Ogłoszenia

STYCZEŃ 2014
03-05.01
04.01
06.01
11.01
15.01
18.01
19.01
22.01
26.01
29.01

Rekolekcje VIII kursu Związku Rodzin
Spotkanie opłatkowe we Wrześni
Spotkanie kolędowe z KS. Bp. Janem Tyrawą
Spotkanie młodzieży przy Sanktuarium – II sobota miesiąca
Katecheza dla narzeczonych
Msza św. Przymierza (adoracja NS od 10.00-18.00) – odp. par.
Św. Jadwigi Królowej
Kawiarenka Dialogowa – III Niedziela Miesiąca
Katecheza dla narzeczonych
Bal karnawałowy dla dzieci
Katecheza dla narzeczonych

LUTY 2014
01-05.02
05.02
06-10.02
08.02
11-15.02
18.02
21-22.02
23.02
28.02-02.03

Rekolekcje dla dzieci
Katecheza dla narzeczonych w Jeżówce
Rekolekcje dla młodzieży studenckiej
Spotkanie młodzieży przy Sanktuarium – II sobota
Rekolekcje dla młodzieży gimnazjalnej
Msza św. Przymierza (adoracja NS od 10.00-18.00) - odp. par.
MB Zwycięskiej
Katecheza dla narzeczonych – zakończenie cyklu
Bal karnawałowy dla dzieci
Rekolekcje – Związek Rodzin kurs III (p.p. Ernestowicz)

MARZEC 2014
07-09.03
08.03
09.03
14-16.03
16.03
18.03
21-23.03
22-23.03
29-30.03

Skupienie dla dziewcząt
Spotkanie młodzieży przy Sanktuarium –II sobota miesiąca
Czuwanie wielkopostne (15.00-20.00)
Rekolekcje dla młodych Rodzin z Grudziądza
Kawiarenka Dialogowa – III Niedziela Miesiąca
Msza św. Przymierza (adoracja NS od 10.00-18.00) – odp.
par. MB Ostrobramskiej
Rekolekcje XI kurs Związku Rodzin
Pielgrzymka do Sanktuarium Wierności w Świdrze
Czuwanie na Jasnej Górze

Krystyna i Marek Jedynak - tel.(52) 381 91 72, 501 41 41 90, e-mail kmjedynak@op.pl
Liga Rodzin Szensztackich - Diecezja Toruńska:
Wanda i Bogdan Pniewscy:- tel. 609 789 441, e-mail pniewskawanda@gmail.com
Liga Matek Szensztackich:: Krystyna Turczyn - 661 57 02 37, e-mail k_turczyn@op.pl
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Nos cum Prole pia
benedicat
Virgo Maria
Wierzę w Syna Bożego
NCPP!
Kochane Rodziny i Matki!
Witam w nowym 2014 roku i życzę słowami Księgi Liczb:
„Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze
swe nad Tobą, niech Cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Tobie
oblicze swoje i niech Cię obdarzy pokojem” (Lb 6,24-25).
Przed nami rok szczególny, jubileuszowy, rok kanonizacji bł. Jana
Pawła II i szczególny dla wielu innych powodów, których może
jeszcze nie jesteśmy w stanie sobie uświadomić i przewidzieć.
Ojciec Święty Franciszek w orędziu na Światowy Dzień Pokoju
– 1 stycznia 2014 r. przypomina nam o postawie braterstwa jako
drogi do budowania pokoju. Pisze: Musimy pamiętać, że braterstwa
zaczynamy się uczyć zazwyczaj w obrębie rodziny, zwłaszcza dzięki
odpowiedzialnemu i uzupełniającemu się spełnianiu ról właściwych wszystkim jej
członkom, szczególnie ojca i matki. Rodzina jest źródłem wszelkiego braterstwa,
dlatego jest również podstawą i główną drogą pokoju, ponieważ na mocy swego
powołania powinna „zarazić” świat swą miłością. Słowa te są warte głębszej

refleksji, do której serdecznie zachęcam. Rzeczywiście, rodzina nie
tylko jako podstawowa komórka życia społecznego winna uczyć
właściwych pro-społecznych norm postępowania, ale również poprzez
dobrze przeżywane role rodzicielskie otwiera swoich członków na
relację z Bogiem jako Ojcem. Globalizacja na polu ekonomii i
gospodarki, jak podpowiada Benedykt XVI, nie uczyni ludzi braćmi.
Tylko odniesienie do Boga – Ojca nas wszystkich, otwiera nasze serca
na drugiego i pozwala w nim dostrzec brata. Wraz z uznaniem tego
ojcostwa umacnia się braterstwo między ludźmi, czy inaczej, owo stawanie się
„bliźnim”, który troszczy się o innych. Wiarę w Boga przekazuje się w

formie miłości do bliźniego. Relacja wzajemności braterskiej należy
do istoty powołania chrześcijańskiego, wypływa z daru Bożego
Ojcostwa i do Boga Ojca powinna nas prowadzić. C.d. na str.2.

Twoje przymierze - naszą misją
Jednakże już historia biblijna pierwszych braci uświadamia nam, że
głównym zagrożeniem komunii braterskiej jest nasz „codzienny
egoizm”. To dopiero w Jezusie, stajemy się prawdziwymi braćmi,
będącymi dziećmi tego samego Ojca. On jest samym Przymierzem,
osobową przestrzenią pojednania człowieka z Bogiem i braci między sobą.
W Bożej rodzinie, w której wszyscy są dziećmi tego samego Ojca i –
ponieważ wszczepieni są w Chrystusa – są synami w Synu, nie ma „życia
do odrzucenia”.
- A jak jest w naszej rodzinie? Czy nasze funkcje rodzicielskie,
małżeńskie są czytelne dla wszystkich członków naszej rodziny? Czy są
takie obszary naszych relacji, które wymagają odnowienia,
pogłębienia, aby skutecznie pełniły swoją rolę w tworzeniu
Chrystusowego pokoju w naszym domu i poza nim? Jakie to są
obszary? Może w roku jubileuszowym warto im się przyjrzeć,
odnowić, umocnić?
Do odważnego świadczenia o tym, że drugi człowiek jest żywym
obrazem Boga Ojca, odkupiony Najdroższą Krwią Chrystusa i
namaszczony Jego Duchem – wzywa nas również nasz założyciel o.
Józef Kentenich. To właśnie w tym miesiącu, 20 stycznia, będziemy
przeżywali 72. rocznicę jego inskrypcji – wpisania serca w serce - prośby
do Boga o doskonałe wypełnienie Woli Ojca. Nie prosi, by
Wszechmogący Bóg odsunął trudności i cierpienia, ale prosi o siły i
łaskę, by mógł godnie z Jezusem dźwigać swój krzyż. Z całą
świadomością konsekwencji zdaje się wyłącznie na Boże prowadzenie
rezygnując z czysto ludzkich zabiegów dążących do uniknięcia obozu.
Idzie do piekła Dachau, bo w okolicznościach zewnętrznych i
natchnieniach Ducha rozeznaje Boże zaproszenie do dźwigania krzyża
wraz z Synem Bożym. Wierny swojemu ojcowskiemu powołaniu za
wzorem Mistrza z Nazaretu, pozwala na zewnętrzne zniewolenie, by
wyprosić dar wewnętrznej wolności dla wszystkich, których Dobry Bóg
powierzył jego ojcowskiej trosce i odpowiedzialności... Idzie do Dachau
z głębokim przekonaniem o nadprzyrodzonej sile duchowych więzi
braterstwa jakie łączą wszystkich ochrzczonych w Kościele Mistycznym Ciele Chrystusa. Idzie odważnie, bo wie, że ma za sobą
rodzinę mocną Bogiem. Ojciec Józef na mocy wiary w Boga uwierzył
również w moc przymierza z człowiekiem, w komunię, która
przezwycięża lęk o siebie, gdy ofiarowuje się innym, dla ich dobra i
wraz z nimi trwa mocno w Sercu Ojca i dla Jego chwały. To pozwoliło
mu z podniesioną głową przetrwać najtrudniejsze chwile w koszmarze
STR.2
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nazistowskiego obozu. Tego też uczy nas: w przymierzu z Niepokalaną
Matką oddawać swoje życie za przyjaciół, a przez to budować
Królestwo Ojca, gdzie każdy człowiek jest bratem w Chrystusie Panu.
Życzę radosnego i twórczego przeżywania jubileuszowych dni.
Z modlitwą – s. M. Emanuela

Spotkanie opłatkowe przy Sanktuarium Zawierzenia.
Jak każdego roku w święto Objawienia Pańskiego zebraliśmy się
przy Sanktuarium Zawierzenia na spotkaniu opłatkowym. Naszą wspólnotę
zaszczycił swoją obecnością Pasterz Diecezji ks. bp. Jan Tyrawa. Jego
Ekscelencja sprawował Mszę Św. w
ogrzewanej juz auli Jana Pawła II.
Po Mszy Świętej, w czasie której
przepięknie brzmiały kolędy śpiewane przy
akompaniamencie zespołu muzycznego,
przeszliśmy razem z ks. biskupem do Domu
Św. Józefa na wspólną agapę. Po
podzieleniu się opłatkiem i złożeniu sobie
życzeń zasiedliśmy do stołów, by cieszyć
się ze spotkania i śpiewać kolędy. W czasie trwania naszego spotkania
Małgosia Jasińska przybliżyła nam
efekt poszukiwania miejsc pobytu
Ojca Józefa Kentenicha na terenie
naszej diecezji. Obejrzeliśmy relację
z Małego Buczka, gdzie 15 września
2013 roku umieszczono tablicę
upamiętniającą pobyt Ojca w tej
miejscowości. Dalsze kolędowanie
uświetnili dwaj mali soliści.
Pawełek i Szymonek Hejnowicz
pięknie zaśpiewali po kilka
zwrotek kolęd (gratulacje dla
rodziców). Nagrodziliśmy ich
gromkimi brawami. Wspólne
odmówienie
Modlitwy
Przymierza zakończyło nasze
spotkanie.

Twoje przymierze - naszą misją
„Narodził się Jezus Chrystus, bądźmy weseli…”

Spotkanie opłatkowe we Wrześni

Rodziny Szensztackie ze wszystkich parafii w Grudziądzu
przybyły 29 grudnia 2013, w niedzielę, na osiedle Strzemięcin do parafii
św. Maksymiliana Kolbe na piękne opłatkowe, bożonarodzeniowe
kolędowanie. Nasi goście z Bydgoszczy to siostra Adriana, siostra
Emanuela, Pani Viola i małżeństwo z dzieckiem.
Serdecznie powitał wszystkich ks. Jacek (opiekun grupy na
Strzemięcinie), także złożył życzenia wszystkim obecnym. Zaśpiewaliśmy
kolędy i wzajemnie złożyliśmy sobie życzenia, dzieląc się opłatkiem.
Chwila życzeń, to spotkanie bezpośrednio z drugim człowiekiem. To
dzielenie się wydarzeniami z ostatniego roku, prośba o przebaczenie za
niedociągnięcia, podziękowania za modlitwy wzajemne. Wiele radości,
słowa i łzy wzruszenia i piękne życzenia w obecności Matki Bożej
Trzykroć Przedziwnej i jej syna Jezusa w Roku Jubileuszowym.
Następnie siadamy przy stole, przy herbacie, kawie, wspaniałym
upieczonym cieście z radością, cieszymy się, że możemy być razem.
Śpiewaliśmy kolędy – na akordeonie grała siostra Adriana.
Jak zawsze na spotkaniu bożonarodzeniowym losowaliśmy słowa
do nas skierowane. W tym roku były to przesłania siostry……….. z
drogowskazem na nowy rok. Następnie, każdy z nas, dzielił się tymi
słowami, często z własną
refleksją. Na
zakończenie spotkania
otrzymaliśmy
pamiątkowe obrazki, podpisaliśmy je
imieniem i
nazwiskiem. Oddaliśmy z powrotem i rozpoczęło się losowanie.
Wylosowana kartka z nazwiskiem osoby jest dla każdego z nas
początkiem modlitwy w jej intencjach przez cały najbliższy rok.
Siostra Adriana dzieliła się z nami informacjami dotyczącymi
najbliższego okresu (np. terminy spotkań opłatkowych). Pani Viola słów
kilka powiedziała o wyjeździe na uroczystości jubileuszowe do
Szensztat i do Rzymu.
Po kilkugodzinnym spotkaniu rozstawaliśmy się w bardzo
dobrych nastrojach, z nadzieją w sercach, umocnieniem w wierze, z
uśmiechem na ustach i radosnym błyskiem w oku. Bycie razem we
wspólnocie, ciągle nas umacnia w tym , że „nie jestem sam” w
drodze do Domu Ojca, Domu, który jest naszym Celem, a życie
ziemskie naszym Zadaniem, które trzeba wykonać możliwie najlepiej.
Władysława Czyż.

W dniu 4,01,2014 we Wrześni przy parafii św. Królowej
Jadwigi odbyło się spotkanie opłatkowe rodziny szensztackiej,
apostolatu Matki Bożej Pielgrzymującej oraz wspólnoty Żywego
Różańca. Honorowym gościem naszego spotkania był biskup senior
Bogdan Wojtuś, który wspominał o świętowaniu Bożego Narodzenia
w przeszłości. Cieszyliśmy się obecnością proboszcza seniora ks.
Kan. H. Nadolnego budowniczego naszego kościoła oraz obecnego
proboszcza ks. Kan. A. Zalesiaka, który to wielkie dzieło
kontynuuje. Obecność sióstr Adriany i Emanueli oraz diecezjalnych
gości podkreśliła i nadała szensztacki charakter naszego opłatkowego
spotkania. Po odczytaniu fragmentu Ewangelii o Bożym Narodzeniu
i łamaniu się opłatkiem rozpoczęło się świętowanie przy kawie w
atmosferze śpiewanych kolęd. Był to również czas podziękowań,
wspominania o początkach powstawania kręgów Matki Bożej
Pielgrzymującej, wręczania dyplomów przynależności do wspólnoty
Ż.R. dla nowych osób. Nasze świętowanie zakończyło się wspólną
modlitwą i Eucharystią pod przewodnictwem Ekscelencji ks.
Biskupa seniora Bogdana Wojtusia. Z szensztackim pozdrowieniem

A.W.
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Twoje przymierze - naszą misją
ROK JUBILEUSZOWY PRZY SANKTUARUIM ZAWIERZENIA
Trwamy w Roku Jubileuszowym, który dla całej Rodziny Szensztackiej
jest wyjątkowym czasem łaski. Czas ten rozpoczął się 18 października
2013 r. i potrwado 26 października 2014.
Wielkim darem dla Międzynarodowego Ruchu Szensztackiego jest
dekret Ojca Św. Franciszka na mocy, którego w okresie Roku
Jubileuszowego, można uzyskać odpust zupełny we wszystkich
sanktuariach szensztackich na świecie.
Nasza Rodzina Szensztacka pragnie dzielić się radością Roku
Jubileuszowego z innymi i podarować lokalnemu Kościołowi całe
bogactwo duchowości przymierza miłości. Dlatego jedną z inicjatyw,
które podjęliśmy na ten Rok - jest zaproszenie wszystkich parafii z
naszej Diecezji do
pielgrzymowania do naszego Sanktuarium
Zawierzenia.
To dla nas wielki dar ale równocześnie
niezwykłe zadanie.
Sanktuarium będzie nawiedzane indywidualnie ale także grupowo. Jeżeli
dana parafia przybędzie w zorganizowanej pielgrzymce, to powinny być
osoby przy Sanktuarium, które przyjmą tych pielgrzymów. Nasze Siostry
same nie będą w stanie tego uczynić, dlatego jest konieczna nasza pomoc.
Na spotkaniu Animatorów Grup i Kursów Związkowych i Radzie
Diecezjalnej ustaliliśmy, że w Roku Jubileuszowym rodziny z
poszczególnych grup i kursów, wspólnie z Siostrami i młodzieżą
szensztacką będą podejmować pielgrzymów przy Sanktuarium
Zawierzenia. To taki nasz mały Dar Jubileuszowy.
Podajemy poniżej podział wszystkich bydgoskich grup i kursów, w
które dni miesiąca dana grupa jest odpowiedzialna za podejmowanie
pielgrzymów. Wszystkie zorganizowane pielgrzymki będą wcześniej
zgłaszane do Sióstr i uzgadniane terminy. Następnie Siostry powiadomią
kierowników grup, że w danym dniu przyjadą pielgrzymi i potrzebna jest
pomoc grupy.
Konkurs na projekt szali ognia – termin składania projektów mija
31.01.2014. Przypominamy, że Szala Ognia ma być darem naszej Rodziny
Szensztackiej na Jubileusz 100-lecia Ruchu Szensztackiego. Prosimy, aby
wszyscy włączyli się w ten dar duchowo i chociaż przez drobne wpłaty
finansowe, gdyż zdajemy sobie sprawę, że nie będzie to tanie
przedsięwzięcie. Poszukajmy także sponsorów i wykonawców tego
projektu.
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Życzymy, w Nowym 2014 Roku pełni łask, radości spotkania we
wspólnocie
całej
Rodziny
Szensztackiej
podczas
obchodów
jubileuszowych i wielkiego dziękczynienia za dobro, którego obficie
doświadczamy.
Animatorzy Diecezjalni Krystyna i Marek Jedynak
NOWY PROJEKT JUBILEUSZOWY PASZPORT SZENSZTACKI
Paszport Szensztacki to mała książeczka, ok. 10 x15 cm, w której –po
otwarciu - na lewej stronie widać zdjęcie sanktuarium, jego na zwę, adres i
ideał, zaś po prawej jest miejsce na wpisanie intencji i przybicie pieczątki.
Jego zasada działania jest prosta:
1. Właściciel paszportu wysyła pocztą paszport, zaadresowaną kopertę
zwrotną ze znaczkiem
oraz małą karteczkę z wkładami do kapitału łask do sanktuarium.
2. Koordynator w sanktuarium otwiera zewnętrzną kopertę (oznaczoną
kolorową nalepką dla
lepszego wyróżnienia ) i:
a) wyciąga wkład do kapitału łask, który trafia do miejscowej stągwi lub
intencje złożone w tym celu w Sanktuarium Zawierzenia,
b) paszport, który podstemplowuje pieczęcią sanktuarium oraz wpisuje datę
i intencję dla
właściciela (intencja może pochodzić z księgi intencji lub od ludzi, którzy
przychodzą do
sanktuarium i ustnie proszą o modlitwę albo od wspólnoty żyjącej w cieniu
danego
sanktuarium);
3. Koordynator wkłada paszport do zaadresowanej już koperty zwrotnej ze
znaczkiem
i wysyła z powrotem.
4. Właściciel paszportu:
a) włącza otrzymaną intencję do swoich modlitw,
b) cieszy się z duchowego nawiedzenia sanktuarium,
c) może wysłać paszport do kolejnego sanktuarium.
Czas trwania projektu: XII 2013 - X 2014
Koordynatorem przy naszym Sanktuarium Zawierzenia jest Ludwika

Bodzek

