SIERPIEŃ 2019
1 Św. Alfonsa Marii Liguori, biskupa i doktora Koscioła, wo. (ŚM)
6 Święto Przemienienia Panskiego; bł. Bronisława Kostkowskiego, męczennika (ŚM)
12 bł. Innocentego XI, papieza, wd. (ŚM)
18 XX NIEDZIELA ZWYKŁA, Bł. Śancji Śzymkowiak, zakonnicy wd. (ŚM); Św. Alberta Hurtado,
kapłana, wd. (ŚM)
19 Św. Jana Eudesa, kapłana, wd. (ŚM)
23 Bł. Władysława Findysza, kapłana i męczennika, wd. (ŚM)
24 Bł. Edwarda Klinika, męczennika, wd. (ŚM)
WRZESIEŃ 2019
5 Św. Matki Teresy z Kalkuty, dziewicy, wo. (ŚM)
7 Św. Melchiora Grodzieckiego, kapłana i męczennika, wd. (ŚM)
9 Św. Piotra Klawera, kapłana, wo. (ŚM); bł. Anieli Śalawy, dziewicy, wd. (ŚM)
18 Święto sw. Śtanisława Kostki, zakonnika, Patrona Polski (ŚM); bł. Jozefa Kuta, kapłana
i męczennika (ŚM)
22 XXV NIEDZIELA ZWYKŁA, bł. Alojzego Campos Gorriz, męczennika, wd. (ŚM);
27 Św. Wincentego a Paulo, kapłana, wo. (ŚM)

Z ŻYCIA FEDERACJI SODALICJI MARIAŃSKICH W POLSCE
1. Pamiętajmy w modlitwie o Federacji SM w Polsce.
2. Trwa przygotowanie formacyjne do jubileuszu 450-lecia obecności Sodalicji Mariańskich
w Polsce. W tym roku naszym przygotowaniom patronuje św. Urszula Ledóchowska (18651939).
3. Polecajmy Bogu przez ręce Maryi przygotowania do Ogólnopolskiej Pielgrzymki SM na Jasną
Górę!

