PLAN X SPOTKANIA RODZINY BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO:

1. Powitanie.
2. Wystawienie Najświętszego Sakramentu, wprowadzenie w temat spotkania,
modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia.
3. Katecheza, dyskusja, temat: „Miłosierdzie” - ks. Józef
4. Miłosierdzie w Życiu Edmunda Bojanowskiego: podsumowanie roku formacji, ankieta
- s. Katarzyna
5. Literatura:
a) Pismo Święte
b) Dzienniczek św. siostry Faustyny
c) Opracowania dotyczące bł. Edmunda
6. Omówienie spraw bieżących.
7. Losowanie Słowa Bożego.
8. Modlitwa do bł. Edmunda w podanych intencjach.
9. Błogosławieostwo, rozesłanie.

OGŁOSZENIA:

„Całe Jego życie, to jeden wątek miłości bliźniego, to ciągła pamięd o tym, który cierpi, a
zapomnienie o sobie, to ustawiczne miłosierdzie…”- bł. Edmund Bojanowski

„Pragnę się cała przemienid w miłosierdzie Twoje i byd żywym odbiciem Ciebie, o Panie,
niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez
serce i duszę moja do bliźnich”. - św. s. Faustyna

Załącznik do spotkania X - s. Katarzyna J.

„Całe Jego życie,
to jeden wątek miłości bliźniego,
to ciągła pamięd o tym, który cierpi,
a zapomnienie o sobie, to ustawiczne miłosierdzie…”
Podsumowanie roku formacji:
1)
„przypatrywałem się potem dziadowi ubogiemu na dziedziocu Kongregacyjnym…”
bł. Edmund Bojanowski
„Dopomóż mi do tego, o Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie
podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co piękne w
duszach bliźnich i przychodziła im z pomocą”, św. s. Faustyna
„Ze łzami w oczach dowiedziałem się o tych wszystkich szczegółach i z całej duszy
dziękowałem moim kochanym dziewczętom za ich-powiem-domyślnośd serca” (Dz. 22VII
1855r.) bł. Edmund Bojanowski
„Dopomóż mi, aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy
moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich… św. s. Faustyna
„Prostota, wyjawienie się zupełnie na zewnątrz tym, czym są wewnątrz…nie ma pozoru. Co
w sercu to i w ustach.” bł. Edmund Bojanowski
„Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny, bym nigdy nie mówiła ujemnie o
bliźnich, ale dla każdego miała słowo pociechy i przebaczenia”. św. s. Faustyna

„Pracuj ręką, służąc ubogim i chorym, jakbyś samemu Jezusowi służyła…” bł. Edmund
Bojanowski
„Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków, bym tylko
umiała czynid dobrze bliźniemu, na siebie przyjmowad cięższe, mozolniejsze prace”. św. s.
Faustyna

„Przy piątku odwiedziłem chorych chcąc im posłużyd starym obyczajem, nakarmiłem
jednego bardzo słabego chorego, który sam łyżki utrzymad nie może”. Dz. 26 VIII 1853 bł.
Edmund Bojanowski
„Dopomóż mi – aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze śpieszyła z pomocą bliźnim,
opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. Prawdziwe moje odpoczniecie jest w
usłużności bliźnim”. św. s. Faustyna
„Prostota jest owym klejnotem czystej wody, ową szczerością dziecięcą
otwartą i przejrzystą, sercem na dłoni…” bł. Edmund Bojanowski
„Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne, bym czuła ze wszystkimi cierpieniami
bliźnich. Nikomu nie odmówiła serca swego. Obcowad będę szczerze nawet z tymi, o
których wiem, że nadużywad będą dobroci mojej, a sama zamknę się w
Najmiłosierniejszym Sercu Jezusa. O własnych cierpieniach będę milczed. Niech odpocznie
miłosierdzie Twoje we mnie, o Panie mój”. św. s. Faustyna

2) Ankieta:
1. Moje oczekiwania formacyjne na najbliższy rok - co chcę dla siebie przez przynależnośd
do Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego?
2. Moje uwagi dotyczące formy spotkao:
a) Co chcę zachowad?
b) Co mogłoby ulec zmianie?
c) Propozycje
3) Pytania dla czcicieli bł. Edmunda Bojanowskiego, hasło: miłośd - jako najważniejszy
motyw MIŁOSIERDZIA…(źródło - siostry prow. łódzkiej)
1. BŁ. Edmund Bojanowski był;
a. Ojcem wielodzietnej rodziny - D
b. Człowiekiem świeckim o duszy kapłaoskiej - M
c. Kapłanem w Kongregacji Oratorium Księży Filipinów - K
2. Bł. Edmund Bojanowski był założycielem;
a. Hospicjum dla chorych i szkól elementarnych na wsi - B
b. Muzeum Wsi Polskiej i Szkoły Rolniczej - W
c. Ochronek wiejskich i Zgromadzenia Sióstr Służebniczek – I
3. Cechy duchowości Edmunda to;
a. Zawierzenie Opatrzności Bożej, Maryjnośd i Patriotyzm - Ł
b. Troska o bogatych tego świata - N
c. Duch wyrzeczenia i życie na pustyni - I
4. Słowa bł. Edmunda Bojanowskiego to;
d. „Cała nadzieja w nieprzebranym Miłosierdziu Bożym” - O
e. „Błogosławieni miłosierni albowiem oni miłosierdzia dostąpią” - S
f. „Miłosierdzie to droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera
serce na nadzieję, że będziemy kochani na zawsze”- F
5. Bł. Edmunda Bojanowskiego nazywano;
a. Opiekunem Trędowatych - M
b. Serdecznie Dobrym Człowiekiem - Ś
c. Pielgrzymem Pokoju - C
6. Głównym celem Stowarzyszenia Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego jest;
a. Budowanie ochronek dla dzieci - Z
b. Wspieranie ks. proboszcza w działalności duszpasterskiej - T
c. Stałe pogłębianie życia religijnego i udział w dziełach Zgromadzenia Sióstr
Służebniczek NMP NP – D
Wpisz LITERY pogrubione z wybranych odpowiedzi;
Nr pytania;
1
2
3
4
5
6

HASŁO, KLUCZ do MIŁOSIERDZIA…

