Nie umiem, Matko, tak uczcić Gościa mej duszy,
jak by należało. Pozwól, że wyręczę się Twoimi
słowami. Wszak Ty jedna umiałaś rozmawiać
z Synem Twoim… Pozdrawiam Go całą Twoją
dziewiczą niepokalanością, całą Twoją pokorną
uległością, całą żywą wiarą, gorącą miłością,
szczególną troskliwością, całym Twoim współdziałaniem i współcierpieniem, całą Twoją niedostępną
bliskością, całą świętością Twojej duszy, każdym
drgnieniem Twego serca, każdym aktem Twej myśli,
każdym ruchem Twoich dłoni, każdym krokiem Twoich dziewiczych stóp,
każdym momentem Twojego wyjątkowego życia, całym dokonaniem Twej
służby Panu…

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. Prosmy w modlitwie o pokoj na Ukrainie oraz o błogosławione dla
Koscioła owoce trwającego procesu synodalnego, w ktory tez się angazujemy.
4. W Wielki Czwartek o 13:30 w auli AWSD zyczenia swiąteczne
z ks. abp Wacławem Depo, Metropolitą Częstochowskim.
5. W łącznosci duchowej z naszą wspolnotą przezyjmy Triduum Paschalne. Na Jasnej Gorze w Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę początek
liturgii o 17:30. Rezurekcja o g. 6:00 w Niedzielę Wielkanocną.
6. W dniach od 24 do 30 kwietnia w Kosciele będzie obchodzony
Tydzien Miłosierdzia.
7. 3 maja odpust NMP Krolowej Polski i Ogolnopolskie dziękczynienie
za beatyfikację bł. Stefana kard. Wyszynskiego.
8. 8 maja wspolna Adoracja NS, Msza sw. i spotkanie przy „swięconym”.
9. Prosimy o branie pod uwagę kalendarium naszej wspolnoty SM na
rok 2022, ktore otrzymalismy by brac aktywny udział w pracy wspolnotowej.

W SZKOLE MARYI NIEWIASTY EUCHARYSTII EdE VI (wybór)
54. Mysterium fidei! Jeśli Eucharystia jest tajemnicą wiary, która przewyższa nasz intelekt,
a przez to zmusza nas do jak najpełniejszej uległości Słowu Bożemu, nikt tak jak Maryja
nie może być wsparciem i przewodnikiem w takiej postawie. Nasze powtarzanie dzieła
Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy, które jest wypełnianiem Jego nakazu: « To czyńcie na
moją pamiątkę! », staje się jednocześnie przyjęciem zaproszenia Maryi do okazywania Mu
posłuszeństwa bez wahania: « Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie » (J2, 5).
Z matczyną troską, poświadczoną podczas wesela w Kanie, Maryja wydaje się nam mówić:
« Nie wahajcie się, zaufajcie słowu mojego Syna. On, który mógł przemienić wodę w wino,
ma moc uczynić z chleba i wina swoje Ciało i swoją Krew, ofiarując wierzącym w tej
tajemnicy żywą pamiątkę swej Paschy, aby w ten sposób uczynić z siebie “chleb życia” ».
55. (...) Maryja w tajemnicy Wcielenia antycypowała także wiarę eucharystyczną Kościoła.
Kiedy nawiedzając Elżbietę nosi w łonie Słowo, które stało się ciałem, Maryja w pewnym
sensie jest « tabernakulum » – pierwszym « tabernakulum » w historii, w którym Syn Boży
(jeszcze niewidoczny dla ludzkich oczu) pozwala się adorować Elżbiecie, niejako « promieniując » swoim światłem poprzez oczy i głos Maryi. Czy zatem Maryja kontemplująca
oblicze Chrystusa dopiero co narodzonego i tuląca Go w ramionach, nie jest dla nas niedoścignionym wzorem miłości i natchnienia podczas każdej naszej Komunii eucharystycznej?
56. Przez całe swoje życie u boku Chrystusa, nie tylko na Kalwarii, Maryja realizowała
wymiar ofiarny Eucharystii. Kiedy zaniosła Dziecię Jezus do świątyni w Jerozolimie, « aby
[Je] przedstawić Panu » (Łk 2, 22), usłyszała zapowiedź starego Symeona, że to Dziecko
będzie « znakiem sprzeciwu » i że « miecz » przeszyje także Jej duszę (por. Łk 2, 34-35).
W ten sposób został przepowiedziany dramat ukrzyżowania Syna i w jakimś sensie zostało
zapowiedziane stabat Mater Dziewicy u stóp krzyża. Przygotowując się, dzień po dniu,
do wydarzenia Kalwarii, Maryja przeżywa jakby « antycypowaną Eucharystię », można by
powiedzieć « komunię duchową » pragnienia i ofiary, która będzie miała swoje wypełnienie
w zjednoczeniu z Synem w męce, a potem –w okresie popaschalnym– wyrazi się w Jej
uczestnictwie w sprawowanej przez Apostołów celebracji eucharystycznej (...).
57. «To czyńcie na moją pamiątkę» (Łk 22, 19). W « pamiątce » Kalwarii jest obecne to
wszystko, czego Chrystus dokonał przez swoją mękę i śmierć. A zatem nie brakuje również
tego, co Chrystus uczynił dla Matki ku naszemu pożytkowi. To Jej właśnie powierza umiłowanego ucznia, a w nim powierza każdego z nas: « Oto syn Twój! ». Podobnie mówi
do każdego z nas: « Oto Matka twoja! » (por. J 19, 26-27).
Przeżywanie w Eucharystii pamiątki śmierci Chrystusa zakłada także nieustanne przyjmowanie tego daru. Oznacza to, że –na wzór Jana– przyjmiemy do siebie Tę, która za każdym
razem jest nam dawana za Matkę. Oznacza jednocześnie podjęcie zadania upodabniania się
do Chrystusa w szkole Matki i zgodę na to, aby nam towarzyszyła. (...)
58.W Eucharystii Kościół łączy się w pełni z Chrystusem i z Jego ofiarą, utożsamiając się
z duchem Maryi. Jest to prawda, którą można zgłębić odczytując ponownie « Magnificat »
w perspektywie eucharystycznej. Eucharystia jest bowiem, podobnie jak hymn Maryi, przede wszystkim uwielbieniem i dziękczynieniem. Kiedy Maryja wznosi okrzyk: « Wielbi
dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim », nosi już w łonie Jezusa. Wielbi Ojca « przez » Jezusa, lecz wielbi Go także « w » Jezusie i « z » Jezusem. To jest
właśnie prawdziwa « postawa eucharystyczna ».
Jednocześnie Maryja wspomina wspaniałe dzieła, jakich Bóg dokonał w dziejach zbawienia, zgodnie z obietnicą, jaką złożył ojcom (por. Łk 1, 55) . (...) Jeśli Magnificat wyraża
duchowość Maryi, nic bardziej niż ta duchowość nie pomoże nam przeżywać tajemnicy
eucharystycznej. Eucharystia została nam dana, ażeby całe nasze życie, podobnie jak życie
Maryi, było jednym « magnificat »!

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”
Maryjna droga Ćwiczeń Duchowych
Najpierw samego Autora Maryja doprowadziła do Jezusa (Per Mariam ad Iesum — Przez
Maryję do Jezusa) w pierwszych indywidualnych rekolekcjach. Pod tym mianem 'Ćwiczenia
duchowe' rozumie się wszelki sposób odprawiania rachunku sumienia, rozmyślania,
kontemplacji, modlitwy ustnej i myślnej i inne działania duchowe, jak o tym będzie dalej
mowa. Albowiem jak przechadzka, marsz i bieg są ćwiczeniami cielesnymi, tak podobnie
ćwiczeniami duchowymi nazywa się wszelkie sposoby przygotowania i usposobienia duszy
do usunięcia wszystkich uczuć nieuporządkowanych, a po ich usunięciu — do szukania
i znalezienia woli Bożej w takim uporządkowaniu swego życia, żeby służyło dla dobra i zbawienia duszy” (CD 1). (...)
Najlepszym wzorem pełnego oddania się Bożej Opatrzności jest Maryja — jest więc najlepszą Przewodniczką, która najdoskonalej przeprowadza rekolektanta przez wszystkie etapy
„Ćwiczeń”. Jej dyskretna obecność ukazuje drogę do doskonałości — swojego Syna.
W pierwszym tygodniu jako Matka Słowa Bożego naucza modlitwy medytacyjnej. Ona
zawsze zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu (Łk 2, 20). W rozmyślaniu o pierwszym, drugim i trzecim grzechu (CD 45) wspomaga w walce z grzechem.
Pomocą w zwycięstwie nad wrogiem dusz są reguły rozeznania duchów (CD 313–336)
i reguły o skrupułach (CD 346–351), które przekazała Autorowi podczas walki duchowej
w Manresie.
W drugim tygodniu jako Matka Chrystusowa w kontemplacjach ewangelicznych wskazuje
na swojego Syna i prowadzi do Niego. Mając w Niej wzór najdoskonalszego Stworzenia
możemy Ją naśladować i jak Ona w pełni upodobnić się w cnotach do Jezusa. Maryja jest
także pomocna w wyborze stanu życia. Jako Służebnica Pańska przyjmując wolę Bożą bez
zastrzeżeń stała się Świętą Bożą Rodzicielką.
W kontemplacjach ewangelicznych trzeciego tygodnia jest Współodkupicielką i Matką Bolesną, towarzyszącą i współczującą w cierpieniu i śmierci Jej Syna. W testamencie z Krzyża
została dana Matką nas wszystkich. Przyjmując Ją do siebie staje się naszą wszechmocną
Orędowniczką u Boga.
W czwartym tygodniu jest pierwszą Przyczyną naszej radości na widok Zmartwychwstałego
Pana, a jako Przybytek chwalebny ukazuje triumf Jej Syna nad śmiercią, piekłem i szatanem.
Po odprawieniu „Ćwiczeń” staje się Panną wierną, pomocną w realizacji postanowień rekolekcyjnych w życiu codziennym.

FORMACJA PRZEZ DOBRĄ LEKTURĘ!

FORMACJA BIBLIJNA
Słuchajmy co Bóg mówi do nas podczas liturgii

Msza św. Wieczerzy Pańskiej - 14 IV
Liturgia Męki Pańskiej - 15 IV
Niedziela Zmartwychwstania - 17 IV
Niedziela Miłosierdzia Bożego - 24 IV
III Niedziela Wielkanocna - 1 V
NMP Królowej Polski - 3 V
IV Niedziela Wielkanocna - 8 V

fot. S. P.

Wj 12, 1-8. 11-14; 1 Kor 11, 23-26; J 13, 1-15
Iz 52,13 – 53, 12; Hbr 4,14-16; 5, 7-9; J 18, 1 – 19, 42
Dz 10,34a. 37-43; Kol 3,1-4 vel 1Kor 5,6b-8; J 20,1-9
Dz 5, 12-16; Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19; J 20, 19-31
Dz 5,27b-32.40b-41; Ap 5,11-14; J 21,1-19
Ap 11,19a; 12,1.3-6a.10ab; Kol 1,12-16; Kol 1, 12-16
Dz 13,14.43-52; Ap 7,9.14b-I7; J 10,27-30
INTENCJE MODLITEWNE
* o owoce jubileuszu i swiatło Ducha Swiętego na dalszą pracę sodalicyjną
* o pokoj na swiecie i na Ukrainie
* o rozwoj Sodalicji Marianskich
* o swiętosc rodzin, o powołania kapłanskie i zakonne,
* o ład społeczny w naszej Ojczyznie
* o ustanie pandemii Covid-19

KALENDARIUM ŚWIĘTYCH SM

Z ŻYCIA FEDERACJI SODALICJI MARIAŃSKICH W POLSCE

1. Zakończył się Rok Jubileuszowy 450-lecia obecności SM na ziemiach
polskich. Prośmy w modlitwie o owoce tego czasu polecając Federację SM
w Polsce.
2. Ukazał się najnowszy (1/2022) numer naszego kwartalnika Sodalis Marianus.
3. o. Emilio oraz Brat Jose byli 19, 20 i 21 marca gośćmi parafii Matki Bożej Fatimskiej w Nowej Wsi Przywidzkiej w archidiecezji gdańskiej.
4. Serdecznie zapraszamy kandydatów i aspirantów ze wszystkich Sodalicji Mariańskich w Polsce na spotkanie formacyjne, które odbędzie się 23 kwietnia 2022r.
w godzinach 10.00-16.00, w siedzibie naszych szkół sodalicyjnych w Warszawie.
5. Ogólnopolskie rekolekcje sodalicyjne odbędą się w tym roku, jeśli Pan Bóg
pozwoli, w dniach od 30 czerwca do 3 lipca (czwartek-niedziela) w Domu Rekolekcyjnym Misjonarzy Werbistów w Chludowie koło Poznania. Koszt 480 zł.

