Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy przezwyciężyć w sobie niechęci, ile zdołaliśmy przełamać ludzkiej
złości i gniewu.
Tyle wart jest nasz rok, ile ludziom zdołaliśmy
zaoszczędzić smutku, cierpień, przeciwności.
Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy okazać
ludziom serca, bliskości, współczucia, dobroci
i pociechy.
Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy zapłacić
dobrem za wyrządzane nam zło.
bł. Stefan kard. Wyszyński

AKTUALNOŚCI
1. Dziękujemy za wszelką zyczliwosc, modlitwę, kazdego rodzaju
wsparcie i wszelkie zaangazowanie i pomoc.
2. Trwajmy w jednosci duchowej nie tylko pamiętając w modlitwie
o prosbie o owoce jubileuszu 450-lecia SM w Polsce, ale 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 ramach naszych spotkan planujemy spotkania synodalne.
4. W piątek 7 stycznie rozpoczęła się Nowenna do sw. Pawła Pierwszego Pustelnika tzw. Paweł. Odpust zewnętrzny w niedzielę 16 stycznia.
5. Następna comiesięczna adoracja, Eucharystia oraz i spotkanie
wspólnotowe i synodalne w niedzielę 13 lutego.
6. Mozna składac propozycje co do tegorocznych rekolekcji oraz mozliwych wyjazdow pielgrzymkowych.
7. Prosimy o branie pod uwagę kalendarium naszej wspolnoty SM na
rok 2022, ktore otrzymalismy by brac aktywny udział w pracy wspolnotowej.

XVI ZGROMADZENIE OGÓLNE SYNODU BISKUPÓW – RZYM 2023
FAZA DIECEZJALNA /do 15 maja 2022r./
SPOTKANIE 1
(KOMUNIA – UCZESTNICTWO)
Temat: Dialog w procesie budowania wspólnoty
Motto biblijne:
„On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?»” (Łk 24,
17)
Cel spotkania:
Pogłębienie świadomości natury wspólnoty / parafii / Kościoła.
Podjęcie dialogu na temat życia parafii (wspólnoty, Kościoła), z cierpliwym
słuchaniem siebie nawzajem oraz poszanowaniem wzajemnych odczuć,
doświadczeń i opinii.
PYTANIA
Co Cię cieszy, gdy myślisz o swojej wspólnocie / parafii / Kościele?
Co Cię boli, gdy myślisz o swojej wspólnocie / parafii / Kościele?
Co chciałbyś zmienić w swojej wspólnocie / parafii / Kościele?
Z jakimi głosami o Kościele spotykasz się w swoim środowisku?
Z jakimi głosami o Kościele spotykasz się ze strony tych, którzy nie praktykują, żyją
w związkach niesakramentalnych lub w jakikolwiek sposób czują się wykluczeni
z Kościoła?

Na ile mamy odwagę szczerze rozmawiać o tym, co radosne i bolesne z odpowiedzialnymi osobami w Kościele?
Co stoi na przeszkodzie w takich rozmowach?

ROK IGNACJAŃSKI (20 maja 2021 - 31 lipca 2022)
500 lat przemiany duchowej
i 400 lat kanonizacji św. Ignacego
EUCHARYSTIA W DUCHOWOŚCI IGNACJAŃSKIEJ
Św. Ignacy wielokrotnie przed doświadczeniem nad rzeka Cardoner uczestniczył w Mszach
świętych. Ale było to zapewne uczestnictwo dewocyjne, jak to i dziś przytrafia się wielu, nie
wyczuwającym nawet prawdziwej głębi tego misterium. Potem – będąc innym człowiekiem –
mając za sobą owo doświadczenie przeogromnej miłości Boga, patrzył na nią innymi, nowymi
oczyma. To doświadczenie Boga kochającego grzesznika i powołującego go do szczególnej bliskości, nie będzie go już opuszczać i będzie szczególnie mocne właśnie w Eucharystii. Nie mogło być
zresztą inaczej, bo jakżeż synteza spraw ludzkich i Bożych znad Cardoneru nie mogła znaleźć odbicia w sakramentalnej syntezie spraw Boskich i ludzkich, jaką jest Eucharystia. Dlatego będzie ją
tak często i z taką żarliwością sprawował. (...) Ileż łez i głębokich poruszeń serca będzie z nią związanych. Będzie to zawsze szczególna, przemieniająca bliskość Chrystusa. Stąd też Ignacy stanie się
najgorliwszym propagatorem częstej komunii św. w swoich czasach. Nie chodziło tu św. Ignacemu
tylko o wyproszenie łaski, ale też o poddanie się tej szczególnie mocno przemawiającej
w Eucharystii miłości Boga do człowieka, która z grzesznika czyni go sprawiedliwym, z buntownika
dzieckiem, a ze zbłąkanego pielgrzyma towarzyszem Jezusa.
Charyzmat ignacjański żyje z Eucharystii. Bez tej sakramentalnej Paschy Jezusa i Jego przeprowadzania nas od grzechu do świętości, z niewoli do wolności, z zagubienia do miłości, byłyby
może i cenną ludzką próbą dotarcia do Boga, próbą, jakich pełna jest historia ludzkości, ale zawsze próbą, w której ustaje się w drodze. Człowiek nie potrafi dotrzeć do Boga, jeśli Bóg osobiście
i realnie po niego nie wyjdzie. Pozostanie mu nirwana, albo jakaś inna bliżej nieokreślona transcendencja, co proponuje nam tyle różnych technik, do których wielu zwłaszcza na Zachodzie
nierzadko się odwołuje. Pan jednak na miejsce i czas wychodzenia nam naprzeciw wybrał swe
ziemskie życie od dziewiczego poczęcia przez Maryję zasłuchaną w Słowo Boga po krzyż
i zmartwychwstanie. Syntezą zaś tego życia i jego nie tylko realną, ale i skuteczną obecnością
daną nam przez Niego samego jest właśnie Eucharystia. Na miarę naszej otwartości, to znaczy, na
miarę naszej pokory, objawiającej się przede wszystkim w uznawaniu się za grzesznika, staje ona
dla nas codziennym Cardonerem, przemieniającym nas – jak ongiś Ignacego – w innych ludzi,
w ludzi dla innych

FORMACJA PRZEZ DOBRĄ LEKTURĘ!

FORMACJA BIBLIJNA
Słuchajmy co Bóg mówi do nas podczas liturgii
II Niedziela zwykła - 16 I
Św. Pawła I Pustelnika - 16 I
III Niedziela zwykła - 23 I
IV Niedziela zwykła - 30 I
Ofiarowanie Pańskie - 2 II
V Niedziela zwykła - 6 II
VI Niedziela zwykła - 13 II

fot. S. P.

Iz 62,1-5; 1 Kor 12,4-11; J 2,1-12
1 Krl 17, 2-6; Ga 2, 19-20; 5, 24-25; 6, 14-17; Mt 11, 25-30
Ne 8,1-4a.5-6.8-10; 1 Kor 12, 12-30; Łk 1,1-4;4,14-21
Jr 1,4-5.17-19; 1 Kor 12,31-13,13; Łk 4,21-30
Ml 3, 1-4; Hbr 2, 14-18; Łk 2, 22-40
Iz 6, 1-2a.3-8; 1 Kor 15,1-11; Łk 5,1-11
Jr 17,5-8; 1 Kor 15,12.16-20;Łk 6,17.20-26

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
KALENDARIUM ŚWIĘTYCH SM

STYCZEŃ 2022
12 Św. Małgorzaty Bourgeoys, dziewicy
18 Bł. Reginy Protmann, dziewicy
19 Św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
21 Bł. Antoniego Świadka, kapłana i męczennika
22 Św. Wincentego Pallottiego, kpł.; Bł. Wilhelma Józefa Chaminade, kpł.
24 Św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła
27 Bł. Jerzego Matulewicza, biskupa
LUTY 2022
4 Św. Jana de Britto, kapłana i męczennika
15 Św. Klaudiusza de la Colombiere, kpł.; Bł. Michała Sopoćki, kpł.
23 Bł. Stefana Frelichowskiego, kapłana i męczennika
27 VIII NIEDZIELA ZWYKŁA, Św. Gabriela Possenti, zakonnika

Z ŻYCIA FEDERACJI SODALICJI MARIAŃSKICH W POLSCE
1. Pamiętajmy w modlitwie o Federacji SM w Polsce.
2. Zakończył się Rok Jubileuszowy 450-lecia obecności Sodalicji Mariańskich na ziemiach polskich. Prośmy w modlitwie o owoce tego czasu.
3. Życzenia świąteczne i noworoczne przekazuje Zarząd Federacji SM w Polsce oraz inne
sodalicje.
4. „Rozwój duchowy i pastoralny w trudnym czasie” – to temat Spotkania Plenarnego
Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich - odbyło się 20 listopada w Warszawie.
W związku z trwającym procesem synodalnym wydarzenie byłe też synodalnym spotkaniem konsultacyjnym ORRK.
5. Ukazał się najnowszy (4/2021) numer kwartalnika sodalicyjnego Sodalis Marianus.
6. W imię Boże rozpoczęliśmy nowy rok naszej pracy formacyjnej.

