AKTUALNOŚCI
1. Dziękujemy za wszelką zyczliwosc, modlitwę i kazdego rodzaju wsparcie,
i za wszelkie zaangazowanie.
2. Ze względu na stan epidemii wszystkie spotkania sodalicji są zawieszone.
Modlmy się o ustanie tej sytuacji.
3. Do domu ojca odeszła sp. Anna Majer, zasłuzona sodaliska.
4. Dzisiaj rozpoczynamy Tydzien Miłosierdzia.
5. W niedzielę 26 kwietnia rozpocznie się Tydzien Biblijny.
6. Uroczystosc NMP Krolowej Polski w tym roku wyjątkowo będzie obchodzona w liturgii w sobotę 2 maja.
7. W niedzielę 3 maja Światowy Dzien modlitw o powołania, ktory rozpocznie w Kosciele Tydzien modlitw o powołania kapłanskie, zakonne i misyjne.
8. Zawieszone są spotkania z cyklu: „Maryjne drogi swiętosci Śtefana kard.
Wyszynskiego”.
9. Jezeli to będzie mozliwe - najblizsza Msza sw. sodalicyjna w niedzielę
10 maja. Jak dojdzie do skutku połączymy ją ze spotkaniem przy
„swięconym”, ktore przygotowujemy wszyscy przynosząc dania wg. mozliwosci.

Katecheza II - Krótka historia Eucharystii
II – III w.
- język grecki, brak ksiąg liturgicznych
- brak obrzędów wstępnych
- liturgia Słowa: teksty proroków, „pamiętnik” apostołów
- po homilii i modlitwie powszechnej pocałunek pokoju i przynoszenie darów
- Liturgia eucharystyczna: dialog, recytatyw ustanowienia, anamneza, epikleza, modlitwa za
zmarłych, błogosławieństwo owoców ziemi, doksologia, łamanie chleba i Komunia na rękę
IV w.
- jęz. łaciński
- precyzowanie się różnych rytów liturgicznych na wschodzi i zachodzie
- pojawia się pozdrowienie wstępne przez celebransa
- pojawia się śpiew między czytaniami i alleluja
- początek tworzenia Kanonu Rzymskiego – I ME
- pojawia się śpiew Święty…
- pojawienie się zmiennych prefacji
- pojawia się Ojcze nasz i w czasie Komunii: Ciało Chrystusa. Amen
- na zakończenie pozdrowienie i odesłanie
V-VI w.
- reforma Grzegorz Wielkiego
- pojawienie się śpiewu na wejście, Kyrie, Gloria, kolekta jako zamknięcie śpiewu na wejście
- 3 czytania: ST, Listy, Ewangelia
- w Hiszpani pojawia się Credo
- pojawia się gest ofiarowania w czasie doksologii
- pojawia się zmieszanie hostii z winem
- pojawia się pocałunek pokoju przed Komunią
- pojawia się Modlitwa po Komunii, modlitwa nad ludem oraz błogosławieństwo
VII-VIII w.
- wyraźny rozwój ksiąg liturgicznych
- wpływy wschodnie: okadzenia, ukłony, rozwój szat liturgicznych
- pojawia się pocałunek ołtarza przez celebransa
- pojawia się umycie rąk – lavabo
- pojawia się Baranku Boży podczas łamania chleba
IX – XI w.
- wprowadzenie modlitw prywatnych
- świece, krzyż na ołtarzu
- pojawienie się modlitw u stopni ołtarza
- upowszechnienie się Chwałą na wysokości Bogu…
- rozpowszechnianie się Credo
- pojawia się modlitwa celebransa przez pocałunkiem pokoju i Komunią
- pojawia się Komunia św. do ust
- modlitwa nad ludem tylko w Wielkim Poście
XII – XV w.
- mnożenie pocałunków ołtarza i znaków krzyża
- coraz więcej modlitw i gestów pobożnościowych
- pojawia się zbieranie datków w czasie offertorium
- Komunia św. na klęcząco, nie pod dwiema postaciami
- pojawia się Ewangelia końcowa – Prolog Ewangelii wg. św. Jana

XVI – XX w.
- Msza św. Trydencka „Wszechczasów” – Mszał Piusa V (od Soboru Trydenckiego)
- j. łaciński coraz bardziej niezrozumiały – modlitwy prywatne wiernych
- wiele dodatkowych modlitw w różnych momentach celebracji
od XX w. – od Soboru Watykańskiego II
- reforma Soboru Watykańskiego II
- opuszczenie dodatkowych – nie konstytutywnych, dodatkowych elementów Mszy św., modlitw
– powrót do schematu z wcześniejszych wieków
- dopuszczenie języków własnych - narodowych w liturgii
- możliwość w określonych sytuacjach Komunii św. pod dwiema postaciami

FORMACJA PRZEZ DOBRĄ LEKTURĘ!

FORMACJA BIBLIJNA

Słuchamy co Bóg mówi w czasie liturgii
III Niedziela Wielkanocna - 26 IV
NMP Królowej Polski - 2 V
IV Niedziela Wielkanocna - 3 V
V Niedziela Wielkanocna - 10 V

Dz 2,14.22b-32; 1P 1,17-21; Łk 24,13-35
Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab; Kol 1,12-16; J 19,25-27
Dz 2,14a.36-41; 1P 2,20b-25; J 10,1-10
Dz 6,1-7; 1P 2,4-9; J 14,1-12
INTENCJE MODLITEWNE

* dziękczynienie za łaski, jakimi Pan Bog obdarował Śodalicje Marianskie
* o ducha apostolskiego i misyjnego oraz o rozwoj Śodalicji Marianskich
* o swiętosc rodzin, o powołania kapłanskie i zakonne, o pokoj
* o duchowy i liczebny rozwoj naszej ŚM
KWIECIEŃ 2020
16 Św. Marii Bernadetty Śoubirous, dziewicy, wd. (ŚM)
18 Bł. Śabiny Petrilli, dziewicy, wd. (ŚM)
24 Św. Fidelisa ze Śigmaringen, kapłana i męczennika (ŚM)
27 Św. Piotra Kanizego, kapłana i doktora Koscioła, wo. (ŚM)
28 Św. Ludwika Marii Grignon de Montfort, kapłana, wd. (ŚM)
MAJ 2020
4 Św. Jozefa Marii Rubio, kapłana, wo. (ŚM);
11 Św. Franciszka de Hieronimo, kapłana, wd. (ŚM)
15 Bł. Zofii Czeskiej, wd. (ŚM)
16 Św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, Patrona Polski (ŚM)
18 Św. Śtanisława Papczynskiego, kapłana, wd. (ŚM)
23 Św. Jana Chrzciciela de Rossi, kapłana, wd. (ŚM)
27 Bł. Alojzego Grozde, męczennika, wd. (ŚM)
29 Św. Urszuli Ledochowskiej, zakonnicy, wd. (ŚM)
30 Św. Jana Śarkandra, kapłana i męczennika, wd. (ŚM)

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. Jeszcze tylko do końca kwietnia można przekazać 1% podatku na wybraną organizację pożytku
publicznego. Przypominamy więc naszą pokorną i gorącą prośbę do wszystkich ludzi dobrej woli
o odpisanie 1% podatku dochodowego na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Szkół Katolickich Sodalicji
Mariańskich.
4. W wieku 96 lat zmarł 10 marca w Warszawie Stanisław Luft, Sodalis Marianus, profesor nauk
medycznych, weteran polskiej reumatologii, Powstaniec Warszawski, społecznik i zaangażowany
chrześcijanin. Przez ponad 50 lat wykładał medycynę pastoralną w WMSD w Warszawie.
5. Ogólnopolskie rekolekcje sodalicyjne odbędą się w tym roku w dniach 2-5 lipca (czwartekniedziela) w Kalwarii Zebrzydowskiej. Temat: Biblijne korzenie Eucharystii. Rekolekcje poprowadzi
ks. dr Mariusz Szmajdziński, biblista. Koszt udziału w rekolekcjach: 400 zł.

