Z woli Stwórcy Maryja jest początkiem lepszego
świata. Tak chciał Bóg ustawiając przed ludźmi postać
Służebnicy Pańskiej. (…) Dlatego wszystko, co ma się
rzetelnie narodzić w Kościele Bożym, musi powstać przez
przyczynę i przy najbliższym, czujnym udziale Służebnicy
Pańskiej.
Jeżeli nasza praca i służba w Kościele Bożym ma być
owocna, musi to być za przykładem Służebnicy Pańskiej
służba Temu, który przyjął postać Sługi, a swoich zastępców na ziemi nauczył, aby byli sługami sług Bożych.
bł. Stefan kard. Wyszyński

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. Rozpoczął proces związany z XVI Zgromadzeniem Ogolnym Synodu
Biskupow, ktore odbędzie się w 2023 roku pod hasłem: Ku Kościołowi
synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja. Prosmy w modlitwie o jego
błogosławione dla Koscioła owoce otwarci na zaangazowanie w niego.
Takze w naszej wspolnocie planujemy spotkania synodalne.
4. W sobotę 18 grudnia Forum ruchow, stowarzyszen i bractw naszej
archidiecezji w parafii sw. Floriana w Częstochowie. Rozpoczęcie
Koronką do Bozego Miłosierdzia o 15:00. Potem poczęstunek, konferencja i dyskusja. Zakonczenie Mszą sw. o g. 17:30 pod przewodnictwem ks. bp. Andrzeja Przybylskiego.
5. Nie ma jeszcze informacji o zyczeniach swiątecznych z ks. abp. Wacławem.
6. 9 stycznia - Niedziela Chrztu Panskiego. Nasza comiesięczna Eucharystia poprzedzona adoracją i spotkanie opłatkowe.
7. Prosimy o składanie propozycji, pomysłow do kalendarium naszej
wspolnoty SM na rok 2022, ktore otrzymamy na spotkaniu opłatkowym.

JAK UCZESTNICZYĆ W PROCESIE SYNODALNYM
(NA PODSTAWIE VADEMECUM SYNODU O SYNODALNOŚCI, P. 2.3)
Papiez Franciszek przy roznych okazjach dzielił się swoją wizją tego, jak konkretnie wygląda praktyka synodalnosci. Ponizej przedstawiamy szczegołowe postawy, ktore umozliwiają
autentyczne słuchanie i dialogowanie w procesie synodalnym.
Synodalność wymaga czasu na dzielenie się: Jestesmy zaproszeni do mowienia z autentyczną odwagą i szczeroscią (parrhesia), aby integrowac wolnosc, prawdę i miłosc. Za sprawą
dialogu kazdy moze wzrastac w zrozumieniu spraw.
Pokora w słuchaniu musi odpowiadać odwadze w mówieniu: Kazdy ma prawo
do bycia wysłuchanym, tak jak kazdy ma prawo do wypowiedzi. Dialog synodalny zalezy od
odwagi zarowno w mowieniu, jak i w słuchaniu. Nie chodzi o angazowanie się w debatę po to,
by przekonac innych. Jest to raczej przyjmowanie tego, co mowią inni jako sposobu, w jaki objawia się Duch dla wspolnego dobra (1 Kor 12,7).
Dialog prowadzi nas do nowości: Musimy byc gotowi do zmiany naszych opinii w oparciu o to, co usłyszelismy od innych.
Otwartość na nawrócenie i zmianę: Często mozemy miec opor przed natchnieniami
Ducha Swiętego, ktory probuje pobudzic nas do działania. Jestesmy wezwani do porzucenia
postawy samozadowolenia i komfortu, ktore prowadzą do podejmowania decyzji wyłącznie na
podstawie tego, jak sprawy miały się w przeszłosci.
Synody są eklezjalnym ćwiczeniem w rozeznawaniu: Rozeznawanie opiera się na przekonaniu, ze Bog działa w swiecie, a my jestesmy wezwani do słuchania tego, co Duch nam sugeruje.
Jesteśmy znakami Kościoła słuchającego i podążającego: Słuchając, Koscioł nasladuje przykład samego Boga, ktory wsłuchuje się w wołanie swego ludu. Proces synodalny daje okazję do
otwarcia się na słuchanie w sposob autentyczny, bez uciekania się do gotowych odpowiedzi czy
sformułowanych wczesniej osądow.
Odrzucić uprzedzenia i stereotypy: Mozemy byc obciązeni przez słabosci i grzesznosc.
Pierwszym krokiem w kierunku słuchania jest uwolnienie naszych umysłow i serc od uprzedzen i stereotypow, ktore prowadzą nas na błędną drogę, w kierunku ignorancji i podziałow.
Przezwyciężyć plagę klerykalizmu: Koscioł jest Ciałem Chrystusa obdarzonymi roznymi
charyzmatami, w ktorym kazdy członek ma do odegrania wyjątkową rolę. Wszyscy jestesmy od
siebie wzajemnie zalezni i wszyscy mamy rowną godnosc posrod swiętego Ludu Bozego.
Na podobienstwo Chrystusa, prawdziwą mocą jest słuzba. Synodalnosc wzywa pasterzy
do uwaznego słuchania powierzonej ich pieczy owczarni, tak samo jak wzywa swieckich do
swobodnego i szczerego wyrazania swoich poglądow. Wszyscy słuchają siebie nawzajem
kierowani miłoscią, w duchu komunii i wspolnej misji. W ten sposob moc Ducha Swiętego objawia się w wieloraki sposob w całym Ludzie Bozym i poprzez niego.
Wyleczyć wirusa samowystarczalności: Wszyscy jestesmy w tej samej łodzi. Razem tworzymy Ciało Chrystusa. Odrzucając miraz samowystarczalnosci, jestesmy w stanie uczyc się
od siebie nawzajem, podązac razem i słuzyc sobie nawzajem. Mozemy budowac mosty poza
murami grozącymi niekiedy oddzieleniem, takimi jak: wiek, płec, bogactwo, zdolnosci,
wykształcenie itd.
Przezwyciężanie ideologii: Musimy unikac ryzyka nadawania większego znaczenia
ideom niz rzeczywistosci zycia wiarą, ktorą
ludzie przezywają w sposob konkretny.
Budzić nadzieję: Czyniąc to, co jest słuszne i prawdziwe, nie staramy się zwracac na
siebie uwagi czy trafiac na pierwsze strony
gazet, ale raczej mamy na celu wiernosc Bogu
i słuzbę Jego Ludowi. Jestesmy powołani, aby
byc swiatłem nadziei, a nie prorokami zagłady.
Synody to czas na marzenia i „spędzanie
czasu z przyszłością”: Jestesmy zachęcani do
tworzenia procesu na poziomie lokalnym, ktory zainspiruje wszystkich, bez wykluczania
nikogo, do tworzenia wizji przyszłosci pełnej
radosci Ewangelii.

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”
Sens ignacjańskiej obojętności
Żyjemy w świecie rzeczy, pozostajemy w nich niemal zanurzeni. Św. Ignacy uczy, że zostały
one „stworzone dla człowieka po to, by mu służyć pomocą w zmierzaniu do celu, dla którego
został stworzony” (por. Ćd 23). Dzięki człowiekowi świat stworzony osiąga swój cel i uczestniczy
w wielbieniu przez nas Boga. Akceptacja podstawowej prawdy o celu człowieka oraz o celu
„innych rzeczy” ma logiczne konsekwencje zawarte w ignacjańskiej zasadzie tantum quantum,
czyli „o tyle, o ile”: „Wynika z tego, że człowiek powinien tych rzeczy w takim stopniu używać,
w jakim go wspomagają w zmierzaniu do jego celu, a w takim stopniu się ich pozbywać, w jakim
mu w dążeniu do celu przeszkadzają” (por.Ćd 23).
„Musimy się stawać obojętnymi” – te słowa oznaczają, że czeka nas duchowa walka, wysiłek,
wewnętrzne napięcie, aby dojść do stanu obojętności, czyli wewnętrznej i osobistej wolności,
równowagi wobec rzeczy i całkowitej dyspozycyjności wobec Boga. Stawanie się obojętnym oznacza wejście w proces oczyszczenia, odkrywania swojego prawdziwego „ja”, zniekształconego przez
skłonność do zamykania się w sobie i faktycznego nieuznawania porządku ustanowionego przez
Boga w świecie.
Owocem takiego procesu jest głęboka postawa obojętności wobec wszystkiego, to znaczy
dostrzeganie całej rzeczywistości w świetle Boga, jako ukierunkowanej na Niego. W tej samej perspektywie trzeba dostrzegać własne życie. Św. Ignacy podaje nam cztery przykłady, cztery główne
dziedziny, w których może się ćwiczyć i sprawdzać nasza obojętność: zdrowie – choroba, bogactwo – ubóstwo, szacunek – pogarda oraz życie długie – życie krótkie. W rzeczywistości – jak Ignacy sam dodaje: „i podobnie we wszystkich innych rzeczach” – obojętność odnosi się do wszystkich
wartości, które człowiek może wybrać w sposób wolny.
Oczywiście, ignacjańska obojętność nie oznacza bierności, jałowego oczekiwania, bezczynności, niepodejmowania inicjatywy czy nieszukania w sposób aktywny Bożej woli. Wręcz przeciwnie!
Ćwiczenia są dla ludzi wielkich pragnień i po to, by pragnąć „więcej” (magis) w służbie Bożej. Stan
wewnętrznej równowagi, dążenie do tego, by być „jak języczek u wagi” (Ćd 179), jest po to, aby
„pragnąć i wybierać jedynie to, co nam więcej pomaga do celu, dla którego jesteśmy stworzeni” (Ćd 23). Ignacy chce przygotować rekolektanta do aktywnego uczestnictwa w najważniejszych
wydarzeniach życia, do stałego rozeznawania woli Bożej i podejmowania wolnych wyborów, by
w ten sposób wnosił swój wkład w dzieje zbawienia. To wszystko odzwierciedla niezwykle dynamiczną wizję ludzkiego życia.

FORMACJA PRZEZ DOBRĄ LEKTURĘ!

FORMACJA BIBLIJNA
Słuchajmy co Bóg mówi do nas podczas liturgii
IV Niedziela adwentu - 18 XII
Mi 5, 1-4a; Hbr 10, 5-10; Łk 1, 39-45
Narodzenie Pańskie/Pasterka - 25 XII Iz 9, 1-3. 5-6; Tt 2, 11-14; Łk 2, 1-14
Narodzenie Pańskie - 25 XII
Iz 52, 7-10; Hbr 1, 1-6; J 1, 1-18
Niedziela Świętej Rodziny - 26 XII 1 Sm 1, 20-22. 24-28; 1 J 3, 1-2. 21-24; Łk 2, 41-52
Bożej Rodzicielki Maryi - 1 I
Lb 6, 22-27; Ga 4, 4-7; Łk 2, 16-21
II Niedziela po Narodzeniu Pańskim - 2 I Syr 24, 1-2. 8-12; Ef 1, 3-6. 15-18;
Objawienie Pańskie - 6 I
Iz 60, 1-6; Ef 3, 2-3a. 5-6; Mt 2, 1-12
Niedziela Chrztu Pańskiego - 9 I
Iz 40, 1-5. 9-11; Tt 2, 11-14; 3, 4-7; Łk 3, 15-16. 21-22

fot. S. P.

INTENCJE MODLITEWNE
* 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

GRUDZIEŃ 2021
1 Sw. Edmunda Campiona, kapłana i męczennika
9 Sw. Piotra Fouriera, kapłana
22 Sw. Franciszki Ksawery Cabrini, dziewicy i zakonnicy
STYCZEŃ 2022
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 Sw. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Koscioła
27 Bł. Jerzego Matulewicza, biskupa

Z ŻYCIA FEDERACJI SODALICJI MARIAŃSKICH W POLSCE
1. Pamiętajmy w modlitwie o Federacji SM w Polsce.
2. Dobiega końca rok jubileuszu 450-lecia SM w Polsce, objęty patronatem KEP. Patronami tego czasu są św. Andrzej Bobola i bł. Regina Protmann.
3. Powoli kończy się Rok Jubileuszowy 450-lecia obecności Sodalicji Mariańskich na
ziemiach polskich. Prośmy w modlitwie o owoce tego czasu i nie ustawajmy w refleksji na
naszym charyzmatem i sposobami jego realizacji.
4. Uczniowie klas siódmych i ósmych Katolickiego Zespołu Edukacyjnego Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce w dwóch oddzielnych turach uczestniczyli w trzydniowych
rekolekcjach adwentowych.

