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Przeżywanie w Eucharystii pamiątki śmierci Chrystusa
zakłada także nieustanne przyjmowanie tego daru. Oznacza
to, że - na wzór Jana - przyjmiemy do siebie Tę, która za
każdym razem jest nam dawana za Matkę. Oznacza jednocześnie podjęcie zadania upodabniania się do Chrystusa
w szkole Matki i zgodę na to, aby nam towarzyszyła.
Z Kościołem i jako Matka Kościoła, Maryja jest obecna
w każdej z naszych celebracji eucharystycznych. Jeśli pojęcia
Kościół i Eucharystia są ze sobą nierozerwalnie związane, to
samo dotyczy Maryi i Kościoła. Również dlatego już od
czasów starożytnych w Kościołach Wschodu i Zachodu
jednomyślnie wspominano Maryję podczas celebracji
eucharystycznej.
Jan Paweł II, Encyklika „Ecclesia de Eucharistia”, nr 57

AKTUALNOŚCI
1. Dziękujemy za wszelką zyczliwosc, modlitwę i wsparcie, oraz za zaangazowanie w uroczystosci z okazji 40 rocznicy I wizyty Jana Pawła II
na Jasną Gorę.
2. Dzisiaj o 19:30 kolejne spotkanie z cyklu: „Wieczory Maryjne –
Katechezy z Janem Pawłem II”. Temat: „Kochany Księze Prymasie!”.
Związek jasnogorskiego nauczania Papieza Jana Pawła II z programem
Kardynała Wyszynskiego.
3. Kolejne spotkanie z cyklu „Prymas Jasnogorski – w drodze na ołtarze”
odbędzie się 17 czerwca o godzinie 18:30 w Jasnogorskim Instytucie
Maryjnym.
4. Spotkanie biblijne 18 czerwca g. 17:00.
5. 1 lipca przypadają imieniny o. Przeora Jasnej Gory. Pamiętajmy
w modlitwie i nie tylko.
6. Spotkanie lipcowe w niedzielę 14 lipca.

SCHEMAT MEDYTACJI IGNACJAŃSKIEJ
I PRZYGOTOWANIE DALSZE DO MEDYTACJI (ok. 10 min)
Jakiś czas wcześniej lub wieczorem poprzedniego dnia, jeśli rozmyślasz rano, przeczytaj fragment Pisma św., nad którym masz medytować. Wynotuj sobie dwie lub trzy
myśli/prawdy, które chcesz rozważyć. Zabierz je na medytację.
II MEDYTACJA (45 min)
A. Wejście w medytację (ok. 10 min.)
1. Modlitwa przed rozpoczęciem rozmyślania (stała) Boże Ojcze, Ty mnie stworzyłeś,
i powołałeś do istnienia obdarzają celem moje życie. Jezu, Ty umarłeś za mnie, i wezwałeś do włączenia się w Twoją misję. Duchu Święty, wspieraj mnie, abym podołał temu,
do czego zostałem stworzony i powołany. Proszę Cię Panie, aby wszystkie moje zamiary,
decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Twego Boskiego
majestatu. (stała)
2. Przypomnij sobie historię biblijną, nad którą chcesz rozmyślać (możesz przeczytać
wybrany fragment). Wyobraź sobie scenę, o której mówi Ewangelia. Zobacz miejsce,
osoby i ich czyny. Wsłuchaj się w to, co mówią, co czynią.
3. Proś o konkretną łaskę, której pragniesz (zmienna) Po wyobrażeniu sobie sceny, nad
którą masz rozmyślać, poproś o konkretną łaskę, której pragniesz (przedmiot tej prośby
zależy od tego, nad czym rozmyślasz).
B. Medytacja zasadnicza (ok. 30 min.)
Przejdź do pierwszego punktu, który sobie przygotowałeś. Zatrzymaj się nad tym,
co najbardziej Cię zastanowiło? Dlaczego właśnie to? Co Pan mówi ci przez to. Słuchaj
odpowiedzi. Zobacz w jaki sposób dotyczy to twego życia. Jaka jest twoja odpowiedź na
to, co poznałeś? Zwróć uwagę na uczucia. Pozwól modlić się wszystkim swoim
zmysłom. Smakuj to ci jest dane. Przejdź od rozważania do modlitwy. Przyjmij co
otrzymałeś. Dziękuj. Proś. Przepraszaj. Gdy skończysz rozmyślać, możesz przejść do
następnego punktu, który sobie wynotowałeś.
C. Rozmowa końcowa (ok 5 min.)
Na zakończenie rozmawiaj z Bogiem na temat Twoich myśli. Na koniec, wchodząc
w siebie, postaraj się nazwać słowami doświadczenia i odczucia, poprzez które pojmujesz lub poznajesz coś o Bogu, o Jego sposobie bycia i działania, czy o tobie w relacji do
Niego. Możesz rozmawiać o tym z Panem lub jedną z osób z historii, nad którą medytowałeś. Na koniec każdej medytacji odmów: Ojcze nasz.
III REFLEKSJA PO MEDYTACJI (ok. 10 min.)
Zaraz po lub jakiś czas potem, zastanów się nad przebiegiem medytacji od strony
metody (czy zachowałem wszystkie jej elementy) oraz o od strony treści (zauważ, jak Pan
Ci się udzielał). Teraz jest czas, aby zanotować ważniejsze światła i poruszenia z modlitwy.

FORMACJA PRZEZ DOBRĄ LEKTURĘ!

FORMACJA BIBLIJNA
Rozważamy niedzielną Liturgię Słowa:
Niedziela Trójcy Świętej - 16 VI

Prz 8,22-31; Rz 5,1-5; J 16,12-15

Boże Ciało - 20 VI

Rz 14,18-20; 1Kor 11,23-26; Łk 9,11b-17

XII Niedziela Zwykła - 23 VI

Za 12,10-11. 13,1; Ga 3,26-29; Łk 9,18-24

XIII Niedziela Zwykła - 30 VI

1Krl 19,16b.19-21; Ga 5,1.13-18; Łk 9,51-62

XIV Niedziela Zwykła - 7 VII

Iz 66,10.12-14c; Ga 6,14-18; Łk 10,1-12.17-20

XV Niedziela Zwykła - 14 VII

Pwt 30,10-14; Kol 1,15-20; Łk 10,25-37

INTENCJE MODLITEWNE
* dziękczynienie za łaski, jakimi Pan Bog obdarował Sodalicje Marianskie
* o ducha apostolskiego i misyjnego oraz o rozwoj Sodalicji Marianskich
* za ojczyznę i o pokoj na swiecie
* o rozwoj naszej 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 TRÓJCY SWIĘTEJ, Sw. Jana Franciszka Regis, kapłana, wd. (SM)
21 Sw. Alojzego Gonzagi, zakonnika, wo. (SM)
LIPIEC 2019
2 Sw. Bernardyna Realino, kapłana (SM)
4 Bł. Piotra Jerzego Frassati, tercjarza, wd. (SM)

6 Bł. Marii Teresy Ledochowskiej, dziewicy, wo. (SM)
14 XV NIEDZIELA ZWYKŁA, Sw. Kamila Lellis, kapłana i zakonnika, wd. (SM); sw. Franciszka
z Solano, kapłana, wd. (SM)
26 Sw. Bartłomieji Capitanio, dziewicy, wd. (SM)
31 Sw. Ignacego Loyoli, kapłana (SM)

Z ŻYCIA FEDERACJI SODALICJI MARIAŃSKICH W POLSCE
1. Pamiętajmy w modlitwie o Federacji SM w Polsce.
2. Nowym prezesem Sodalicji Mariańskiej w Toruniu został Andrzej Marchlewicz, a wiceprezesem Elwira Włosek. Z kolei nowym prezesem Sodalicji Mariańskiej w Piastowie został Piotr
Urban. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Federacji zgodnie ze Statutem FSM kooptował
Panią Gabrielę Szyndralewicz z Olsztyna do Zarządu Federacji w miejsce Pani Zofii Narkowicz,
którą niedawno pożegnaliśmy.
3. 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 - prośba o modlitwę o obfite owoce tego wydarzenia.

