O błogosławiony różańcu Maryi! ileż doznaje się
słodyczy, gdy się widzi, jak cię wznoszą ręce niewinnych, ręce świętych kapłanów, dusz czystych, ludzi
młodych i starszych, tych wszystkich, którzy oceniają
wartość i skuteczność modlitwy; gdy cię biorą do rąk
niezliczone rzesze jako symbol i jako sztandar, będący
znakiem zwycięstwa pokoju w sercach, pokoju dla
wszystkich ras ludzkich.
św. Jan XXIII, List apostolski In religioso
convegno, 29 września 1961 r.

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. Dzisiaj XXI Dzien Papieski, przezywany pod hasłem: „Nie lękajcie
się!”.
4. Wczoraj Franciszek zainaugurował proces związany z XVI Zgromadzeniem Ogolnym Synodu Biskupow, ktore odbędzie się w 2023 roku
pod hasłem: Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja.
5. Na wspolne uwielbienie Boga w drugim patronie naszej wspolnoty
sw. Janie Pawle II zapraszamy wyjątkowo nie 22 pazdziernika w liturgiczne wspomnienie, a w Jego imieniny w czwartek 4 listopada. Msza
sw. o godzinie 15:00, a po Mszy film o Jego przyjazni i wspołpracy
z nowym bł. Stefanem kard. Wyszynskim.
6. Prosimy o owoce beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, a takze Jubileuszowej Ogolnopolskiej Pielgrzymki SM na Jasną Gorę.
7. Następne spotkanie połączone z nabozenstwem jubileuszowym
i Mszą sw. w niedzielę 14 listopada.

z listu KEP Synod, czyli nasza wspólna droga
Tydzień temu papież Franciszek rozpoczął uroczyście XVI Zgromadzenie Ogólne Synodu
Biskupów na temat: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja”. Synod to
narzędzie, którym Kościół posługuje się praktycznie od swoich początków. Apostołowie zbierali
się razem, aby podejmować decyzje pod tchnieniem Bożego Ducha (por. Dz15,1-33). Potem przez
wiele wieków następcy Apostołów – biskupi –gromadzili się na synodach, by rozeznawać, jaka jest
wola Boża względem Kościoła. Przez wieki synody były podstawowym sposobem podejmowania
kościelnych decyzji. (...)
Tym razem papież Franciszek pragnie, aby w synodalnym doświadczeniu uczestniczyli nie
tylko biskupi. Do pójścia wspólną drogą rozeznania woli Bożej zaprasza wszystkich – bo wszyscy
przez chrzest i bierzmowanie otrzymali Ducha Świętego, a w Eucharystii karmią się jednym Ciałem
Żyjącego Pana. W ten sposób budują Mistyczne Ciało Chrystusa, czyli Kościół, za który są współodpowiedzialni. Samo słowo „synod” oznacza podążanie wspólną drogą. Synodalne prace potrwają dwa lata. Najpierw będzie miała miejsce faza diecezjalna, w przyszłym roku kontynentalna,
a wreszcie w 2023 – powszechna. Jednak papież Franciszek chce, aby styl wspólnotowego rozeznawania stał się stałą praktyką Kościoła.
W czasie synodu mamy przyjrzeć się temu, w jaki sposób razem, duchowni i świeccy, budujemy wspólnotę Kościoła, począwszy od najmniejszej parafii. Czy i jak w Kościele ze sobą rozmawiamy? Jak często spotykamy się, by wspólnie szukać woli Bożej, a gdy już do takiego spotkania
dojdzie, to na ile potrafimy cierpliwie słuchać siebie nawzajem, szanując zdanie drugiego? Ile jest
w nas odwagi, żeby wypowiadać to, co w sercu rozpoznajemy jako możliwy głos Ducha Świętego?
Czy nasze wspólnoty dają nam poczucie bezpieczeństwa, gdy próbujemy wypowiedzieć sprawy
trudne? Papież proponuje, żebyśmy się nad tym zastanowili na różnych poziomach organizacji
Kościoła, zarówno w nieformalnym gremiach, jak i w ruchach, stowarzyszeniach, parafiach i diecezjach. I jeszcze jedno pytanie, które Ojciec Święty podkreśla szczególnie: czy z naszej rozmowy
o Kościele nie wykluczamy tych, których głos łatwo zignorować, bo są z jakiegoś powodu słabsi,
zmarginalizowani i mniej obecni w „głównym nurcie” życia Kościoła?
Synodalne podejście musi zachowywać wrażliwość na włączenie do rozmowy wszystkich, nie
wiadomo bowiem, przez kogo Duch Święty zechce przemówić. On „wieje kędy chce” (por. J 3,8)
i kogokolwiek może wybrać jako swoje narzędzie. Wykluczenie kogoś ze wspólnotowego rozeznania może więc oznaczać pozbawienie się możliwości rozpoznania woli Bożej. Synodalne podejmowanie decyzji nie jest łatwe, bo zakłada, że głos Ducha wychodzący od jednego członka wspólnoty
zostanie potem rozpoznany przez pozostałych, w których działa przecież ten sam Duch. Cierpliwość w słuchaniu i gotowość do nawrócenia, czyli nie tylko do zmiany własnych przekonań, ale
do przemiany serca, są w takiej wspólnej drodze nieodzowne. Tym właśnie synodalny styl podejmowania decyzji różni się zarówno od władzy absolutnej, gdzie rację ma sprawujący władzę, jak
i od demokracji, gdzie zwycięża ten, kto jest w stanie zdobyć choćby minimalną większość.
W Kościele rację ma Duch Święty, a wszystkie ludzkie struktury władzy muszą służyć temu, by rozpoznać Jego tchnienie i mu się poddać.
Proponowany przez Papieża rachunek sumienia z synodalności może nam pomóc w zmierzeniu się z tymi problemami. Ale pomoże tylko wtedy, gdy spróbujemy w naszych wspólnotach – od
najmniejszych po największe – szczerze porozmawiać. Tam, gdzie zaufanie zostało z jakiegoś
powodu nadszarpnięte, będzie to bardzo trudne. Nie ma jednak lepszego sposobu na odbudowę
zaufania, jak spotkanie, bycie razem, cierpliwy dialog, któremu towarzyszy świadomość Bożej obecności. (...)
Realizacja papieskiego zaproszenia do uczestnictwa
w synodzie wymaga oczywiście także pewnej organizacji.
Chodzi bowiem nie tylko o same spotkania i rozmowy we
wspólnotach, choć już one są wielką wartością. Synod ma
być też okazją do uświadomienia sobie, gdzie jesteśmy na
drodze budowania synodalnej wrażliwości, czyli do wskazania, jakie napotykamy trudności, a jakie mamy dobre
praktyki i doświadczenia? (...)

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”
Jak dziś korzystać z duchowości ignacjańskiej w Sodalicji?
* Ważna jest nasza codzienna modlitwa. Nawet bardzo krótka, ale codzienna - wokół
słowa Bożego w formie medytacji, kontemplacji czy też modlitwy prostoty - może to
być też Różaniec. Dużą pomocą są również krótkie akty modlitewne, które otwierają
nas na Boga pośród zawirowania w życiu codziennym.
* Dla św. Ignacego bardzo ważny był rachunek sumienia, czyli spojrzenie z Bogiem
na mój dzień po to, aby zobaczyć, co było w nim dobre, jakie czyny zgodne z wolą
Ojca, by za nie podziękować, a jakie były złe, aby za nie przeprosić. Rachunek sumienia to nie jest znęcanie się nad sobą, to czas poszukiwania ukrytego działania Boga
w moim codziennym życiu. Ignacy zwalniał chorych z każdego ćwiczenia, poza
rachunkiem sumienia. Z niego nigdy nie zwalniał, bo wiedział jak ważna jest to praktyka, ucząca otwartości na Boga w życiu.
* Regularne uczestnictwo w Eucharystii oraz przystępowanie do sakramentu pokuty.
* korzystanie raz w roku z rekolekcji zamkniętych. Jeżeli to nie jest możliwe, to przynajmniej uczestniczenie w otwartych rekolekcjach w Wielkim Poście i Adwencie
dobrze, aby się one opierały na duchowości Sodalicji czy WŻCh.
* korzystanie z propozycji formacyjnych, jakie proponuje wspólnota, sodalicja
w danym mieście.

FORMACJA PRZEZ DOBRĄ LEKTURĘ!

FORMACJA BIBLIJNA
Słuchajmy co Bóg mówi do nas podczas liturgii
XXIX Niedziela zwykła - 17 X Iz 53, 10-11; Hbr 4, 14-16; Mk 10, 35-45
XXX Niedziela zwykła - 24 X
Jr 31, 7-9; Hbr 5,1-6; Mk 10, 46-52
XXXI Niedziela zwykła - 31 X Pwt 6,2-6; Hbr 7,23-28; Mk 12,28b-34
Wszystkich Świętych - 1 XI
Ap 7, 2-4. 9-14; 1 J 3, 1-3; Mt 5,1-12a
XXXII Niedziela zwykła - 7 XI 1 Krl 17,10-16; Hbr 9,24-28; Mk 12,38-44
XXXIII Niedziela zwykła - 14 XI Dn 12,1-3; Hbr 10,11-14.18; Mk 13,24-32

fot. S. P.

INTENCJE MODLITEWNE
* dziękczynienie za 450 lat obecnosci SM w Polsce
* o owoce jubileuszu i swiatło Ducha Swiętego na dalszą pracę sodalicyjną
* o owoce beatyfikacji Stefana kard. Wyszynskiego i M. Elzbiety Czackiej
* 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

PAŹDZIERNIK 2021
1 Sw. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Koscioła
19 Sw. Jana de Brebeuf oraz sw. Izaaka Jogues, kpł. i m.
21 Sw. Kaspra del Bufalo, kapłana
22 Sw. Jana Pawła II, papieza - Patrona naszej wspolnoty
23 Sw. Jozefa Bilczewskiego, biskupa
26 bł. Celiny Borzęckiej, zakonnicy
LISTOPAD 2021
1 UROCZYSTOSC WSZYSTKICH SWIĘTYCH
3 Bł. Ruperta Mayera, kapłana
4 Sw. Karola Boromeusza, biskupa
6 Bł. Antoniego Baldinucci, kapłana i zakonnika
11 Bł. Alicji Kotowskiej, dziewicy i męczennicy
14 XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, Sw. Jozefa Pignatelli, kapłana
26 Sw. Jana Berchmansa, zakonnika; Sw. Leonarda z Porto Maurizio, kapłana

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. 18 września odbyła się Jubileuszowa Ogólnopolska Pielgrzymka SM na Jasną Górę,
będąca dziękczynieniem za 450 lat SM w Polsce oraz za beatyfikację Prymasa Tysiąclecia.
4. Europejski Kongres SM planowany na koniec bieżącego miesiąca został odwołany.

