Spotkania Rycerstwa Niepokalanej w Świnnej odbywają się w 1. piątek miesiąca
po Mszy Świętej. Dodatkowo ks. Rafał Brzuchaoski proboszcz i opiekun wspólnoty
zaprasza także w 1. sobotę miesiąca na Eucharystię i nabożeostwo.

Szkoła Ewangelizacji Niepokalanej
Formacja w Szkole Ewangelizacji Niepokalanej ma przede wszystkim rozbudzid
ducha ewangelizacyjnego. Ma również pomóc rozeznad powołanie na animatora
Rycerstwa Niepokalanej oraz przygotowad do tej posługi. Powinna też pomóc w
rozeznawaniu i wypełnianiu swojego osobistego, szczegółowego powołania, jako
rycerza lub rycerki Niepokalanej. Formacja to proces stawania się coraz
wierniejszym uczniem Chrystusa. Trzeba tu podchodzid odpowiedzialnie do
swojego życia oraz dobrze przygotowad się do służenia innym. Formacja w SEN
ma przygotowad do wzięcia większej odpowiedzialności za Rycerstwo
Niepokalanej i dzieli się na dwa główne etapy: formację podstawową i formację
stałą. Formacja rozpoczyna się od Rekolekcji Ewangelizacyjnych MI (REMI).
Najbliższe odbędą się w Niepokalanowie-Lasku w dniach 12 - 20 lipca 2020 r. Po
odbyciu tych rekolekcji i wstąpieniu do Rycerstwa Niepokalanej, można zgłosid się
na formację podstawową w SEN, która trwa trzy lata.
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„Gdy wieczór wigilijny obejmie miasta i wioski, a pierwsza gwiazdka
zamigoce na niebie, w każdym niemal polskim domu obok choinki widnieje
szopka. O północy tłumy dążą zewsząd przy bladym świetle księżyca do świątyni;
skrzypiąc po zamarzniętym śniegu – idą na pasterkę. A w kościele przy żłóbku
odprawia się Msza Święta. Skąd te zwyczaje? Tak szopka jak i pasterka sięgają XIII
wieku; twórcą ich – Święty Franciszek z Asyżu.”
Św. Maksymilian M. Kolbe, Pisma, tom II, nr 928
Na nadchodzące Święta Narodzenia Paoskiego życzymy wszystkim
Rycerzom i miłym czytelnikom radości z Pana Jezusa, który przychodzi, żywego
doświadczenia Jego Boskiej obecności i owocnych, spokojnych, przepełnionych
miłością spotkao świątecznych w gronie najbliższych!

Najbliższe wydarzenia:

Audycje Rycerstwa Niepokalanej - Studio Maks Harmęże

7.12.2019 - Rychwałd. Spotkanie Diecezjalne
8.12.2019 - Uroczystośd Niepokalanego
Poczęcia NMP
9.12.2019 - Żywiec. „Godzina Łaski”
12.12.2019 - Harmęże. Spotkanie Prezesów
wspólnot MI naszej diecezji

Radio Fara w I sobotę miesiąca o godz. 9.00 (Przemyśl).
Radio Anioł Beskidów w II piątki miesiąca o godz. 14:15 (Bielsko-Biała).
Radio Niepokalanów w soboty o godz. 20:35, powtórki we wtorki o 14:15, oraz
codziennie o godz. 12.05 rozważania do modlitwy Anioł Paoski.
Radio „I” w każdą niedzielę o godz. 21:15 (Białystok)

3.01.2020 - Świnna. Opłatek MI
5.01.2020 - Oświęcim. Gala wręczenia
nagrody św. Maksymiliana, OCK
25.01.2020 - Karpackie. Spotkanie Diec. MI
2.02.2020 - Świnna. Przyjęcie do MI
8.02.2020 - Harmęże. Wybory Prezesa MI
Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Chcesz, aby wydarzenie z Twojej Parafii znalazło się w Biuletynie?
Napisz do nas!

Pewel Wielka: Pierwsze Spotkanie Diecezjalne MI
„Modlitwa to najpotężniejszy środek do przywrócenia pokoju w duszach, do dania
im szczęścia, bo do zbliżenia ich do miłości Bożej. Modlitwa odradza świat.
Modlitwa jest warunkiem nieodzownym odrodzenia i życia każdej duszy” –
powtórzył za św. Maksymilianem podczas spotkania modlitewno-formacyjnego o.
Arkadiusz.
W sobotę 23 listopada 2019 roku w parafii pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w
Pewli Wielkiej po raz pierwszy odbyło się spotkanie rycerzy Niepokalanej z diecezji
bielsko-żywieckiej, na którym także byli obecni miejscowi parafianie.
W spotkaniu wzięli udział kapłani z pobliskich parafii: ks. Rafał Brzuchaoski ze
Świnnej oraz o. Tomasz Pawlik, franciszkanin z Rychwałdu.

Z serca dziękujemy ks. Jerzemu Kolasioskiemu proboszczowi, Adamowi
Smagoniowi sołtysowi, Michałowi Urbaocowi, strażakom z OSP, Weronice
Tomaszek, Mikołajowi Kosibor oraz miejscowej ludności za pomoc w
zorganizowaniu naszego spotkania.

Relacje
Harmęże: Polska Szkoła Duchowości Maryjnej

Harmęże: Spotkanie Zarządu Diecezjalnego MI
W piątek 22 listopada br. w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach odbyło się
spotkanie Zarządu MI diecezji bielsko-żywieckiej. Prezes Urszula Kraus
podziękowała za dotychczasową dobrą współpracę i przedstawiła propozycje
zmian w funkcjonowaniu Rycerstwa w naszej diecezji.
„Przekształcenie Rycerstwa w stowarzyszenie z osobowością prawną pozwoli nam
podejmowad więcej inicjatyw apostolskich m.in. prowadzenie działalności
edukacyjnej, wychowawczej i opiekuoczej, organizacja akcji charytatywnej i
innych” – powiedziała Prezes diecezjalna.
Zarząd ustalił także termin spotkania sprawozdawczo-wyborczego na 8 lutego
2020 roku.

Zapowiedź
Harmęże: Wojownicy Maryi - 7.12.2019
W pierwszą sobotę - 7 grudnia 2019 roku grupa regionalna Wojowników Maryi
w Harmężach k. Oświęcimia zaprasza wszystkich mężczyzn w wieku 18-50 lat na
spotkanie formacyjne. Modlitwę rozpoczniemy o godz. 17:15 w Kościele pw.
Matki Bożej Niepokalanej w Harmężach. Następnie o godz. 18:00 weźmiemy
udział w Eucharystii po której udamy się na spotkanie formacyjne do klasztoru
(około godz. 19:00, wejście za kościołem). Opiekę duchową nad wspólnotą
sprawują Franciszkanie pracujący w Centrum św. Maksymiliana. Spotkania
odbywają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca, o czym informujemy na bieżąco.

Uroczystośd Niepokalanego Poczęcia - 8 grudnia
Zbliża się najważniejszy dzieo dla wszystkich Rycerzy Niepokalanej - Uroczystośd
Niepokalanego Poczęcia NMP, a przed nią Nowenna, która rozpocznie się 29
listopada. Serdecznie zapraszamy wszystkich Rycerzy do włączenia się w tą
modlitwę, która ma nas lepiej przygotowad do przeżycia tej tak ważnej
uroczystości.

Zakooczył się pierwszy cykl spotkao PSzDM. Osobom, które uczestniczyły w 9
spotkaniach weekendowych w ciągu ostatnich 3 lat, o. dr Piotr Cuber – gwardian
Klasztoru w Harmężach wręczył Certyfikat ukooczenia Polskiej Szkoły Duchowości
Maryjnej. PSzDM pozwalała zgłębiad tradycję Maryjną naszego Narodu poprzez
poznawanie duchowości polskich Świętych, którzy mieli szczególne nabożeostwo
do Matki Bożej. O kolejnych spotkaniach maryjnych będziemy informowad.

Rzym: Międzynarodowe Spotkanie MI
Szkoły, przedszkola, rozgłośnie radiowe i telewizja, to tylko niektóre dzieła jakie
prowadzą członkowie Rycerstwa Niepokalanej na całym świecie. W dniach 10 - 13
października 2019 r. w Rzymie odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Rycerstwa
Niepokalanej, na którym przedstawiciele MI podzielili się owocami pracy w swoich
krajach oraz dokonali wyboru prezesa, którym została Angela Morales z Brazylii.
Następnie został powołany międzynarodowy zarząd. Z Polski w skład zarządu
wszedł o. Tomasz Tęgowski OFMConv. Ostatniego dnia uczestnicy spotkania
przedstawili spostrzeżenia i propozycje dotyczące jeszcze lepszego funkcjonowania wspólnot MI w swoich krajach.

Świnna: Nowy Prezes MI
Od piątku 18 października 2019 r. Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Świnnej ma nowego Prezesa Rycerstwa Niepokalanej, którym został Henryk
Kuźnik. „Bycie w MI oznacza dla mnie, że mam bronid naszej wiary, w pracy,
w rozmowach z innymi ludźmi” – powiedział Henryk. „Uważam, że musimy wyjśd
do ludzi z różnymi inicjatywami i zrobid dla parafian coś znaczącego. Mottem tych
naszych różnych działao według mnie ma byd m.in. zmobilizowanie ludzi do
powrotu do Kościoła, aby to wszystko się udawało musimy przy pomocy tych,
którzy już są we wspólnocie przyciągnąd do Rycerstwa młode osoby, zwłaszcza
takie, które swoimi zdolnościami i młodzieoczym zapałem będą przyciągali innych
do Boga przez Niepokalaną” – mówi nowy Prezes. Marianowi z serca dziękujemy
za dotychczasową oddaną służbę dla MI i prosimy o dalszą pomoc w rozwoju
wspólnoty na większą chwałę Niepokalanej.

