Ogłoszenia
Za nami już Skupienie Adwentowe, które wprowadziło nas w ważny okres
Roku Liturgicznego przygotowujący nasze serca i domy na przyjęcie
Nowonarodzonego Mesjasza. Na przekór wszem obecnemu zabieganiu i
powierzchowności chciejmy bardzo świadomie trwać w modlitwie tęsknoty:
Marana Tha! - Przyjdź Panie Jezu! Dziękuję wszystkim uczestnikom
spotkania i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w
przygotowanie i przeprowadzenie skupienia. Bóg zapłać!
Przed nami:
* 13.12.14 -Rocznica stanu wojennego – dzień szczególnej modlitwy za nasza Ojczyznę.
Zachęcam, aby jeśli to możliwe, wziąć udział we Mszy św.
* 14.12.14, g. 18.00 – Msza św. w katedrze w intencji Ks. Bp. Jana z okazji imienin.
* 18.12.14 – Dzień Przymierza - Adoracja NS i Eucharystia – oprawa lit; - Związek
Rodzin
* 25 – 26.12.14 – Uroczystość Narodzenia Pańskiego – w obliczu
wielu realnych zagrożeń wiary dbajmy o chrześcijański
styl przeżywania tych dni i przygotowania do nich.

* 31.12.14, g. 24.00 – Zapraszamy na Pasterkę Noworoczna do Sanktuarium
Zawierzenia, a półgodziny wcześniej o 23.30 wspólne kolędowanie.
* 4.01.15, ndz., - gościmy w naszej diecezjalnej Rodzinie Szensztackiej Ks. Bp. Jana.

o 16.00 – Eucharystia następnie spotkanie opłatkowe.
Odpowiedzialni: za przygotowanie Eucharystii - Związek Rodzin;
oprawa muzyczna – Rodzina Szczeblewskiech
agapa – Liga Rodzin
kolędowanie
Uwaga!!!
Kochani, jesteśmy wdzięczni Dobremu Bogu za dar Roku Jubileuszowego,
który dla każdego z nas był głębokim i ubogacającym przeżyciem. Wiele
spotkań i głębokich doświadczeń bliskości miłującego Boga i kochanej
Matki królującej z Sanktuarium oraz wspólnoty, która chce się określać
mianem Rodziny. Jednakże upływający szybko czas może zatrzeć nawet
najpiękniejsze chwile i przeżycia. Dlatego zwracam się do chętnych, którzy
chcieli by myślą oraz piórem pomóc w zebraniu pokłosia jubileuszowego i
proszę o kontakt. s. M. Emanuela.
Ludwika i Lech Bodzek - tel.(52) 373-50- 69, 720 263 766 , e-mail lechlud@wp.pl
Halina i Sławomir Przewoźniak - tel.661 925 587, 602 609 916,e-mail spk@softeam.pl
Bożena i Piotr Kruczkowscy - tel. 503 141 165 , e-mail 3kp@wp.pll
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
Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię.

NCPP!

Kochane Rodziny i Matki!

Adwentowe drogi tęsknoty i oczekiwania na przyjście naszego Pana i
Zbawiciela prowadzą nas również do Jego i naszej Matki – Maryi. Dziś z całym
Kościołem uroczyście obchodzimy fakt, że Maryja, jak nikt inny, otrzymała od Pana
Boga łaskę Niepokalanego Poczęcia. Oznacza to, że jest Ona pełna łaski, ze względu na
przyszłe zasługi Chrystusa ochroniona została od grzechu pierworodnego i jego skutków.
Niepokalane Poczęcie jest dla Maryi wielkim wyróżnieniem i darem Boga, który chciał,
aby Jego Syn miał Matkę całkowicie czystą, wolną od każdego grzechu. Zamysł Boga o
Maryi – Niepokalanej, jest jednak nie tylko ze względu na Jezusa, ale również ze
względu na nas. Maryja jest obrazem człowieka z raju, gdy jeszcze grzech nie istniał,
jest obrazem naszego powołania do świętości. Jej Niepokalaność – wolność od grzechu,
jest dla każdego z nas, którzy jesteśmy w Chrystusie dziećmi Bożymi, zadaniem i
radością. To jest nasze przeznaczenie od wieków w planach miłości Pana Boga: być
świętymi i nieskalanymi przez Jego Obliczem – jak poucza nas św. Paweł w Liście do
Efezjan czytanym w Liturgii Słowa w dzisiejszej Eucharystii.
Na czym zatem polega to zadanie, to przeznaczenie do świętości? Właśnie czas Adwentu
w swoim zaproszeniu do refleksji nad koniecznością prostowania dróg dla
Przychodzącego, przypomina nam o tym zadaniu, a tegoroczne motto programu
duszpasterskiego w Polsce wprost nazywa je po imieniu, mówiąc: „Nawracajcie się i
wierzcie w Ewangelię”. Niepokalaność, to bezgrzeszność – czyli wolność nie tylko od
grzechów ciężkich, ale i powszednich, taka stałość w dobrym, że żadna okazja do zła nie
jest w stanie człowieka zwieść. Takiego człowieka stworzył i chciał mieć Bóg.
Ćwiczmy się więc, w walce ze złem, nawet tym najmniejszym, aby w ten sposób już tu
na ziemi upodabniać się do Maryi. Zapełniajmy tym samym kapitał łask naszej Królowej
Zawierzenia i powtarzajmy w sercu modlitwę naszego Ojca:

Niepokalana, obym był jak Ty!
Na czas adwentowych przygotowań
radosnego trwania w tajemnicy Bożego Narodzenia
życzymy w sposób szczególny tej łask,
która nas najbardziej upodobni do Matki naszego Pana.
Z darem modlitwy u stóp Niepokalanej w Sanktuarium – Wasze Siostry
s.M. Adriana i s.M. Emanuela
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Twoje przymierze - naszą misją
Adwentowy Dzień Skupienia - 30.XI.2014
Głębokiej ciszy, pokoju i radości - Niech serca dla Jezusa żłóbkiem się stają...

Nabożeństwo Zawierzenia miało ten sam przebieg co zawsze, ale
zakończone było uroczystą koronacją MTA pielgrzymującej Magdy i
Łukasza Niemczyckich. Ten akt oddania był szczególny, bo samej
Królowej w obecności Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Nadawało to
temu zdarzeniu wielkiej mocy nie tylko dla nich – koordynatorów, ale i dla
nas zgromadzonych wewnątrz i wokół Sanktuarium. Na Mszę św.
przeszliśmy do auli Św.
Jana Pawła II. W ciepłym
i
mogącym
nas
wszystkich
pomieścić
miejscu
przeżywaliśmy
razem z O. Wojciechem
wspólnotę
Eucharystii.
Żyć po chrześcijańsku to
dawać świadectwo w
każdym dniu i w każdej
chwili
- to nauka o.
Wojciecha dla nas na czas Adwentu. Była ona inspirowane spotkaniem
jubileuszowym z Ojcem Świętym Franciszkiem. Na pytanie młodych, jak
mówić innym, częstokroć dobrym a niewierzącym ludziom o Bogu, Papież
odpowiadał: Przez przykład własnego życia, świętość w życiu codziennym.
To niezmiennie była i jest podstawa. No i największe, najważniejsze
przykazanie Miłości. Wszyscy dobrze znamy, a więc żyjmy nim.
Wzrastajmy w Przymierzu Miłości każdego dnia.
Przepiękny śpiew i gra Rodziny Technerów uświetniły naszą
modlitwę. Na agapę szliśmy z karteczką, na której mieliśmy wypisać swoje
imię i nazwisko. Później losowaliśmy je, aby wspierać się nawzajem
modlitwą - taki modlitewny, adwentowy dar dla konkretnego drugiego
człowieka. W Domu św. Józefa jedliśmy przepyszny żurek (siostra nie
chciała zdradzić przepisu) i piliśmy kawę, dzieląc się życiem i tym co u
kogo słychać, wspomnieniami z obchodów Jubileuszu w Szensztat, Rzymie
i tu na bydgoskich Piaskach. Rozmawialiśmy o przygotowaniach
duchowych do Świąt Narodzenia Pana i przepisach na pierniczki z
gotowanymi ziemniakami. Tam właśnie można było doświadczyć
wspólnoty i radości z bycia wspólnotą. Ponownie spotkaliśmy się na
wykładzie o. Wojciecha, który treściwie dotarł do naszych serc przez słowa
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Ojca Św. Franciszka. Najważniejsze to, żeby być przy drugim człowieku
czyli spotkać się z nim, wysłuchać go i wtedy może on też coś od nas
usłyszy. Adwent ma nas skłaniać do zatrzymania się, spotkania,
nieodrzucania dzieci które błądzą, dawania świadectwa swoim życiem,
inspirowania innych swoją postawą do zadawania pytań i szukania
odpowiedzi. Młodzież w swoim pięknym przedstawieniu słownomuzycznym
dała
nam
inspirację i przekaz, że Adwent
to radosny czas oczekiwania na
Tego Najważniejszego, który
ma przyjść. Jak się do tego
przygotujemy?
Czy
nie
będziemy spać? Czuwajmy, bo
nie wiemy kiedy Pan nasz
przyjdzie... Całe to niedzielne
spotkanie zakończyliśmy
nabożeństwem
Eucharystycznym w Sanktuarium. Czy naprawdę wierzymy w niebo? Czy
wierzymy że On nadejdzie? Jeśli tak, to nie możemy nic nie robić. W tym
oczekiwaniu pomoże nam Matka. Ona wie co znaczy trwać przy Jezusie,
czuwać i ufać. Matka ZAWIERZENIA z Sanktuarium na Piaskach.
Wesprzyjmy Magdę i Łukasza modlitwą, aby byli światełkiem
rozjaśniającym mrok na ziemskich drogach prowadzących do nieba.
I siebie wzajemnie, byśmy nieśli światu miłość Chrystusa - nawracajmy
się...
Małgosia Szarek, Arka Nowego Życia.

