AKTUALNOŚCI
1. Dziękujemy za wszelką zyczliwosc, modlitwę, kazdego rodzaju
wsparcie i wszelkie zaangazowanie i pomoc.
2. Trwajmy w jednosci duchowej i nie tylko pamiętając o naszej
wspolnocie i jubileuszu 450-lecia SM w Polsce w modlitwie, a takze
w otwartosci na rozne sytuacje i potrzeby bliznich.
3. Jezeli mimo epidemii miałoby się odbyc spotkanie opłatkowe
ruchow zostanie przekazana odpowiednia informacja drogą mailową
czy sms-ową.
4. 9 stycznia rozpoczęcie „Pawełek ” Nowenny do sw. Pawła I Pustelnika. 17 stycznia uroczystosc odpustowa. Serdecznie zapraszamy!
5. Msza sw. w niedzielę 14 lutego - 9:00 Kaplica sw. Jozefa. W tym dniu
takze rozpoczęcie nabozenstwa czterdziestogodzinnego.
6. Otrzymujemy dzis Kalendarium Sodalicyjne na 2021 rok. Bardzo
proszę o sledzenie go i branie pod uwagę naszych wydarzen przy planowaniu tego co od nas samych zalezy, tak by wspolnie przezywac wydarzenia zawarte w kalendarium.

PRZYWILEJE ODPUSTOWE 2021
Rok św. Józefa
Udziela się Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedz, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca Swiętego) wiernym,
ktorzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu, uczestniczyc będą w Roku Swiętego
Jozefa w okolicznosciach i na sposoby okreslone przez tę Penitencjarię Apostolską.
Swięty Jozef, prawdziwy człowiek wiary, zaprasza nas ze swej strony, abysmy odkrywali
synowską więz z Bogiem Ojcem … Udziela się zatem odpustu zupełnego wszystkim, ktorzy
przez co najmniej poł godziny będą rozwazac Modlitwę Panską lub wezmą udział w jednym
pełnym dniu skupienia, zawierającym rozwazanie o Swiętym Jozefie.
W Ewangelii przyznaje się Swiętemu Jozefowi tytuł „człowiek sprawiedliwy”.. Cnota
sprawiedliwosci praktykowana w sposob wzorowy przez Jozefa jest pełnym przylgnięciem
do prawa Bozego, będącego prawem Miłosierdzia, „bowiem to własnie miłosierdzie Boga
prowadzi do pełni prawdziwej sprawiedliwosci. Dlatego ci, ktorzy na wzor Swiętego Jozefa
spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy, będą mogli otrzymac dar
odpustu zupełnego.
W powołaniu Jozefa najwazniejsze stało się jego bycie opiekunem Swiętej Rodziny z Nazaretu, oblubiencem NMP i ojcem Jezusa. Aby wezwac rodziny chrzescijanskie do odtwarzania tego przykładu wewnętrznej jednosci, miłosci i modlitwy… udziela się odpustu zupełnego wiernym, ktorzy odmawiac będą Rozaniec Swięty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi.
Sługa Bozy Pius XII, w dn. 1 maja 1955 r. ustanowił swięto Swiętego Jozefa Rzemieslnika, „w tym celu, aby godnosc pracy została uznana przez wszystkich ludzi… Dlatego udziela
się odpustu zupełnego kazdemu, kto powierzac będzie codziennie swoją działalnosc opiece
Swiętego Jozefa, a takze kazdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieslnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, ktorzy szukają pracy, aby mogli znalezc zajęcie, oraz aby
praca wszystkich ludzi była bardziej godna.
Ucieczka Swiętej Rodziny do Egiptu „pokazuje nam, ze Bog jest tam, gdzie człowiek znajduje się w niebezpieczenstwie, tam gdzie człowiek cierpi, tam gdzie ucieka, gdzie doswiadcza odrzucenia i opuszczenia”. Udziela się zatem odpustu zupełnego wiernym, ktorzy odmawiac będą Litanię do Swiętego Jozefa (w tradycji łacinskiej) lub Akatyst do Swiętego Jozefa,
w całosci lub przynajmniej w odpowiedniej częsci (w tradycji bizantyjskiej), lub tez
jakąs inną modlitwę do Swiętego Jozefa, przypisaną jako własna w roznych tradycjach liturgicznych, w intencji Koscioła przesladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji
ulzenia wszystkim chrzescijanom, ktorzy cierpią przesladowania wszelkiego rodzaju.
Ponadto, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego wiernym, ktorzy odmowią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt poboznosci na czesc Swiętego Jozefa,
np. „Do Ciebie, Swięty Jozefie”, szczegolnie w dniach 19 marca i 1 maja, w Swięto Swiętej Rodziny Jezusa, Maryi i Jozefa, w Niedzielę Swiętego Jozefa (w tradycji bizantyjskiej), 19 dnia
kazdego miesiąca i w kazdą srodę, będącą dniem poswięconym wspomnieniu tego Swiętego
w tradycji łacinskiej.
Rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposob szczegolny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, ktorzy z usprawiedliwionych racji nie mogą
wyjsc z domu, a ktorzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie mozliwe, zwykłych warunkow, odmowią w domu lub tam, gdzie
zatrzymuje ich przeszkoda, akt poboznosci na czesc Swiętego Jozefa, pocieszyciela chorych
i Patrona Dobrej Smierci, ofiarując z ufnoscią Bogu bolesci i niedogodnosci własnego zycia.

Jubileuszowy Rok św. Jakuba
Odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedz, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca Swiętego) wiernym, ktorzy w duchowej łącznosci z Jubileuszem Compostelli, od dnia 31 grudnia 2020 r. az do dnia 31 grudnia
2021 r., w Roku Swiętym Jakubowym, odrywając się w duchu od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu nawiedzą w formie pielgrzymki ktorykolwiek z 48 kosciołow stacyjnych, wymienionych w wykazie przesłanym do Penitencjarii Apostolskiej w dn. 8 grudnia 2020 r., i poboznie wezmą tam udział w obchodach jubileuszowych, lub przynajmniej przez odpowiednio
długi czas pozostaną na poboznym rozmyslaniu, koncząc je Modlitwą Panską, Wyznaniem
Wiary oraz wezwaniami do Najswiętszej Maryi Panny i Swiętego Jakuba Większego, Apostoła.

Osoby w podeszłym wieku, chorzy oraz wszyscy, ktorzy z waznej przyczyny nie mogą
opuscic domu, mogą w rownym stopniu uzyskac odpust zupełny, wzbudziwszy w sobie niechęc wobec jakiegokolwiek grzechu oraz intencję wypełnienia, skoro tylko będzie to mozliwe,
trzech zwyczajnych warunkow, jesli przed jakimkolwiek obrazem Swiętego będą się łączyc
duchowo z obchodami jubileuszowymi, poleciwszy miłosierdziu Bozemu swoje modlitwy,
cierpienia lub niedogodnosci własnego zycia.
UWAGA! Jednym z kosciołow stacyjnych jest koscioł pw. Sw. Jakuba w Częstochowie!

FORMACJA PRZEZ DOBRĄ LEKTURĘ!

FORMACJA BIBLIJNA
Słuchajmy co Bóg mówi do nas w liturgii
II Niedziela zwykła - 17 I
1Sm 3,3b-10.19; 1Kor 6,13c-15a.17-20; J 1,35-42
Św. Pawła I Pustelnika (na JG) - 17 I 1 Krl 17, 2-6; Ga 2, 19-20. 5, 24-25. 6,14-17; Mt 11, 25-30
III Niedziela zwykła - 24 I
Jon 3,1-5.10; 1Kor 7,29-31; Mk 1,14-20
IV Niedziela zwykła - 31 I
Pwt 18,15-20; 1Kor 7,32-35; Mk 1,21-28
Ofiarowanie Pańskie - 2 II
Ml 3,1-4; Hbr 2,14-18; Łk 2,22-40
V Niedziela zwykła - 7 II
Hi 7,1-4.6-7; 1Kor 9,16-19.22-23; Mk 1,29-39
VI Niedziela zwykła - 14 II
Kpł 13,1-2.45-46; 1Kor 10,31-11,1; Mk 1,40-45
INTENCJE MODLITEWNE

fot. S. P.

* dziękczynienie za 450 lat obecnosci SM w Polsce
* o owoce jubileuszu i swiatło Ducha Swiętego na dalszą pracę sodalicyjną
* o rozwoj Sodalicji Marianskich
* o swiętosc rodzin, o powołania kapłanskie i zakonne,
* o pokoj i ład społeczny w naszej Ojczyznie
* o ustanie pandemii Covid-19

STYCZEŃ 2021
12 Sw. Małgorzaty Bourgeoys, dziewicy
18 Bł. Reginy Protmann, dziewicy
19 Sw. Jozefa Sebastiana Pelczara, biskupa
21 Bł. Antoniego Swiadka, kapłana i męczennika
22 Sw. Wincentego Pallottiego, kpł.; Bł. Wilhelma Jozefa Chaminade, kpł.
24 III NIEDZIELA ZWYKŁA, Sw. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Koscioła
27 Bł. Jerzego Matulewicza, biskupa
LUTY 2021
4 Sw. Jana de Birtto, kapłana i męczennika
15 Sw. Klaudiusza de la Colombiere, kpł.; Bł. Michała Sopocki, kpł.
23 Bł. Stefana Frelichowskiego, kapłana i męczennika
27 Sw. Gabriela Possenti, zakonnika

Z ŻYCIA FEDERACJI SODALICJI MARIAŃSKICH W POLSCE
1. Pamiętajmy w modlitwie o Federacji SM w Polsce.
2. Rozpoczynamy rok jubileuszu 450-lecia SM w Polsce. Patronami tego czasu będą św. Andrzej
Bobola i bł. Regina Protmann.
3. Federacja SM w Polsce zaprasza do Modlitwy Jubileuszowej przez cały rok, a w tym miesiącu
do Nowenny przed liturgicznym wspomnieniem bł. Reginy Protmann, patronki roku jubileuszowego.
4. Ukazał się najnowszy (4/2020) numer naszego kwartalnika sodalicyjnego Sodalis Marianus.

