Maryja, Panna nad pannami. Ona
niepokalanie poczęta. Bez grzechu. Miriam
– chwaląca Jahwe. Ona czysta ma zostać
Matką Zbawiciela. Naszą też Matką. Polećmy się Jej całkowicie i oddajmy w opiekę.
Oddaję Jej moje oczy, moje uszy, serce,
język. Maryjo, stój na straży. Spraw, bym
był też taki pokorny, cichy, skromny i tak
Boga chwalący, bym Go nigdy nie zasmucił.
Jestem Twym dzieckiem, Maryjo. Sodalis
Marianus sum.
Rozważania na tle Ewangelii
bł. ks. Stefana Wincentego
Frelichowskiego (7 XII 1932 roku)

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. Prosmy w modlitwie o błogosławione dla Koscioła owoce trwającego procesu synodalnego, w ktory tez się nagazujemy.
4. W poniedziałek 21 lutego o godzinie 17:00 Msza sw. imieninowa
o. Generała Zakonu Paulinow. Zapraszamy do wspolnej modlitwy
w intencji jubilata oraz zyczen!
5. W dniach 27-28 lutego oraz 1 marca Nabozenstwo Czterdziestogodzinne. Prowadzimy jak zawsze adorację od 15:00 do 16:00.
6. Następna comiesięczna Adoracja NS, Eucharystia oraz spotkanie
wspólnotowe i synodalne w niedzielę 13 lutego.
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 2
(UCZESTNICTWO)
Motto biblijne:
„On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?»”
(Łk 24, 17)
PYTANIA
1. Dlaczego wielu ludzi z Twojego otoczenia nie chce uczestniczyć w życiu Kościoła
– w parafii czy wybranej wspólnocie?
2. Jakie działania mogłyby przyczynić się do zwiększenia uczestnictwa wiernych
w mszy świętej niedzielnej – w Kościele lub konkretnie w twojej parafii?
3. Jak wygląda zaangażowanie świeckich w przygotowanie i udział w liturgii
niedzielnej i świątecznej?

4. Jakie działania twoich duszpasterzy zachęcają cię do zaangażowania w życie
parafii /wspólnoty/, a jakie cię zniechęcają?
5. Jakie formy spotkań mogłyby przyczynić się do związania z parafią /wspólnotą/
ludzi dotąd obojętnych?
6. Jakie wydarzenia i akcje mogłyby ożywić zaangażowanie ludzi w życie twojej
wspólnoty kościelnej?
7. Co mogłoby poprawić zaangażowanie i współodpowiedzialność wiernych za
sprawy materialne Kościoła, parafii?
8. Co mogłoby pomóc w większym
otwarciu i wrażliwości twojej
parafii /wspólnoty/ na obecność
ludzi niepełnosprawnych, starszych,
chorych oraz ubogich?
9. Jak i gdzie widziałbyś uczestnictwo w życiu twojej parafii /
wspólnoty/ dla osób żyjących
w związkach niesakramentalnych?

ROK IGNACJAŃSKI (20 maja 2021 - 31 lipca 2022)
500 lat przemiany duchowej
i 400 lat kanonizacji św. Ignacego
JAK SZUKAĆ, BY ZNALEŹĆ (Boga we wszystkim)? O. Stanisław Biel SJ
I. Odkrywanie Boga w codzienności jest możliwe dzięki świętym pragnieniom i tęsknocie.
Święty Augustyn, biskup Hippony, wyraził swe nawrocenie w jednej z najbardziej znanych sentencji: „Stworzyłeś nas [Boże] dla siebie i niespokojne jest serce nasze, nie spocznie w Tobie”.
W każdym człowieku jest pragnienie, tęsknota za miłością, pięknem, nieskończonością, czyli
za Bogiem. Bog stworzył ludzi jako istoty stęsknione. Każdy nosi w sobie ślad, znamię, obraz Boży
i tęsknotę za pełnią. Pielęgnować owe tęsknoty i święte pragnienia, to nie rozpraszać je na tysiące
niepotrzebnych spraw, lękow, niepokojow, trosk, ale kierować na rzeczywistość duchową, boską.
II. W odkrywaniu Boga w codzienności pomaga postawa wdzięczności. Uświadamia ona,
że nie jesteśmy jedynymi sprawcami własnej wiedzy czy sukcesow ani jedynymi kowalami swojego losu. Ostatecznie wszystko wypływa z bezwarunkowej, absolutnej miłości Boga do nas. Taka
świadomość prowadzi do wewnętrznej wolności, do duchowej rownowagi. Otwiera oczy i rozszerza serca. Niemiecki jezuita Lukas Niederberger wypracował praktyczny sposob kształtowania
postawy wdzięczności. Każdego dnia przed snem notował trzy rzeczy, za ktore jest w danym dniu
wdzięczny. Gdy doświadczał ciężkich chwil i trudno mu było znaleźć coś pięknego, pozytywnego,
otwierał notatnik i czytał zapisane słowa. Odnajdywał wtedy radość i szczęście.
III. Pomocą służy także codzienny rachunek sumienia. Rozpoczyna się on modlitwą wdzięczności. Dzięki niej uświadamiamy sobie, że wszystko jest darem Boga; cały stworzony świat, każdy
człowiek, wszystkie dobra duchowe i materialne, ludzka historia i przyszłość, dobre i ciemne strony osobowości i życia, radości i cierpienia… Takie modlitewne spojrzenie wdzięczności pozwala
dostrzegać Boga obecnego nawet w najprostszych i trudnych darach. Pozwala odkrywać Jego myśl
i serce. Pozwala „smakować” Jego dobroć, życzliwość, miłosierdzie i miłość obecne niemal na każdym kroku.
By odkrywać Boga we wszystkim, potrzeba naprawdę niewiele. Wystarczy tylko rozszerzyć
skurczone serce i otworzyć uśpione zmysły!

FORMACJA PRZEZ DOBRĄ LEKTURĘ!

FORMACJA BIBLIJNA
Słuchajmy co Bóg mówi do nas podczas liturgii
VII Niedziela zwykła - 20 II
1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23; 1 Kor 15, 45-49; Łk 6, 27-38
VIII Niedziela zwykła - 27 II
Syr 27,4-7; 1 Kor 15,54b-58; Łk 6,39-45
Środa Popielcowa - 2 III
Jl 2, 12-18; 2 Kor 5, 20 – 6, 2; Mt 6, 1-6. 16-18
I Niedziela Wielkiego Postu - 6 III Pwt 26, 4-10; Rz 10, 8-13; Łk 4, 1-13
II Niedziela Wielkiego Postu - 13 III Rdz 15,5-12.17-18; Flp 3,17 - 4,1; Łk 9,28b-36

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

KALENDARIUM ŚWIĘTYCH SM

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. 22 stycznia, w liturgiczne wspomnienie bł. o. Wilhelma Józefa Chaminade, założyciela Zgromadzenia Marianistów i Marianistek, odbyło się w Warszawie
posiedzenie Zarządu Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce.
4. 11 lutego przypada Światowy Dzień Chorego. Celem obchodów jest objęcie modlitwą wszystkich cierpiących, zarówno duchowo, jak i fizycznie, i zwrócenie uwagi
świata na ich potrzeby. Chodzi też o dostrzeżenie tych, którzy zawodowo, bądź z potrzeby serca (jak rodziny czy wolontariusze) towarzyszą chorym i cierpiącym.

