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    Ogłoszenia 

Przeżywamy Kochani „ostatnie chwile” Roku Jubileuszowego, 

dlatego zachęcam i zapraszam tak bardzo serdecznie do nawiedzania 

Sanktuarium i korzystania z Jubileuszowych Odpustów. Chciejmy te 

nasze spotkania przy Sanktuarium uczynić darem dla naszej 

Królowej Zawierzenia. s. M. Adriana. 

W dniach 11-14.09 br. odbędzie się w Świdrze doroczne TRIDUUM – 

ogólnopolskie spotkanie i świętowanie Jubileuszu. 

Z Bydgoszczy na świętowanie Jubileuszu w Świdrze 13-14.09  jedzie 

autokar. Wyjazd o 6:00 rano z Sanktuarium Zawierzenia w sobotę 13 

września – koszt 150 zł. 

 

15.09. 46 ROCZNICA ŚMIERCI OJCA ZAŁOŻYCIELA- niech ten 

dzień i nawiedzenie  Sanktuarium będzie wyrazem naszej 

wdzięczności za Osobę Ojca Założyciela i za Jego charyzmat. 
 

18.09. DZIEŃ PRZYMIERZA-  Adoracja N.S.     10.00 – 18.00 

18.00 Eucharystia   (Liturgię przygotowuje Młodzież Szensztacka) 

po Mszy świętej agapa  w Domu św. Józefa. 

W tym dniu  wiele osób uroczyście odnowi przymierze miłości. 

11.09  odbył się pogrzeb śp. Ewy Chojnackiej należącej do jednej z 

naszych grup Rodzin a rodzonej siostry Pana Pawła Kwas ze Świdra. 

Prosimy o modlitwę za zmarłą prosząc o Miłosierdzie Boże oraz za 

rodzinę pogrążoną w żałobie. 

Od kilku miesięcy trwają przygotowania do powstania w naszej 

Diecezji Akademii Rodziny- to wielka i piękna sprawa ,ale wymaga 

poświecenia i wielu ofiar, dlatego moja gorąca prośba o modlitwę- 

niech to będzie modlitewna troska nas wszystkich. 

 
 

 

 

 

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! 

 
Witam po wakacyjnej przerwie i serdecznie pozdrawiam od stóp naszej 

Królowej Zawierzenia! 

Dni Jubileuszu są dniami wspomnień, wdzięczności, nadziei oraz  

 dniami radości w Bogu!          o. J. Kentenich 
 

 Te słowa naszego Ojca zachęcają nas, aby przyjrzeć jak przeżywamy 

czas Jubileuszu. Wszak, powoli zbliżamy się ku finałowi tego świętego czasy, 

kiedy Pan przechodzi... 

 Dni Jubileuszu są dniami wspomnień. Wspominać, by powrócić do 

własnych korzeni! Wracać do początków naszej Rodziny Szensztackiej, by na 

nowo odkrywać wielkie dzieła jakich Pan Bóg, za przyczyną naszej Ukochanej 

Matki, dokonuje wśród nas. To właśnie historia Szensztatu uczy nas, że chociaż 

jesteśmy słabymi narzędziami i przeżywamy duże trudności, to w przymierzu z 

Maryją możemy oczekiwać wielkiej owocności naszych wysiłków i dążeń. 

Wrócić pamięcią do przymierza miłości, które zawarliśmy jako małżonkowie, 

matki. Kiedy to było? Czy pamiętam tę pierwszą miłość do MTA, do 

Sanktuarium? Jak ją rozwijam, pielęgnuję? Zobaczyć na nowo jak prowadziła 

nas Boża Opatrzność. Przymierze miłości z MTA i jego owoc jakim jest 

sanktuarium jest wielkim darem obecności samego Boga.  W  II Akcie 

Założycielskim Ojciec przypomina, że „rozkwit Królestwa uzależniony jest od 

wierności wobec podstawowych sił, które dały mu początek”. Czyż nie wierność 

jest głównym tematem jubileuszu?   

  Jubileusz to dni wdzięczności! Wspomnienie prowadzi do podziwu dla 

wielkie miłości, którą nas Bóg obdarza w historii wspólnoty i historii naszego 

osobistego życia, która też jest historią zbawienia. Podziw zaś prowadzi do 

wdzięczności! Św. Paweł w Liście do Tesaloniczan poucza nas: „W każdym 

położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie 

względem was! (1 Tes 5,17-18). Czy już potrafię w każdym położeniu 

mailto:pniewskawanda@gmail.com
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dziękować? Kiedy jest mi najtrudniej? Dziękując świadczę o Wielkości Boga! - 

Uwielbiam Go! Jest to najbardziej bezinteresowna modlitwa. Czy często czynię 

ją sposobem mojego kontaktu z Panem Bogiem, Maryją – naszą Panią i 

Królową? 

  Jubileusz to dni nadziei, bo kontemplacja wierności Boga daje nadzieję 

na jutro! “Chętnie zamieszkam wśród was, będę rozdawała obficie dary i łaski, 

pociągnę ku sobie młodzieńcze serca” – Maryja i dziś jest wierna swojej 

obietnicy, to jest źródło naszej nadziei! Św. Jan Paweł II ujął tę prawdę w 

krótkim zdaniu: "Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość."  

Również moje zaangażowanie w przyszłość! 

 Dni Jubileuszu są dniami radości w Bogu. Nadzieja płynąca z 

doświadczenia Bożej obecności rodzi głęboką radość. Psalmista podpowiada: 

”Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca!” (Ps 37,4). Czego 

pragnie moje serce? Czy tego, co Serce Jezusowe, co Niepokalane Serce Maryi? 

Właśnie przy tych Sercach trzeba mi obiektywizować moje pragnienia, 

tęsknoty, aby dojść do takiego zjednoczenia, o którym nasz Ojciec mówi:  

trzy serca, a jedno uderzenie. 

             Jubileusz jest czasem łaski. Kairos – czas przejścia Pana, który nasyca 

nasze serca swoją łaską. Sanktuarium szensztackie jest miejscem szczególnej 

łaski, ale teraz w czasie jubileuszu możemy również doświadczyć w nim łaski 

odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. Odpust zupełny jest wielkim 

darem Kościoła św., niecodziennym przywilejem, jest darowaniem kary 

doczesnej, którą musimy odpokutować albo w na tym świecie, albo w czyśćcu. 

Możemy ofiarować go za siebie, lub za zmarłych.  Zachęcam do możliwie 

częstego nawiedzania Sanktuarium Zawierzenia, aby i na nas  mogły spełniać się 

słowa Pana Jezusa: „proście, a otrzymacie”. 

Z darem modlitwy i pamięcią serca – s. M. Emanuela 

 

Kochani, oto kolejny artykuł, który z okazji roku jubileuszowego 

umieszczony był w bydgoskim Przewodniku Katolickim. Życzymy miłej i 

ubogacającej lektury. 
 

Szensztacka Młodzież Męska. 
 

Szensztacka Młodzież Męska (w skrócie SMM) jest w zasadzie najstarszą 

gałęzią Ruchu Szensztackiego. Za początek naszej wspólnoty obiera się datę 

27.10.1912 r. Tego dnia Ojciec Założyciel, ks. Kentenich wygłosił swój 

pierwszy wykład do młodych chłopców - uczniów Pallotyńskiego Niższego 

Seminarium. W treści tego wykładu (zwanego dziś Aktem Przedzałożycielskim) 

znalazły się słowa, które przyświecają naszej wspólnocie do dziś: "Pod opieką 

Maryi chcemy się uczyć kształtowania w sobie mocnych, wolnych 

kapłańskich charakterów." Wyznaczają one początek współpracy i 

wzajemnego uczenia się pomiędzy Ojcem Założycielem, a tzw. Generacją 

Założycielską. Ta wzajemna nauka, w krótkim czasie doprowadziła ich do 

zawarcia Przymierza Miłości w Prasanktuarium 18.10.2014 r, gdy wyrazili chęć 

ciągłej pracy nad sobą dla dobra świata. Powierzyli Matce Trzykroć Przedziwnej 

wszystkie swoje troski i zmartwienia, tym samym prosząc o łaski i siły do walki 

- walki z grzechem i swoimi niedoskonałościami. Również i my jako 

spadkobiercy młodych sodalisów dokładamy starań, by z pomocą MTA nasze 

charaktery były jak najbardziej silne i wolne - prawdziwie męskie. Tą męskość 

staramy się rozwijać zarówno na płaszczyźnie duchowej jak i w działaniu. 

Oprócz wkładów do Kapitału Łask, oraz bogatych w treści spotkań 

formacyjnych i rekolekcji, coraz częściej starsi chłopcy podejmują 

odpowiedzialność za grupy młodszych kolegów. W ten sposób rozwijają się nie 

tylko młodsi wychowankowie, ale i starsi jako wychowujący. Dzięki temu 

wszyscy stajemy się lepiej przygotowani do przyszłego ojcostwa (zarówno 

duchowego jak i opieki nad własną rodziną). 

Powstaje wiele nowych inicjatyw, jak np: Biuletyn SMM - czasopismo, służące 

dzieleniu się przeżyciami, refleksjami, a także materiałami formacyjnymi 

między oddalonymi od siebie grupami chłopaków. Obecnie takich grup jest 

około 20 i są one rozsiane po całym kraju od archidiecezji gdańskiej, przez 

diecezję koszalińsko-kołobrzeską, bydgoską, toruńską, warszawsko-praską i 

opolską aż po diecezję gliwicką i katowicką. Centrum chłopaków w Polsce od 

zawsze znajduje się na polskim Syjonie, czyli w Józefowie u Ojców 

Szensztackich. I w tym miejscu przy okazji Jubileuszu wysprzątana i 

wyremontowana została "Bacówka" - dom przeznaczony przede wszystkim dla 

chłopaków. Każdego roku o. Wojciech organizuje również wakacyjne obozy, w 

Józefowie dla starszych, natomiast w Kolankowie koło Bydgoszczy dla 

młodszych chłopaków. Dla wielu z nas były lub są one prawdziwą szkołą życia. 

Zarówno na obozach jak i poza nimi szczególne znaczenie ma dla naszej 

wspólnoty Liturgiczna Służba Ołtarza. Jest to dla nas wielka odpowiedzialność, 

ale i wyróżnienie. Do tego dochodzi wiele wspólnych działań: przedstawienia, 

bezalkoholowe zabawy sylwestrowe, doroczny Dzień Dziecka, piesze 

pielgrzymki, wyjazdy - na wszystko jest odpowiedni czas i miejsce. Chłopcy w 

każdym wieku i o wszelkich uzdolnieniach znajdą u nas dla siebie miejsce. 

Rodzina Szensztacka skupiona przy Sanktuarium Zawierzenia  
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Ojcze, jesteś zawsze blisko nas…. 

 

Słowa tej pieśni o Ojcu Założycielu towarzyszyły nam w sobotni 

wieczór 6 września 2014 roku w Małym Buczku – miejscu pobytu o. 

Józefa Kentenicha w naszej diecezji. 

 Członkowie Kręgu Adoracji Najświętszego Sakramentu wraz z  

ks. Tadeuszem Łuczykiem Proboszczem parafii Św. Katarzyny w Lipce  i 

ks. kan. Franciszkiem Pirógiem, s. Elwira oraz Asia, Laura i ja 

odwiedziliśmy ten ślad Ojca niemal w pierwszą rocznicę poświęcenia 

tablicy pamiątkowej. Przybyliśmy tam, po spotkaniu z przedstawicielami 

Kręgu Adoracji oraz Eucharystii odprawionej w kościele parafialnym. 

Modliliśmy się o rozwój Dzieła Szensztackiego i beatyfikację Ojca 

Założyciela, dziękowaliśmy za 100 lat przymierza miłości i wszystkie 

wspólnoty rozwijające się w naszej diecezji. 

 Przy pamiątkowej tablicy w parku w Małym Buczku Ks. 

Proboszcz przypomniał nam, że życie o. Józefa Kentenicha jest dla nas 

przykładem życia w świętości, wzorem do naśladowania. Zachęcał do 

poznawania życia i charyzmatu Ojca oraz do odwiedzania tego 

wyjątkowego miejsca – jedynego śladu pobytu o. Kentenicha w diecezji 

bydgoskiej. 

 

Otrzymaliśmy również uroczyste błogosławieństwo, a s. Elwira 

obdarowała nas słodkimi prezencikami od Ojca. Na zakończenie 

spotkania obiecaliśmy sobie, że będziemy się w tym miejscu, 

wyjątkowym i ważnym zarówno dla Rodziny Szensztackiej jak i dla 

okolicznych mieszkańców, spotykać.  

W tym miejscu Ojciec jest niezwykle blisko nas… 

                                     Violetta 
 

 
 

T w o j e  p r z y m i e r z e  -  
n a s z ą  m i s j ą   

 

  


