AKTUALNOŚCI
1. Pamiętamy w modlitwie o naszych zmarłych, szczegolnie o sp. Zofii Pilarskiej!
2. Dziękuję za udział: w Dniu naszego Patrona sw. Jana Pawła II, w sympozjum „Jasnogorska
Matka i Narod”, w pogrzebie sp. Zofii Pilarskiej, w uroczystosci 100-lecia niepodległosci 4 IX
oraz za modlitwę w czasie paulinskich rekolekcji zakonnych.
3. W niedzielę 11 listopada w Sali papieskiej o godz. 18:00 projekcja specjalna filmu
„Dywizjon 303”.
4. Spotkanie biblijne - wtorek 20 listopada g. 17:00.
5. W niedzielę 25 listopada o godzinie 9:00 w Kaplicy Domu Pątnika Msza św. za
zmarłych moderatorow i sodalisow (wyjątkowo nie w krypcie bo niedziela) - I czesc swiętowania 35-lecia reaktywacji naszej sodalicji (spojrzenie na dziedzictwo) - II częsc będzie
8 grudnia.
6. Spotkanie z nauczaniem Koscioła - wtorek 27 listopada g. 17:00.
7. 29 listopada rozpoczynamy nowennę przed Swiętem Patronalnym. Teksty otrzymamy
25 listopada. Kto moze zapraszamy codziennie przez całą nowennę do naszej kaplicy
na godzinę 16:20.
8. 8 grudnia - Swięto Patronalne - 14:00 Msza w Kaplicy MB. 9 grudnia - Adwentowy Dzien
Skupienia.
9. Mozna składac propozycje do przyszłorocznego kalendarium naszej sodalicyjnej pracy.
10. Jest mozliwosc obejrzenia nowych filmow: Loyola, Sprawa Chrystusa, Bog nie umarł swiatło w ciemnosci, Paweł Apostoł Chrystusa, Moja miłosc.
11. Zyczenia opłatkowe z ks. abp. Wacławem Depo - 22 XII g. 11:00 aula WSD.
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FORMACJA DUCHOWA - SCHEMAT IGNACJAŃSKIEGO RACHNKU SUMIENIA
wg: Ćwiczenia duchowe św. Ignacego / ROZPALENI MIŁOŚCIĄ Modlitwy z jezuitami - Harter Michael SJ

Punkt 1. Podziękować Bogu, naszemu Panu za otrzymane dobrodziejstwa.
Zaczynam od spędzenia chwili czasu na dziękowaniu Bogu za dobre rzeczy, które mnie dziś
spotkały. Czynię to dość szczegółowo, zachowując się prawie jak małe dziecko. Np. dziękuję
Bogu za słońce albo za deszcz, za to, że udało mi się naprawić krzesło, że zadzwonił do mnie
przyjaciel, że dobrze się czułem przez cały dzień, że miałem dość energii wieczorem, by
dokończyć pracę.
W czasie takiego wyliczania może się zdarzyć, że napotkani jakiś uczynek
albo uczucie czy pragnienie, które podtrzymywałem, a za które nie mogę podziękować Bogu,
ponieważ było to złośliwe lub grzeszne.

Punkt 2. Prosić o łaskę poznania grzechów i porzucenia ich.
Podziękowawszy za otrzymane dary, proszę Boga o jeszcze jedną łaskę: abym mógł zobaczyć tak
wyraźnie, jak to tylko możliwe, jak dzięki tym darom i przez nie staję się coraz bardziej żywy
wobec Boga, a także bym dostrzegł, gdzie być może hamują one moje wzrastanie.
Punkt 3. Domagać się od duszy zdania sprawy od chwili powstania z łóżka aż po obecny rachunek sumienia, godzina po godzinie i chwila po chwili, najpierw z myśli, potem z mowy, wreszcie
z uczynków - w takim samym porządku, w jakim zalecano [odprawiać] rachunek szczegółowy.
Z kolei zbadam uważnie moje czyny, zaniedbania, myśli i pragnienia, i to, co mówią mi one
o mojej relacji z Bogiem, jak również o mojej relacji wobec siebie samego i innych w Bogu. (…)
Z całą cierpliwością zapytam siebie, co moje postępowanie lub moja postawa oznaczały. Czy
wyrażały one miłość Boga, czy też może lęk albo brak zaufania? Czy wskazywały może, że
podejmuję się zbyt wielu zadań i dlaczego tak robię? Czy wskazywały, że być może nie akceptuję
mojego życia lub mojego świata? W innych przypadkach nie będzie jakiegoś szczególnego
wydarzenia, ale można znaleźć pewien schemat przejawiający się w ciągu dnia. (…)
Rozpoznać: jestem w strapieniu czy w pocieszeniu? Ważne! W innych znowu momentach mogę
zaobserwować klimat mojego życia tak wyraźnie jak pogodę. Np. stałem się bardzo niezadowolony z mojej pracy lub pozbywam się stopniowo zadawnionej urazy (…). Z tą samą cierpliwością
zapytam, co ten klimat mówi mi o mnie i o Bogu.
Punkt 4. Prosić Boga, naszego Pana, o przebaczenie win.
W czwartym kroku przyniosę to, co odkryłem na modlitwę, rozmawiając z Bogiem i mówiąc mu
wszystko, co powinienem powiedzieć. Pozwalam Bogu zadziwić mnie nowymi odkryciami,
wewnętrznym zrozumieniem i pocieszyć mnie wiarą i nadzieją. Przynoszę Bogu najbardziej
palące potrzeby, które teraz odczuwam: zadawnione urazy, których nie jestem w stanie się pozbyć;
dawne przyzwyczajenie, które usilnie chcę zmienić; bezmyślne przeżywanie dnia bez dziękowania
i chwalenia mojego Stwórcy. Proszę Boga, aby mnie pouczył i pomógł mi przyjąć to pouczenie.
Punkt 5. Postanowić poprawę za Jego łaską.
Na zakończenie postanowię zachować ducha dziękczynienia i pozbyć się szkodliwych schematów
myślenia, które stoją pomiędzy mną a moim Stworzycielem. Otworzę się na przyjęcie
jakiejkolwiek zmiany we mnie, która mogłaby nastąpić, gdyby Bóg zechciał dać mi łaskę większą
od tej, o którą proszę. To Bóg bowiem jest Panem mojego życia i mnie samego. W Nim, a nie
w sobie, pokładam ufność.
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FORMACJA PRZEZ DOBRĄ LEKTURĘ!

Jasnogórska Matka i Naród - Z Bogurodzicą ku polskiej wolności myśli i czynu,
ks. Marek Chmielewski (red.), PTM - Częstochowa 2018
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INTENCJE MODLITEWNE
* dziękczynienie za 100 rocznicę odzyskania niepodległosci Polski
* o łaskę wiary dla młodego pokolenia Polakow, wychowanie
patriotyczne dzieci i młodziezy oraz o rozwoj młodziezowych Sodalicji
Marianskich
* za zmarłych

1 UROCZYSTOSC WSZYSTKICH SWIĘTYCH
3 Bł. Ruperta Mayera, kapłana, wd. (SM)
4 31 NIEDZIELA ZWYKŁA, Sw. Karola Boromeusza, biskupa, wo. (SM)
6 Bł. Antoniego Baldinucci, kapłana i zakonnika, wd. (SM)
14 Sw. Jozefa Pignatelli, kapłana, wo. (SM)
26 Sw. Jana Berchmansa, zakonnika (SM); Sw. Leonarda z Porto Maurizio, kapłana (SM)

Z ŻYCIA FEDERACJI SODALICJI MARIAŃSKICH W POLSCE

1. 25 pazdziernika odbyło się spotkanie dawnej Sodalicji Akademikow i Akademiczek
połączone z modlitwą za zmarłych oraz swiętowaniem 100 urodzin p. Stanisława
Michrowskiego.
2. Zmarł ks. Edward Szymanek TChr przyjaciel Sodalicji Marianskiej w Poznaniu.
3. 17 listopada odbędzie się w Warszawie spotkanie Prezesow Sodalicji Marianskich z całej
Polski.
4. 25 listopada przypada 35 rocznica reaktywacji oficjalnej działalnosci Sodalicji
Marianskich w Polsce - w tym dniu zostały Zatwierdzone Zasady Podstawowe SM w Polsce.
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