Św. Łukasz, który zwrócił uwagę na rolę Maryi
na początku życia Jezusa, pragnął podkreślić Jej
znaczącą obecność na początku życia Kościoła. (...).
Jest jednak bardzo ważną rzeczą wiedzieć,
że uczestniczyła Ona w życiu pierwszej wspólnoty
oraz w jej wytrwałej i jednomyślnej modlitwie. Niewątpliwie była obecna podczas zesłania Ducha
w dniu Pięćdziesiątnicy. Duch, który mieszkał już
w Maryi, po dokonaniu w Niej wspaniałych dzieł
łaski, ponownie nawiedził Jej serce, by napełnić
je darami i charyzmatami potrzebnymi do urzeczywistnienia Jej duchowego macierzyństwa.
Maryja w dalszym ciągu pełni w Kościele swą macierzyńską rolę,
powierzoną Jej przez Chrystusa. W tym macierzyńskim posłannictwie
pokorna służebnica Pańska nie współzawodniczy z rolą Ducha Świętego; przeciwnie, to Duch prosi Ją o macierzyńską współpracę z Nim.
On to przypomina stale Kościołowi słowa skierowane przez Jezusa do
umiłowanego ucznia: «Oto Matka twoja» i zachęca wiernych, by miłowali Maryję, tak jak Chrystus Ją miłował. Pogłębienie więzi z Maryją
umożliwia Duchowi bardziej owocne działanie w życiu Kościoła.

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. Beatyfikacja Cz. Sł. B. Stefana kard. Wyszynskiego i Elzbiety Rozy
Czackiej odbędzie się 12 wrzesnia br.
4. Trwajmy na modlitwie Nowenny do sw. Andrzeja Boboli, szczegolnie
w intencji rozwoju SM oraz owocow Zjazdu Delegatow, ktory odbędzie
się 16 maja w Warszawie.
5. 28 maja uroczysta Msza sw. w 40 rocznicę smierci Stefana kard. Wyszynskiego pod przewodnictwem ks. abp Wacława Depo oraz premiera
monodramu na podstawia Zapiskow Więziennych Sługi Bozego.
6. 3 czerwca uroczystosc Najswiętszego Ciała i Krwi Panskiej.
7. Następne spotkanie połączone z nabozenstwem jubileuszowym
i Mszą sw. w niedzielę 13 czerwca.

KATECHEZA: CZYM JEST LITURGIA?
I. CZYM NIE JEST LITURGIA?
* Liturgia nie jest obrzędem oderwanym od życia - groźna dla życia duchowego jest utrata łączności między liturgią, modlitwą a codziennym życiem
* Liturgia nie jest magią - niezrozumiałe jest gdy obrzędy liturgiczne jedynie mają przynosić człowiekowi pewne owoce bez zaangażowania człowieka. Potrzebne zaangażowanie człowieka,
fizyczny udział w samych obrzędach nie wystarczy.
* Liturgia nie jest kupowaniem Bożej łaski - taka postawa jest wypaczeniem miłości, która jest
bezinteresowną wymianą darów a nie handlem.
* Liturgia nie jest przede wszystkim dziełem człowieka - w sprawowaniu liturgii ta pokusa
wiedzie do przesadnego zwracania uwagi na działanie człowieka.
II. CZYM JEST LITURGIA?
* wykonywaniem kapłańskiego urzędu Jezusa Chrystusa - Jezus Chrystus jest pierwszym działającym w liturgii (nie człowiek!), liturgia to uobecnienie i kontynuacja Jego zbawczego dzieła
w świecie. Mocą kapłaństwa chrzcielnego wszyscy chrześcijanie stają się drugim Chrystusem
i mają włączać się w dzieło jedynego Liturga.
KL 7 Słusznie przeto uważa się liturgię za wykonywanie kapłańskiego urzędu Jezusa Chrystusa,
w niej przez znaki widzialne wyraża się, i w sposób właściwy poszczególnym znakom urzeczywistnia uświęcenie człowieka, a mistyczne Ciało Jezusa Chrystusa, to jest Głowa ze swymi członkami,
wykonuje całkowity kult publiczny.
Dlatego każdy obchód liturgiczny, jako dzieło Chrystusa-Kapłana i Jego Ciała, czyli Kościoła, jest
czynnością w najwyższym stopniu świętą, a żadna inna czynność Kościoła nie dorównuje jej skuteczności z tego samego tytułu i w tym samym stopniu.
KKK 1069 Przez liturgię Chrystus, nasz Odkupiciel i Arcykapłan, kontynuuje w swoim Kościele,
z Kościołem i przez Kościół dzieło naszego odkupienia
* zjednoczeniem z Chrystusem i bliźnimi - liturgia jest miejscem urzeczywistniania się Kościoła.
KKK 1071 Liturgia jako dzieło Chrystusa jest również czynnością Jego Kościoła. Urzeczywistnia
ona i ukazuje Kościół jako widzialny znak komunii Boga i ludzi przez Chrystusa. Włącza wiernych
w nowe życie wspólnoty. Zakłada świadome, czynne i owocne uczestnictwo wszystkich.
* uwielbieniem Boga i uświęceniem człowieka - to dwie strony chrześcijańskiego życia – wzrost
w świętości prowadzi do coraz większej chwały Boga (choćby przez własne życie) i na odwrót.
W liturgii uwielbienie wyraża się przez piękno zewnętrzne (śpiew, szaty, modlitwy).
* szczytem i źródłem życia Kościoła - liturgia powinna stać się jedną z najważniejszych rzeczy
w życiu – tak by całe życie było dla i z liturgii.
KL 10 Liturgia jednak jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie jest
źródłem, z którego wypływa cała jego moc. Albowiem prace apostolskie to mają na celu, aby
wszyscy stawszy się dziećmi Bożymi przez wiarę i chrzest, schodzili się razem, wielbili Boga
pośród Kościoła, uczestniczyli w Ofierze i pożywali Wieczerzę Pańską.
(…) Z liturgii przeto, a głównie z Eucharystii jako ze źródła, spływa na nas łaska i z największą
skutecznością przez nią dokonywa się uświęcenie człowieka w Chrystusie i uwielbienie Boga, które jest celem wszystkich innych dzieł Kościoła.

* drogą ze źródła do świata - z liturgii Kościół czerpie moc, by iść do świata i ewangelizować go.
Liturgia jest źródłem, z którego rozlewa się ten Boży Duch na nas, abyśmy mogli nieść
Go w nasze codzienne życie, powinien On dotrzeć do wszelkich dziedzin życia.
* drogą do nieba - udział w liturgii ziemskiej przygotowuje nas do udziału w liturgii niebieskiej,
z którą już mamy łączność.
III. MOJE ZAANGAŻOWANIE W OWOCNE PRZEŻYWANIE LITURGII
* troska o właściwe uczestnictwo - świadome (ze zrozumienie, świadomością co się dzieje), czynne (aktywne, zaangażowanie w celebrację, która jest dziełem całej wspólnoty), pełne (z czystym
sercem, z przyjęciem Słowa Bożego i Komunii św.)
* posłuszeństwo Kościołowi - poznawanie dokumentów Papieskich i Kościoła, a nie reformowanie liturgii według własnych pomysłów (patrz KL 22)
* poznać, zrozumieć i żyć liturgią – formacja nie tylko duchowa
* w miarę możliwości i potrzeby służba w zgromadzeniu liturgicznym jako zaszczyt i radość,
a nie smutny obowiązek.
KL - Konstytucja o liturgii SVII, KKK - Katechizm Kościoła Katolickiego

ROK IGNACJAŃSKI (20 maja 2021 - 31 lipca 2022)
500 lat przemiany duchowej
i 400 lat kanonizacji św. Ignacego
Hasło: „W Chrystusie ujrzeć wszystko na nowo”

FORMACJA PRZEZ DOBRĄ LEKTURĘ!

FORMACJA BIBLIJNA
Słuchajmy co Bóg mówi do nas w liturgii
Wniebowstąpienie Pańskie - 16 V
Dz 1,1-11; Ef 4,1-13; Mk 16,15-20
Zesłanie Ducha Świętego - 23 V
Dz 2,1-11; Ga 5,16-25; J 15,26-27 i 16,12-15
Niedziela Trójcy Świętej - 30 V
Pwt 4,32-34.39-40; Rz 8,14-17; Mt 28,16-20
Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej - 3 VI Wj 24,3-8; Hbr 9,11-15; Mk 14,12-16.22-26
X Niedziela Zwykła - 6 VI
Rdz 3,9-15; 2Kor 4,13-5,1; Mk 3,20-35
XI Niedziela Zwykła - 13 VI
Ez 17,22-24; 2Kor 5,6-10; Mk 4,26-34
INTENCJE MODLITEWNE
* 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
fot. S. P.

MAJ 2021
4 Sw. Jozefa Marii Rubio, kapłana
11 Sw. Franciszka de Hieronimo, kapłana
15 Bł. Zofii Czeskiej
16 WNIEBOWSTĄPIENIE PANSKIE, Sw. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika
18 Sw. Stanisława Papczynskiego, kapłana
23 ZESŁANIE DUCHA SWIĘTEGO, Sw. Jana Chrzciciela de Rossi, kpł.
27 JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYZSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA; Bł. Alojzego Grozde, m.
29 Sw. Urszuli Ledochowskiej, zakonnicy
30 NIEDZIELA TROJCY SW., Sw. Jana Sarkandra, kpł. i m.
CZERWIEC 2021
12 Sw. Kaspra Bertoni, kapłana; Bł. Stanisława Kostki Starowieyskiego, męczennika;
Bł. Natalii Tułasiewicz, męczennicy; Bł. Henryka Hlebowicza, kapłana i męczennika; Bł. Jozefa Czempiela, kapłana i męczennika; Bł. Ludwika Rocha Gietyngiera, kapłana i męczennika;
Bł. Kazimierza Sykulskiego, kapłana i męczennika
16 Sw. Jana Franciszka Regis, kapłana
21 Sw. Alojzego Gonzagi, zakonnika

Z ŻYCIA FEDERACJI SODALICJI MARIAŃSKICH W POLSCE
1. Pamiętajmy w modlitwie o Federacji SM w Polsce.
2. Trwa rok jubileuszu 450-lecia SM w Polsce, objęty patronatem KEP. Patronami tego czasu
są św. Andrzej Bobola i bł. Regina Protmann.
3. Federacja SM w Polsce zaprasza na Ogólnopolskie Rekolekcje Sodalicyjne, które odbędą się
w dniach 1-4 lipca w Pieniężnie. Koszt udziału w rekolekcjach: 420 zł. Prośba o jak najszybsze
przesyłanie imiennych zgłoszeń mailem bądź telefonicznie.
4. Zjazd Delegatów odbędzie się w niedzielę 16 maja we Wniebowstąpienie Pańskie, w dniu
kiedy zwykle wypada wspomnienie św. Andrzeja Boboli.

