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16.04.-Msza św. Przymierza (zamiast 18.04Wielki Piątek) - Adoracja NS w Sanktuairum 

od 15.00.- odpowiedzialne za Liturgię - Siostry szensztackie. 

Następnie Bożenka i Piotr Kruczkowscy zapraszają na świętowanie  - 25 

rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa.                                         

 26.04.- Wigilia Kanonizacji bł. Jana Pawła II - czuwanie przed kanonizacją 

 20.00 – Wieczór z Janem Pawłem II /przygotowane przez młodzież  

 21.00- Eucharystia w Sanktuarium  

27.04 Kanonizacja bł. Jana Pawła II 

01.05 . XXV Piesza pielgrzymka z Katedry do Sanktuarium Zawierzenia 

oraz równoległy program w Sanktuarium 

 (szczegóły zostaną przesłane na plakacie i w podziale zadań)  
10.05.  Spotkanie młodzieży przy Sanktuarium – II sobota miesiąca 

10-11.05. Jubileusz 50-lecia ukonstytuowania Prowincji Szensztackiego Instytutu Sióstr 

Maryi Polsce 

11.05  Kawiarenka Dialogowa 

16-18.05 Skupienie dla dziewcząt 

17.05.  Jubileuszowe świętowanie dla sióstr zakonnych diecezji bydgoskiej 

18 05.  Uroczystą Mszę św. Przymierza odprawi J.E.KS. Biskup Bogdan 

Wojtuś (adoracja NS od 10.00-12.00; Msza św. o 12.00) – odp.za 

Liturgię -Września i Gniezno                                                                        

            ( szczegóły na plakacie i w podziale zadań) 
18.05 .  Stacja Jubileuszowa w Józefowie 

24.05.  Stacja Jubileuszowa w Poznaniu 

26.05.  Stacja Jubileuszowa w Gdyni 

31.05.  Dzień  Dziecka 

01.06. MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY 

Kochani w najbliższych miesiącach przybędzie do naszego Sanktuarium  wielu 

pielgrzymów w grupach zorganizowanych oraz indywidualnie , dlatego już dziś 

proszę każdą grupę o pomoc –  

ROK JUBILEUSZOWY JEST DLA NAS DAREM, ALE TRZEBA 

BYŚMY  DZIELILI  SIĘ TYM DAREM Z INNYMI!!! 

 9-11.05 - Weekend Ojców. Spotykamy się w Kolankowie (pod Bydgoszczą)     9-11 

maja. Jest to czas, kiedy możemy pobiegać w lesie i po męsku porozmawiać o ważnych 

dla Nas sprawach, dotyczących nas i naszych dzieci. O. Wojtek przybliża myśli o. 

Założyciela na temat ojcostwa i rodziny. Koszt - 90 zł, 

 Liczba miejsc ograniczona. Więcej informacji o tym znajdziecie w krótkim filmie: 

https://www.youtube.com/watch?v=YC3d2BrazJM 

Zgłoszenia na adres:weekendojcow@gmail.com 

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  

Nos cum Prole pia 

benedicat 

Virgo Maria 

 
 
 

                Wierzę w Syna Bożego 
NCPP! 

  Kochane Rodziny i Matki! 
Piątą niedzielą Wielkiego Postu weszliśmy w pasyjną część tego okresu 

liturgicznego, który w całej pełni wybrzmi w Świętym Triduum Paschalnym. 

Niech ten czas zatrzyma nas na refleksji wokół Krzyża i jego znaczenia dla nas, 

dla mnie. Błogosławiony Jan Paweł II, uczył nas, że „Krzyż Chrystusa to jedyna 

nadzieja, bowiem każda inna obietnica zbawienia jest złudna, gdyż nie może 

rozwiązać podstawowego problemu człowieka; problemu zła i śmierci. Dlatego 

chrześcijanie czczą Krzyż i uznają w nim najdoskonalszy znak miłości i 

nadziei”.  

Za nami już nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami naszego miasta, gdzie 

mogliśmy się wsłuchiwać w ciągle aktualne słowa-przesłania naszego 

kochanego, wielkiego Rodaka i również w ten sposób przygotowywać się do 

radosnego dnia kanonizacji. Przy tej okazji z serca dziękuję wszystkim 

zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie tego nabożeństwa oraz 

wszystkim uczestniczącym w nim. Dzieląc się z innymi tym, co otrzymaliśmy 

od Pana Boga, sami bardziej uświadamiamy sobie wartość darów i potrzebę 

wdzięczności. Niech tak pozostanie, niech nasza Królowa wsławia się w naszym 

życiu i działaniu.  

W tym świętym czasie Paschy Chrystusa pamiętajmy o sobie wzajemnie w 

modlitwie. Niech nasze świąteczne życzenia spełnią się w życiu każdego z Was: 

 „Dzień, który Pan uczynił jest dniem zadziwienia. 

 O świcie pierwszego dnia po szabacie Maria Magdalena i druga Maria  

poszły obejrzeć grób (por. Mt 28,1) i jako pierwsze odkryły, że jest pusty.  

One pierwsze stały się świadkami zmartwychwstania Pana 

 i wieść o nim przekazały apostołom.”  

    Bł. Jan Paweł II 

Z okazji Zmartwychwstania Pańskiego życzymy, aby i nasze serca 

doświadczały zadziwienia i odkrywały najgłębszy sens naszego 

istnienia w fakcie Zmartwychwstania Chrystusa. 

Z radosnym Alleluja  i pamięcią w modlitwie - Wasze Siostry 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YC3d2BrazJM
mailto:weekendojcow@gmail.com
mailto:pniewskawanda@gmail.com
mailto:k_turczyn@op.pl
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Maryjo, Szensztat dziękuje ! 
Jubileuszowy Rok 2014 to szczególny czas dla 

całego Ruchu Szensztackiego. Wyjątkowy przebieg 

miało także nasze czuwanie u Jasnogórskiej Matki i 

Królowej Polski, które tradycyjnie rozpoczyna się w 

sobotę przed IV Niedzielą Wielkiego postu. 29 marca 

2014 r.  udaliśmy się do Częstochowy, aby podziękować 

Matce Bożej za 100 lat istnienia Ruchu Szensztackiego - za całą historię, 

prowadzenie, wszelkie owoce oraz zawierzyć  kolejne stulecie.  Przybyło ponad 2 

tysiące pielgrzymów z Polski a także członkowie Ruchu z Białorusi, Niemczech, 

Włoch, Ekwadoru, Chile i Argentyny w tym ponad 200 osób związanych z 

Sanktuarium Zawierzenia.  

O godz. 12.00 zgromadziliśmy się w 

Katedrze Częstochowskiej pod wezwaniem Św. 

Rodziny, aby tutaj rozpocząć nasze 

dziękczynienie. Po przywitaniu przez o. 

Arkadiusza i wspólnej modlitwie wyruszyliśmy 

w kierunku Jasnej Góry. Maszerowaliśmy 

Alejami Najświętszej Maryi Panny. Imponująco 

wyglądała tak licznie zgromadzona Rodzina 

Szensztacka. Była to okazja, by pozdrowić mieszkańców Częstochowy oraz dać 

świadectwo naszej wiary.  Byliśmy pierwszą pielgrzymką witaną ze Szczytu 

Jasnogórskiego w tym roku,  jak zaznaczył 

podprzeor klasztoru o. Łukasz Buzun i z całego 

serca przywitał nas słowami: „Niech będzie 

pochwalony Jezus Chrystus” przedstawiając 

następnie wszystkie wspólnoty, które przybyły na 

to szczególne spotkanie z Matka Bożą. 

Prezentacji grup z poszczególnych diecezji oraz 

gości dokonał o. Arkadiusz. Przeszliśmy do 

Kaplicy Matki Bożej. 

O godz. 14.00 rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył bp. Paweł 

Cieślik – protektor Ruchu Szensztackiego z ramienia Episkopatu Polski. 

Eucharystię koncelebrował biskup senior diecezji gliwickiej bp. Jan Wieczorek, 

przyjaciel Ruchu Szensztackiego. Siostry dziękowały za 50 lat polskiej prowincji. 

Instytut jest jednym z sześciu instytutów życia konsekrowanego wchodzących w 

skład Dzieła Szensztackiego. Instytut Sióstr został założony 1.10.1926 r. w 

Szensztat (Niemcy) przez o. Józefa Kentenicha. Polska prowincja powstała 

1.05.1964 roku. W Kazaniu bp. Paweł Cieślik przypomniał powstanie i historię 

Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi. Obecnie placówki i prowincje Sióstr są na 

wszystkich kontynentach a międzynarodowa wspólnota liczy ok. 1600 Sióstr. Ta 

dziękczynna Eucharystia zawierała też prośbę o nowe powołania do wspólnoty. Na 

zakończenie Siostra M. Lidia Czerwonka podziękowała  za modlitwę ks. 

biskupom, kapłanom, ojcom i całej Rodzinie Szensztackiej i jako wyraz 

wdzięczności ofiarowała ks. biskupom jubileuszowe świece. Po Eucharystii był 

czas na posiłek, aby nabrać sił do dalszego czuwania oraz na rozmowy. 

Zgodnie z programem o godz. 16.30 rozdzieliliśmy się na dwie grupy. 

Osobny program miała młodzież, która zebrała się w Sali św. Józefa. Pozostali 

uczestnicy szczelnie wypełnili Aulę o. Kordeckiego. Całe spotkanie przebiegało w 

radości jubileuszowej  wyrażanej we wspólnym śpiewie. Obejrzeliśmy film 

przygotowany na tę uroczystość pokazujący 

historię szensztackiej wspólnoty ( nie obyło 

się bez technicznych kłopotów). Po 

dłuższym oczekiwaniu dołączyła do nas 

młodzież przechodząc przez drzwi 

jubileuszowe. Przyniosła ze sobą olbrzymich 

rozmiarów obraz MTA, który powstał z 

sześciu fragmentów jako owoc ich pracy.  

Na zakończenie tego spotkania w Auli 

zabrali głos goście zagraniczni. 

W Apelu Jasnogórskim, który poprowadził o. Arkadiusz Sosna, wziął 

udział Nuncjusz Apostolski abp Celestino Migliore.  Ojciec Arkadiusz wraził  

głośno Matce Bożej naszą wdzięczność za 100 lat Szensztatu a dzięki katolickim 

mediom mieliśmy świadomość, że w tej godzinie apelowej modli się z nami 

niezliczona rzesza słuchaczy  radia i telewidzów. Po Apelu rozpoczęło się nocne 

czuwanie. Na początku wsłuchiwaliśmy się w słowa skierowane do nas przez s. M. 

Karolę a potem o. Romualda. Znamienne było podkreślenie, że nasze życie w 

przymierzu miłości i nasze cele są zbieżne ze Ślubami Jasnogórskimi Narodu 

Polskiego i  tak dużo jest do wypełnienia. 

Niezwykłym przeżyciem było uroczyste odnowienie przymierza miłości z 

Matka Bożą. Młodzież męska przez swoje stroje wprowadziła atmosferę 

początków Szensztatu. Pytania stawiane przez o. Arkadiusza i nasze odpowiedzi 

uświadamiały nam, że oto na nowo podejmujemy się życia w przymierzu miłości i 

to życie musi być pogłębione, bo mamy za sobą już tyle lat doświadczeń. Zdajemy 

sobie sprawę, że od wierności wyrażonym 

pragnieniom zależy następne 100 lat. 

O północy w kaplicy Matki 

Bożej uroczystą Mszę św. dziękczynną 

odprawił Nuncjusz Apostolski w Polsce 

abp Celestino Migliore . Podczas Mszy 

św. został ofiarowany kielich mszalny 

jako dar wdzięczności Ruchu 

Szensztackiego w Polsce dla Sanktuarium 

Jasnogórskiego oraz bukiet czerwonych róż dla Matki Bożej. W swoje homilii abp 
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powiedział, że życie w przymierzu 

miłości to przygoda, której sprawcą jest 

Pan, Dobry Pasterz. W liturgii tej 

niedzieli śpiwaliśmy „Pan jest moim 

pasterzem , niczego mi nie braknie”.  

Podkreślił, że najwłaściwszą jest 

kolejność Bóg, Ty, ja oraz przypomniał, 

że  miłość jest jedynym dobrem, które 

się pomnaża, gdy się nim dzieli. 

Czuwanie nasze zakończyła adoracja 

Najświętszego Sakramentu na którą 

złożył się śpiew i modlitwy o. Józefa 

Kentenicha. Był to czas szczególnej 

duchowej łączności z Ojcem 

Założycielem. Pobłogosławieni 

Najświętszym Sakramentem  pełni 

wewnętrznej radości opuszczaliśmy 

mury Klasztoru Jasnogórskiego. 

Zakończył się  Ogólnopolski Jubileusz 

Ruchu Szensztackiego na Jasnej Górze. Ostatnie uściski na pożegnanie i każdy 

kierował się do swego autokaru, by wyruszyć w drogę powrotną do domu.  

Wdzięczna jestem Panu Bogu, że mogłam uczestniczyć w tym 

wyjątkowym wydarzeniu i wielokrotnie  wyśpiewywać  z innymi „ Maryjo, 

Maryjo, Maryjo Szensztat dziękuje”.  

                                                                     Ludwika Bodzek 

 

Matka Boża i Sanktuarium 
 

Każdy człowiek potrzebuje domu – miejsca, w którym czuje się u siebie, 

w którym czeka ukochana osoba, miejsca do którego zawsze może wrócić i z 

którego wychodzi w świat… W Szensztacie mamy taki dom, który jest Domem 

Matki Bożej i każdego z nas – Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej.  

Sanktuarium szensztackie to mała kapliczka z barokowym ołtarzem, 

figurami Św. Michała Archanioła oraz Apostołów Piotra i Pawła, a także pięknym 

obrazem Maryi autorstwa włoskiego malarza Luigi Crossio. Wokół obrazu 

umieszczony jest napis „Servus Mariae nunquam peribit” tzn. sługa Maryi nigdy 

nie zginie, a przez ołtarzem stoi gliniana stągiew z napisem „Nic bez Ciebie nic 

bez nas”. Pierwsza taka kapliczka  - Prasanktuarium - znajduje się w Schönstatt 

niedaleko Koblencji w Niemczech. Od 1943 roku na całym świecie powstają liczne 

kapliczki, które wyglądają tak samo, a których dziś na świecie jest ponad 200.  

Sanktuarium szensztackie, inaczej niż np. sanktuaria maryjne w Lourdes 

czy Fatimie, nie powstaje w miejscu maryjnych objawień, czy cudów. Można by 

powiedzieć, że jest odwrotnie – powstaje tam, gdzie w sercach ludzi rodzi się takie 

pragnienie, gdzie zanoszą oni do Boga przez Maryję swoje modlitwy, gdzie 

składają ofiary, gdzie dążeniem do własnej świętości zapraszają Matkę Bożą, by w 

konkretnym miejscu zamieszkała, królowała i wychowywała… Dlatego powstanie 

każdego sanktuarium szensztackiego jest poprzedzone latami modlitw, próśb, ofiar 

i wyrzeczeń, odczytywaniem znaków Bożej Opatrzności, odkrywaniem woli Ojca 

wobec osób, grup, wspólnot i całej Rodziny Szensztackiej. Każde sanktuarium 

szensztackie ma też swój ideał, swoją nazwę, odkrytą jako wyjątkowy Boży dar i 

szczególne zadanie do spełnienia. 

 Po raz pierwszy grupa młodych chłopców ze swoim ojcem duchownym 

Sługą Bożym o. Józefem Kentenichem zaprosiła Matkę Bożą do tej małej kapliczki 

18.10.1914r. Zawierając przymierze miłości z Maryją, składając Jej obietnice 

wiernej miłości i dążenia do świętości w życiu codziennym młodzi członkowie 

Kongregacji Mariańskiej dali początek Ruchowi Szensztackiemu. Dziś wiemy jak 

owocne były ich wysiłki i marzenia z tamtego dnia: „Z pewnością nie jesteśmy w 

stanie dokonać większego apostolskiego czynu ani pozostawić tym, co po nas 

przyjdą, żadnej wartościowszej spuścizny, niż skłonienie naszej Pani i Królowej, 

aby tutaj umieściła swój tron, rozdawała dary i czyniła cuda łaski.” (I Akt 

Założycielski 7) 

 Maryja otrzymała tytuł Matka Boża Trzykroć Przedziwna (łac. Mater Ter 

Admirabilis) jako nawiązanie do tytułu jakiego używała Kongregacja Mariańska z 

Ingolstadt w Bawarii w XVI wieku. Wtedy Jezuita o. Jakub Rem podczas śpiewu 

Litanii Loretańskiej dotknięty został wezwaniem „Matko Przedziwna”, które 

powtórzone 3-krotnie stało się źródłem tej nazwy. 

Wraz z rozwojem Ruchu Szensztackiego Maryja otrzymała tytuł Trzykroć 

Przedziwna Matka i Zwycięska Królowa z Szensztat (niem. Dreimal Wunderbare 

Muter Königin und Siegerin von Schönstatt).  

Maryję czcimy jako Trzykroć Przedziwną ponieważ jest Córką Boga 

Ojca, Matką Syna Bożego i Oblubienicą Ducha Świętego. Patrząc na Jej działanie 

o. Józef Kentenich mówił, że: „Ona okazała się Trzykroć Przedziwną Matką i 

Panią z Szensztatu jako: przedziwnie potężna,  jako przedziwnie dobra i jako 

przedziwnie wierna.” (II Akt Założycielski, 18) 

W Sanktuarium Maryja obdarowuje trzema łaskami pielgrzymkowymi: 

łaską zadomowienia, wewnętrznej przemiany i apostolskiej owocności. Łaska 

zadomowienia w sercu Boga i Maryi wypełnia naszą potrzebę domu, bycia 

kochanym i przyjętym. Każdy człowiek jest chciany i kochany przez Boga, jest 

Jego umiłowanym dzieckiem. Bóg kocha każdego miłością wierną i przebaczającą, 

pomimo ludzkich słabości. Maryja, nasza Matka, która sercem ogarnia każdego z 

nas, pomaga nam kochać i być kochanym.  

Maryja wyjednuje nam wszystkim łaskę wewnętrznej przemiany, zachęca 

nas do nieustannej pracy nad sobą, wychowuje nas, uczy jak radzić sobie ze 

słabością i cierpieniem, jak wytrwać i nie ustawać w dążeniu do świętości. 

Ofiarując Maryi podejmowane w tym celu wysiłki doświadczamy Jej 

wychowawczej mocy i interwencji.  

Każdy z nas chce być dobrym człowiekiem, autentycznym, prawdziwym 

chrześcijaninem i pragnie zmieniać świat. Maryja uzdalnia nas do tego, upraszając 
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dary Ducha Świętego, upraszając odwagę i moc do bycia świadkiem Jej Syna w 

codzienności. 
Maryja jako Matka realizuje testament Jezusa z Krzyża. Stając się Matką 

każdego człowieka ma dla każdego otwarte serce i ramiona. W Sanktuarium, które 

jest Jej Domem, czeka na nas zawsze. Gdy przychodzimy wita nas, patrząc prosto 

w oczy i zaprasza do tego niezwykłego miejsca, które jest także naszym domem. 

Przygarnia nas do Siebie, pociesza, otacza opieką i troską, obdarowuje miłością, 

udziela dobrych rad. I wskazując na Jezusa mówi, jak na weselu w Kanie 

Galilejskiej, „Uczyńcie wszystko cokolwiek wam powie”. 

Matka służy nam, a Królowej służymy my. Oznacza to, że naszą miłość 

mamy odwrócić od samych siebie, a zwrócić ku Maryi. Jesteśmy zaproszeni i 

wezwani, by służyć Matce Bożej i Jej Królestwu – to znaczy służyć Królestwu Jej 

Syna, Królestwu Bożemu. Służba nie upokarza, ale wywyższa, bo służyć to znaczy 

królować. I właśnie Maryja Królowa jest dla nas wzorem najbardziej pokornej, 

cichej  i wytrwałej służby Królestwu Bożemu.  

Maryja jako Wychowawczyni nowego człowieka stawia przed nami 

konkretne wymagania: byśmy Ją prawdziwie kochali i Jej to udowodnili, byśmy 

zabiegali o własną świętość w codzienności, a rzeczy zwyczajne czynili w sposób 

nadzwyczajny i stawiali sobie wysokie wymagania. Maryja prosi też byśmy 

wszystkie nasze ofiary, wysiłki, trudy i radości oraz modlitwy składali do kapitału 

łask, by Ona mogła rozdzielać je potrzebującym. Maryja wychowuje nas na 

„mocne, wolne, kapłańskie charaktery”(Akt Przedzałożycielski,2). 

Rozwój Szensztatu oparty jest na wierności przymierzu miłości, na 

wiernej miłości Maryi nawet wtedy, gdy my tej wierności nie dochowujemy… 25 

lat po powstaniu Dzieła o. Józef Kentenich mówił tak: „Rozkwit królestwa 

uzależniony jest od wierności wobec podstawowych sił, które dały mu początek. 

Nasza Rodzina faktycznie powstała dzięki wkładom do kapitału łask MTA, dlatego 

po wszystkie czasy musi przy nich niewzruszenie stać…. Wraz z nimi Rodzina 

istnieje lub upada i traci na skuteczności w działaniu.(…) Nie zabraknie nam 

trudności. Jesteśmy na to przygotowani. Ufamy jednak, że przy pomocy łaski 

Bożej zdołamy je przezwyciężyć, podobnie jak w minionych 25 latach.” (II Akt 

Założycielski 96, 103). Słowa te są aktualne dla wszystkich członków Ruchu 

Szensztackiego także i dziś, i aktualne pozostaną na zawsze. 

 Dziś też w tak wielu miejscach świata spełniają się słowa Ojca Założyciela: 

„Wszyscy, którzy do tego miejsca przybywają, aby się w nim modlić, powinni 

doświadczyć wielkości Maryi, stwierdzając: Dobrze nam tu być. (…) Tutaj powinno 

być nasze ulubione miejsce!”(I Akt Założycielski 7). 

 SANKTUARIUM ZAWIERZENIA w Bydgoszczy na Piaskach zostało 

poświęcone 16.06.2001r. Jest  darem Rodziny Szensztackiej dla Kościoła 

Diecezjalnego jako dziękczynienie za 2000 lat chrześcijaństwa i 1000 lat istnienia 

Diecezji Gnieźnieńskiej. Uroczystości przewodniczył Ks. Abp Henryk Muszyński, 

metropolita gnieźnieński przy współudziale Ks. Bpa Ignacego Jeża, protektora 

Ruchu Szensztackiego. W homilii Ks. Arcybiskup powiedział: „jesteśmy 

świadkiem wielkiego – nie waham się powiedzieć –historycznego aktu 

poświęcenia Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Stanie się ono – nie 

wątpię w to - ośrodkiem apostolskiej działalności Ruchu Szensztackiego w 

archidiecezji Gnieźnieńskiej, ale nie tylko….” Na zakończenie Mszy św. Ks. 

Biskup Ignacy Jeż wspomniał, jak o. Józef Kentenich wyjaśniał w obozie 

koncentracyjnym w Dachau ideę zadomowienia. Tłumaczył współwięźniom, że 

mieć swój własny dom, to nie tylko mieć budynek z czterech ścian, ale dom to 

przede wszystkim rodzinna atmosfera.  

W dowód wdzięczności za działanie Matki Bożej z Sanktuarium 

Zawierzenia, a także by jeszcze głębiej wyrazić nasze zawierzenie Bogu i Jego 

Matce 18.06.2011r. Rodzina Szensztacka ofiarowała Maryi koronę obierając Ją 

Królową Zawierzenia. Uroczystości przewodniczył i aktu koronacji dokonał Ks. 

Bp Jan Tyrawa ordynariusz diecezji bydgoskiej. W homilii Ks. Biskup prosił nas: 

„abyśmy z tej dzisiejszej uroczystości zewnętrznego koronowania obrazu wynieśli 

duchowe wewnętrzne korzyści, żeby to wszystko nas odmieniło. Ma nas właśnie 

odmieniać dlatego,  że pośród nas jest sam Pan Bóg, który działa tak, abyśmy 

stawali się świadkami dla świata, abyśmy przemieniali świat, (…) O to się dzisiaj 

modlimy, w tym będzie wyrażało się nasze zawierzenie i nasza wierność. W tym 

będzie dokonywał się właściwie rozumiany postęp, rozwój, to na czym nam 

najbardziej zależy. Powracajmy zatem do tego początku, abyśmy z niego czerpali 

moce i siły tak, abyśmy wszędzie, gdzie później się znajdziemy, mogli rozsiewać 

Boży  Chrystusowy pokój. Amen.” 

Serdecznie zapraszamy do nawiedzenia Sanktuarium Zawierzenia na 

bydgoskich Piaskach, do zaczerpnięcia z tego źródła łask, szczególnie w 

trwającym Roku Jubileuszowym. 

Rodzina Szensztacka przy Sanktuarium Zawierzenia w Bydgoszczy 
 

„PIELGRZYMKA JUBILEUSZOWA” 
 

Pielgrzymka dziękczynna, zorganizowana, 

Tobie Królowo jest ofiarowana. 

Dziękujemy za 100 - lecie pierwszego Przymierza,  

Które my i nasza młodzież kontynuować zamierza. 

Nie ma słów, by wyrazić słowa wdzięczności  

Za okazanie nam przez Ciebie tak wielkiej miłości. 

Tyle nam wszystkim łask rozdajesz 

A od nas, nie raz, tak mało dostajesz.  

Twa dobroć i opieka na nas spływająca, 

Są jak promyki wschodzącego słońca. 

Tyle wzruszeń i łez się potoczyło, 

Gdy do Twego Tronu nas tylu przybyło. 

Dziękując za Jubileusz 100 lecia,  

Prosimy o błogosławieństwo i opiekę na następne stulecia. 
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, 

w drodze powrotnej  z Częstochowy}   J. Grzybowska 


