MODLITWA
NA PIERWSZY ŚWIATOWY DZIEŃ DZIADKÓW
I OSÓB STARSZYCH
Dziękuję Ci, Panie, za ukojenie w Twojej obecności. Nawet gdy jestem samotny, jesteś moją
nadzieją i moją ufnością, od mej młodości jesteś
moją skałą i twierdzą!
Dziękuję Ci, że dałeś mi rodzinę i pobłogosławiłeś mnie długim
życiem.
Dziękuję Ci za chwile radości i trosk, za marzenia już spełnione i te,
które jeszcze przede mną.
Dziękuję Ci za ten czas owocowania na nowo, do którego mnie
wzywasz.
Umocnij, o Panie, moją wiarę, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju, naucz mnie przygarniać tych, którzy cierpią bardziej niż ja, abym
nigdy nie przestał marzyć i opowiadać nowym pokoleniom o Twoich
cudach.
Chroń i prowadź papieża Franciszka i cały Kościół, aby światło
Ewangelii dotarło do każdego zakątka ziemi.
Ześlij, o Panie, swego Ducha, aby odnowić świat, aby ucichła burza
pandemii, ubodzy doznali pocieszenia i ustały wszelkie wojny.
Wspieraj mnie w słabości i pomagaj żyć pełnią życia w każdej chwili, którą mi dajesz, w pewności, że jesteś ze mną przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata. Amen.

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. Trwa Rok Ignacjanski, ktory jest dobra okazją do sięgnięcia do
zrodeł duchowosci sodalicyjnej i wykorzystania ich w naszej indywidualnej i wspolnotowej pracy formacyjnej.
4. Prosimy o modlitwę o dobre przygotowanie do beatyfikacji Prymasa
Tysiąclecia, a takze do naszej Ogolnopolskiej Pielgrzymki na Jasną
Gorę oraz Europejskiego Kongresu SM.
5. Następne spotkanie połączone z nabozenstwem jubileuszowym
i Mszą sw. w niedzielę 8 sierpnia.

KORONKA UMIŁOWANIA WOLI BOŻEJ
(materiał z tegorocznych Ogólnopolskich Rekolekcji SM w Rybakach)
Odmawia się ją na różańcu.
- Ojcze Nasz
- Zdrowaś Maryjo
- Chwała Ojcu
1. Boże naucz mnie miłować Twoją wolę, którą objawiasz przez Swe
słowo
- W Słowie Bożym kierowanym do mnie każdego dnia,
- Niech będzie jak Bóg chce!
/x10
2. Boże naucz mnie miłować Twoją wolę w przykrych doświadczeniach
mego życia
- W każdym upokorzeniu, które na mnie przychodzi,
- Niech będzie jak Bóg chce!
/x10
3. Boże naucz mnie miłować Twoją wolę, którą objawiasz w Swoim
Kościele
- W słowach pouczenia kierowanych do mnie przez kapłana,
- Niech będzie jak Bóg chce!
/x10
4. Boże naucz mnie miłować Twoją wolę w całej historii mojego życia
- Na każdym miejscu i w każdym czasie mojego życia,
- Niech będzie jak Bóg chce!
/x10
5. Boże naucz mnie miłować Twoją wolę w powołaniu, do którego mnie
wzywasz
- Gdy nie chce iść gdzie Pan mnie posyła,
- Nich będzie jak Bóg chce!
/x10
Jezu, Ty umiłowałeś wolę swego Ojca, aż po śmierć krzyżową. Proszę Cię daj mi
ukochać Twoją wolę, abym zawsze na wzór Bł. Reginy z radością przyjmował każde
wezwanie, do którego mnie wzywasz i w jego wypełnieniu zawsze odnajdywał pokój
serca. Udziel mi ducha, którym kierowana Bł. Regina, w szarej codzienności wołała
z miłością: Jak Bóg chce!

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”
O Maryjo słodka,
Matko nasza w niebie,
prowadź nasze kroki
po drodze żywota,
jakże często stromej
i pełnej wyboi.
A u kresu drogi
bądź nam niebios bramą
i błogosławiony Owoc twego łona
ukaż nam Jezusa.
Amen.

FORMACJA PRZEZ DOBRĄ LEKTURĘ!

FORMACJA BIBLIJNA
Słuchajmy co Bóg mówi do nas podczas liturgii
XVI Niedziela zwykła - 18 VII
Jr 23, 1-6; Ef 2, 13-18; Mk 6, 30-34
XVII Niedziela zwykła - 25 VII
2 Krl 4,42-44; Ef 4,1-6; J 6,1-15
XVIII Niedziela zwykła - 1 VIII
Wj 16,2-4.12-15; Ef 4,17.20-24; J 6,24-35
Przemienienie Pańskie - 6 VIII
Dn 7,9-10.13-14; 2 P 1,16-19; Mk 9,2-10
XIX Niedziela zwykła - 8 VIII
1 Krl 19,4-8; Ef 4,30-5,2; J 6,41-51
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.

LIPIEC 2021
2 sw. Bernardyna Realino, kapłana
4 XIV NIEDZIELA ZWYKŁA, Bł. Piotra Jerzego Frassati, tercjarza
6 bł. Marii Teresy Ledochowskiej, dziewicy
14 sw. Kamila Lellis, kpł. i zak.; sw. Franciszka z Solano, kpł.
26 sw. Bartłomieji Capitanio, dziewicy
31 sw. Ignacego Loyoli, kapłana
SIERPIEŃ 2021
1 XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA, Sw. Alfonsa Marii Liguori, biskupa i doktora Koscioła
6 Przemienienie Panskie; bł. Bronisława Kostkowskiego, męczennika
12 bł. Innocentego XI, papieza
18 bł. Sancji Szymkowiak, zakonnicy; Sw. Alberta Hurtado, kpł.
19 sw. Jana Eudesa, kapłana
23 bł. Władysława Findysza, kapłana i męczennika
24 bł. Edwarda Klinika, męczennika

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. W dniach od 1 do 4 lipca w Rybakach k. Olsztyna odbyły się Ogólnopolskiej Rekolekcje
SM. Konferencje głosił ks. dr Michał Kuciński. Tematem były słowa bł. Reginy Protmann,
patronki roku jubileuszowego w SM: „Jak Bóg chce”. Tematyka rozważań koncentrowała
się na tym, jak umiłować wolę Bożą z pomocą błogosławionej Reginy.
4. Ukazał się kolejny numer (2/2021) naszego kwartalnika sodalicyjnego Sodalis Marianus.

