Twoje przymierze - naszą misją
Nos cum Prole pia
benedicat
Virgo Maria

LUTY 2014
18.02

23.02
28.02-02.03

Msza św. Przymierza (adoracja NS od 10.00-18.00) , po
Eucharystii zapraszamy wszystkich na wspólnotową agapę odp. par. MB Zwycięskiej
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
29-30.03

Skupienie dla dziewcząt
Spotkanie młodzieży przy Sanktuarium –II sobota miesiąca
Czuwanie wielkopostne (14.30-20.00) – program będzie
podany w najbliższym czasie
Rekolekcje dla młodych Rodzin z Grudziądza
Kawiarenka Dialogowa – Zapraszamy chętne małżeństwa!
– III Niedziela Miesiąca
Msza św. Przymierza (adoracja NS od 10.00-18.00) oraz
wspólnotowa agapa – odp. par. MB Ostrobramskiej
Czuwanie na Jasnej Górze o szczególach poinformowała
wcześniej P. Krystyna Jedynak (wyjazd w sobotę o 5:00 rano).

Kochani nie czekajmy z zapisami na ostatnią chwilę (na dziś mamy chyba
zapisanych tylko (!) 10 osób), a ufam, że w Roku Jubileuszowym pojedzie nas dużo
- bardzo proszę zgłoszenia przekazywać do s. M.Emanueli, ja 09.02. wyjeżdżam na
rekolekcje do Świdra i wracam 20.02. Zabieram wszystkich w sercu do
Sanktuarium Wierności. s.M. Adriana.

Podziękowanie.
Serdeczne dziękuję za otwarte serca i modlitwy w trudnych chwilach życia
Ireneusza oraz udział w ostatnim pożegnaniu, za odprowadzenie na miejsce
wiecznego spoczynku i za intencje Mszy św.za Ireneusza (10.03.1949-15.01.2014).
Z całego serca składam podziękowania naszym
kochanym Siostrom, wszystkim Rodzinom,
Matkom, Młodzieży, całemu Ruchowi
Szensztackiemu i Stowarzyszeniu Budowy i
Utrzymania Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć
Przedziwnej. WSZYSTKIM serdeczne Bóg
zapłać -Teresa Borczon.
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

Wierzę w Syna Bożego
NCPP!
Kochane Rodziny i Matki!
Witam serdecznie i pozdrawiam od naszej Królowej Zawierzenia, u
której codziennie w modlitwie o Was pamiętamy.
Czas Roku Jubileuszowego miarowym krokiem mijających dni przynosi nam
Bożą łaskę. Ubogaca duchowo, ale również dyskretnie zaprasza do współpracy
w budowaniu cywilizacji miłości. Nasz Ojciec uczy nas uważnej obserwacji
zdarzeń i prądów życia, abyśmy tak jak Maryja, w Duchu Świętym dostrzegali
znaki czasu, rozeznawali je i dawali Bogu na nie odpowiedź. A już pobieżna
obserwacja życia społecznego w naszej Ojczyźnie i Europie ukazuje nam
niepokojące zagrożenia. Każdy atak na rodzinę według wizji i pragnienia Pana
Boga, jest równocześnie uderzeniem w istotę człowieczeństwa. A najłatwiej
zdeprawować bezbronne i niewinne dzieci. Ale gender, to nie tylko
seksedukacja dzieci od 4 roku życia, ale także dążenia do legalizacji prawnej
wszelkich dewiacji seksualnych; to również organizowanie na uniwersytetach
tzn. gender studies, gdzie głosi się, że dla dziecka nie ma znaczenia w jakiej
rodzinie się wychowuje. To również przekraczanie wszelkich granic
przyzwoitości, a czasem posuwanie się do bluźnierstw i profanacji w
inicjatywach z dziedziny kultury i sztuki. To także wysokie nakłady finansowe
na działania promujące prawo do aborcji, antykoncepcji, zapłodnienia in vitro,
chirurgicznej i hormonalnej zmiany płci oraz przemilczanie realnych skutków
tych procedur. Gender to przede wszystkim bunt przeciw Bogu jako Stwórcy
człowieka, przeciw prawu natury, które zapisał w naszych sercach.
A przecież Bóg przychodzi do nas jako Człowiek w Jezusie Chrystusie, który
żyje ludzkim życiem, abyśmy poznali i uwierzyli, że nasze życie jako
prawdziwie ludzkie może być piękne i szczęśliwe.
Również u nas, w Ojczyźnie bł. Jana Pawła II, jest dziś dużo niewdzięczności,
zarozumiałości i pychy względem Pana Boga. Dlatego potrzeba serc otwartych i
hojnych, które będą przepraszać i zadośćczynić za tych, którzy pozwolili, by
przebiegłość szatana ich zwiodła. Potrzeba nam zdecydowania i odwagi w
obronie rodziny, małżeństwa i naszego człowieczeństwa jako obrazu Boga
samego. (Cd na str. 2).
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Twoje przymierze - naszą misją
Przychodzący Pan w jubileuszowym czasie łaski przynosi umocnienie dla
naszych nadwątlonych sił, byśmy nie ulegali zniechęceniu w codziennej walce
ze złem; oświeca nasz rozum i pobudza do twórczego poznawania Woli Boga
Ojca; przynosi nam radość z życia w przymierzu z Jego Matką; uwalnia od tego
co nam nie pozwala w pełni miłować Boga i najbliższych. Chciejmy więc,
otwartym i wdzięcznym sercem przeżywać każdy z jubileuszowych dni, które
daje nam Miłość Boża. Budźmy nasze serca, by podejmowały wysiłek
dostrzegania delikatnej obecności dobra, piękna, miłości i prawdy, by je
pomnażały budując przestrzeń dla przymierza z Bogiem i człowiekiem. Ojciec
Założyciel przynagla nas słowami: „Pospieszcie się, aby nie było za późno”.
Z modlitwą – s. M. Emanuela
Kochani, rozpoczynamy cykl artykułów, które z okazji roku
jubileuszowego umieszczane są w bydgoskim Przewodniku Katolickim.
Życzymy miłej i ubogacającej lektury.

Jubileusz 100-lecia powstania
Ruchu Szensztackiego.
Międzynarodowy Ruch Szensztacki obchodzi Jubileusz 100-lecia
powstania. Ten apostolski i maryjny Ruch zapoczątkował o. Józef
Kentenich, który 18 października 1914 roku wraz z grupą młodych
chłopców, zawarł
przymierze miłości z Matką Bożą Trzykroć
Przedziwną w małej kapliczce w Schönstatt k. Koblencji w Niemczech.
To wydarzenie i wykład wtedy wygłoszony, przyjmuje się jako datę
założenia Międzynarodowego Ruchu Szensztackiego. A mała kapliczka,
w której dokonał się akt wymiany serc, stała się kolebką Ruchu
Szensztackiego i miejscem łask. Dziś Ruch Szensztacki ubogaca
Kościoły lokalne w 80 krajach a Matka Boża króluje i rozdziela obficie
łaski zadomowienia, wewnętrznej przemiany i gorliwości apostolskiej w
ponad 200 sanktuariach szensztackich. Wspólnoty Dzieła Szensztackiego
skupiają ludzi różnych stanów: rodziny, matki, młodzież i dzieci, siostry i
kapłanów. Celem formacji w Szensztacie jest wychowanie na maryjnej
drodze przymierza dojrzałych chrześcijan – apostołów codzienności we
współczesnym świecie.
Podstawą duchowości szensztackiej jest przymierze miłości z
Maryją, która jako Matka i Wychowawczyni kształtuje nasze serce i
nasze życie, prowadząc nas drogą świętości w życiu codziennym.
STR.2
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Kard. J. Ratzinger w 1985r. tak mówił o Przymierzu Miłości:
„Przymierze Miłości z Maryją – to słowo niesie w sobie … jedno z
zasadniczych słów Pisma Świętego: PRZYMIERZE, to słowo, które
zawiera całą nadzieję chrześcijaństwa, ponieważ mówi ono, że w
świecie nie jesteśmy pozostawieni sami sobie, wydani nieznanym siłom i
mocom, których nie jesteśmy w stanie przejrzeć i ostatecznie pokonać,
ale że Ten, który wszystko trzyma w swych dłoniach, zna nas i kocha i
zadzierzgnął z nami więź….“
Sanktuarium Zawierzenia malowniczo położone pośród lasu na
bydgoskich Piaskach, zostało poświęcone 16 czerwca 2001 roku. Jest to
miejsce modlitw i spotkań, rekolekcji, dni skupienia nie tylko dla
wspólnot szensztackich, ale także dla wielu innych grup i wspólnot z
Bydgoszczy i okolic.
Wielkim darem dla Międzynarodowego Ruchu Szensztackiego jest
dekret Ojca Św. Franciszka na mocy, którego w okresie od 18
października 2013 roku do 26 października 2014 roku, można uzyskać
odpust zupełny we wszystkich sanktuariach szensztackich na świecie.
Rodzina Szensztacka pragnie dzielić ze wszystkimi radość Roku
Jubileuszowego i podarować Kościołowi i światu całe bogactwo
duchowości przymierza miłości.
Matka Boża Trzykroć Przedziwna z radością i miłością czeka na
każdego z nas w Sanktuarium Zawierzenia w Bydgoszczy przy ul.
Smukalskiej 113.
Rodzina Szensztacka skupiona przy Sanktuarium Zawierzenia.

