Ogłoszenia
* Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w prace związane z
naszym spotkaniem opłatkowym, i od strony Liturgii i agapy. Szczególnie w takich
sytuacjach widać bogactwo wzajemnego uzupełniania się we wspólnocie. Bóg
zapłać!
* Pragniemy podzielić się radością, że 10.01 w Otwocku-Świdrze w naszej Rodzinie
Sióstr odbyła się uroczystość Obłóczyn naszych 5 Nowicjuszek. Wśród nich są
również te, które przez pewien czas jako kandydatki przeżywały swoją praktykę
przy Sanktuarium Zawierzenia, obecnie: s. M. Magdalena i s. M. Klara. Imiona
pozostałych to: s. M. Anna, s. M. Maksymiliana i s. M. Małgorzata. Wszystkie nowo
obłóczone Siostry polecamy Waszej pamięci modlitewnej.
* 18.01, ndz. g. 15.30 – Msza św. Przymierza – gr. Matki Kościoła.
Bezpośrednio po Eucharystii ks. Aleksander Kozakowski wygłosi do nas prelekcję
nt. Duchowości liturgicznej. Liturgia buduje naszą wiarę i jest szczytem i źródłem
życia całego Kościoła. Niech udział w tym spotkaniu pobudzi nasze serca do
głębszego przeżywania i radowania się pięknem jakim Bóg nam pozostawił w
Liturgii. Serdecznie zapraszam i polecam!
* 23-25.01 - Spotkanie weekendowe dla młodych matek
Zachęcam matki, również spoza naszej wspólnoty. W trakcie skupienia chcemy
budować atmosferę ważną dla każdej kobiety i matki. W programie m.in.:
Eucharystia z modlitwą uwielbienia i uzdrowienia, konferencja o przebaczeniu,
warsztaty metody modlitwy Słowem Bożym - Lectio divina. Zainteresowane osoby
proszę o kontakt ze mną.
* 25.01, 15.00–18.00 - Balik karnawałowy dla dzieci ze szk. podstawowej
* 1.02, 15.00- 18.00 – Balik karnawałowy dla dzieci przedszkolnych
* 8.02 – 15.30 Eucharystia, Kawiarenka Dialogowa (wyjątkowo w 2. ndz. Miesiąca)
Zapraszam wszystkie chętne małżeństwa, nie tylko młode. Pielęgnowanie miłości
małżeńskiej jest zawsze naszym zadaniem. A kawiarenka wraz z duchowym
wprowadzeniem może być dobrą ku temu okazją.
18.02, Środa Popielcowa – adoracja NS od 10.00-15.00;
nie ma Mszy św. Przymierza
22.02, ndz. g. 15.00 – 19.30 - Czuwanie wielkopostne
14-15.03, pt./sob. - Czuwanie na Jasnej Górze
* Wszystkim naszym Drogim Solenizantom i Jubilatom, którzy w tym czasie
obchodzą swoje dni świąteczne życzymy obfitości Bożych darów i szczególnej opieki
MTA.
* Do gazetki dołączamy aktualny terminarz. Jest kilka zmian, proszę o zapoznanie się.

Uwaga: na stronie www.bydgoszcz.szensztat.pl jest również dostępna nasza gazetka.
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
Wierzę w Syna Bożego
„Każdy nowy rok, dzień, chwila jest dla mnie darem miłości samego Boga.”
NCPP!

Kochane Rodziny i Matki!

Niedziela Chrztu Pańskiego, w którą wprowadza nas rok
liturgiczny, zachęca do refleksji nad słyszanym Słowem. Jezus
przyjmujący chrzest Janowy w rzece Jordan usłyszał GŁOS: „To jest mój
Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. I ta tożsamość Syna, jest
głównym rysem osobowości Jezusa Chrystusa. Będąc Synem, Dzieckiem,
całym swoim ziemskim życiem ukazuje nam Ojca i Jego wielką miłość
jako podstawę całego działania Pana Boga. My, trwający w przymierzu z
Trójcą Przenajświętszą, wszczepieni przez Chrzest w Syna Bożego, w
Nim, w Jego Duchu, również jesteśmy dziećmi Boga Ojca. W chwili, gdy
wody Chrztu św. obmyły nas z brudu grzechu pierworodnego, Bóg Ojciec
także nad nami wypowiedział te słowa: „Ty jesteś moim umiłowanym
dzieckiem, w Tobie mam upodobanie”. I na dowód tego, dany nam Duch
Święty woła w naszych sercach: „ABBA, OJCZE”.
Czy słyszę jeszcze ten GŁOS?Jak często wracam do tych słów? Czy pozwalam,
aby ta prawda kształtowała moje życie, moje myślenie o Bogu, o samym sobie,
o najbliższych?
Słuchania Słowa uczymy się, oczywiście, od Maryi – Matki Cierpliwie
Słuchającej! W pieśni Magnificat, widzimy, że Ona sama uczy się zasłuchania w
mowę Boga w historii swojego narodu. My również, możemy się uczyć mowy
Pana Boga w historii naszego narodu, w historii Kościoła, naszej Rodziny
Szensztackiej, w historii naszego życia. Bóg Przymierza nieustannie do nas
przemawia, nie są to jakieś oderwane akty, ale stały stan, ciągła historia. Wiemy,
naszym zadanie pozostaje nie tylko usłyszeć ten GŁOS, ale i odczytać jako
skierowany do mnie, rozważać, nosić w sercu i dawać odpowiedź w czynach
miłości.
- Jesteśmy zaproszeni, aby uczyć się czytać Boga z historii swojego życia, bo
Pan Bóg ma dla as przepiękny plan, w którym możemy wzrastać do pełni
człowieczeństwa jako Jego dzieci, jako mężczyźni i kobiety.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Twoje przymierze - naszą misją
Czy z radością odczytuję ten plan?Czy dotykam w nim miłości Ojca?
GŁOS Boga i Jego działanie chce realizować się w moim sercu, a moim
życiu, w życiu drugiego człowieka. Właśnie relacja z innymi ludźmi
wpływa na moją relację do Boga, a przypomina nam o tym, czytany w tych
dniach w Liturgii Słowa, Pierwszy List św. Jana Apostoła. - Zachęcam do
lektury.
Każde odnowienie przymierza miłości jest kolejną szansą na umocnienie
miłości w naszym życiu, rodzinie, wspólnocie, w całym świecie. Miłość
zaś, jest jedyną rzeczywistością, która ogarnia całego człowieka, wpływa
na nasze myślenie, działanie, przeżywanie, odczuwanie. Gdy w przymierzu
przekazujemy miłość innym, tworzymy z nimi dobre, trwałe więzi, a
równocześnie rozszerzamy spojrzenie własnego serca. Przyjmowana i
świadczona miłość wyzwala je z grzechów oraz egocentrycznych
ograniczeń i słabości.
Niech każdy nowy rok, nowy dzień, każda chwila będzie przezywana jako
dar miłości kochającego Boga, ale i zaproszenie, by z Maryją Królową
Zawierzenia, miłowanie czynić najważniejszą sprawą naszego
chrześcijańskiego życia.
Złączona z wami w przymierzu miłości i modlitwie – s. M. Emanuela
Kurs VIII Źródło Zaufania na nowo odpowiedział “TAK” Panu Bogu.

W dniu 03 stycznia br. niemal w przededniu Święta Objawienia
Pańskiego , Kurs VIII Źródło Zaufania na nowo odpowiedział “TAK” Panu Bogu

i Matce Bożej Trzykroć Przedziwnej w trzecim poświęceniu związkowym na trzy
kolejne lata. Poświęcenie w duchu ideału kursowego odbyło się podczas Mszy
Świętej odprawionej przez o. Mirosława. Data 6 stycznia ma dla kursu znaczenie
szczególne. W tym dniu w 2008r. jego uczestnicy zawierali w bydgoskim
sanktuarium Przymierze Miłości, a w roku 2012 Pierwsze Poświecenie kursowe.
Uroczystość poprzedziły przygotowania nas oraz naszych dzieci, które wraz z
rodzicami uczestniczyły w tym ważnym wydarzeniu.
Samo Poświecenie
poprzedziła wcześniejsza adoracja Najświętszego Sakramentu, wspólne modlitwy,
chwile ciszy i skupienia. Zaufaliśmy w swej dziecięcej prostocie naszej ukochanej
Matce i podjęliśmy dalszy krok. W tej ważnej chwili towarzyszyli nam
przedstawiciele Kierownictwa Krajowego i Okręgu Bydgoskiego oraz grono
przyjaciół z różnych kursów i wspólnot szensztackich. Po części oficjalnej
uroczystość przybrała charakter wspólnej agapy. W imieniu Kursu serdecznie
dziękujemy wszystkim przybyłym gościom. Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy nie mogli przybyć, lecz wspierali nas modlitwą.

Małgosia i Tomek Zająkała Romuald i Beata Dragan
Spotkanie opłatkowe w Gnieźnie
Okres Bożonarodzeniowy to czas na spotkania
opłatkowe i okazje do dzielenia się tą radością
w rodzinach jak i we wspólnotach parafialnych.
Tak też było 19 grudnia 2014 roku na
Winiarach w Gnieźnie przy parafii pw. Bł.
Radzyma Gaudentego. Przybyłych gości
powitał animator ruchu i przedstawił:
gospodarza
ks.
proboszcza
Andrzeja
Szczęsnego, siostry szensztackie Adrianę,
Emanuelę i Danutę z Bydgoszczy, założyciela gnieźnieńskich Wieczerników
Rodzin Pana Edwarda Frąckowiaka z synem, członków Ruchu Szensztackiego z
czterech parafii Gniezna oraz sympatyków tego ruchu.
Następnie ks. proboszcz odczytał fragment ewangelii wg. Św. Marka o narodzeniu
Pana Jezusa, a potem wygłosił słowo Boże nawiązujące do tej ewangelii oraz
złożył nam życzenia szczęśliwych i błogosławionych świąt. Następnie wszyscy
przełamaliśmy się opłatkiem składając sobie życzenia świąteczne i noworoczne.
Rozpoczęliśmy biesiadowanie przy kawie i słodyczach przerywane często
śpiewem kolęd przy akompaniamencie akordeonu w wykonaniu siostry Adriany
oraz gitar młodzieży z rodzin Państwa Banaszaków. Siostra Emanuela
przeprowadziła ciekawą zabawę ze śpiewaniem piosenek i kolęd przez wszystkich
uczestników spotkania. Dobry humor i zabawa stworzyły radosną i pełną
rodzinnego ciepła atmosferę, a parafia i kościół stał się dla nas wszystkich domem,
gdzie ożywia się nasza wiara, nadzieja i miłość.
Wanda i Henryk Zielińscy
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„Przez Jezusa do Maryi”
„Oto Matka Twoja”
Kapliczka Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej – Pielgrzymującej
została umieszczona przy krzyżu przydrożnym, który został postawiony
w miejscowości Michalcza gm. Kłecko, na ziemi rodziców jako wotum
Roku Jubileuszowego 2000. Krzyż
został poświęcony w święto Matki
Bożej Niepokalanej w dniu 8.12.2000
r. Po 14 latach inicjatywa umieszczenia
kapliczki Matki Bożej przy krzyżu,
była
dopełnieniem
naszych
wcześniejszych intencji oraz stanowiła
jednocześnie uczczenie jubileuszu 100
–
lecia
Ruchu
Szensztackiego.
Kapliczkę wykonał bezinteresownie
członek naszego Ruchu Zygmunt
Bruch, mówiąc, „że to dla Matki Boże
W dniu 13.12.2014 r. o godz.
14.30 kapliczkę umieszczoną przy
krzyżu poświęcił proboszcz parafii p.w.
Matki Bożej Królowej Polski w
Świniarach k. Gniezna ks. Marek
Pachowicz. Na uroczystość poświęcenia kapliczki przybyli członkowie
naszej wspólnoty Rodzin Szensztackich przy parafii Bł. Radzyma
Gaudentego w Gnieźnie, siostra Adriana oraz mieszkańcy wsi Michalcza.
Przed przybyciem ks. proboszcza, członkowie Ruchu oraz zebrani
mieszkańcy wsi odmówili koronkę do Miłosierdzia Bożego m. in. w
intencji zmarłych członków Ruchu Szensztackiego, zmarłych którzy
uczestniczyli w postawieniu krzyża w roku 2000, ofiar Stanu Wojennego
i ofiar ostatniej wojny światowej. Po uroczystym poświęceniu kapliczki,
siostra Adriana na prośbę ks. proboszcza przedstawiła dla zebranych
mieszkańców wsi krótką historię powstania i charyzmat Ruchu
Szensztackiego. Obserwowało się wzruszenie i zainteresowanie wśród
uczestników uroczystości , w szczególności obrazem Matki Bożej.
Następnie została odprawiona Msza Św. w kościele filialnym p.w.
Św. Kazimierza w Jaroszewie, w czasie której modliliśmy się m. in. w
intencji naszej wspólnoty Rodzin z Gniezna, mieszkańców wsi Michalcza
oraz w intencji rozwoju Ruchu Szensztackiego. Członkowie Ruchu
uczestniczyli w liturgii Mszy Św., a na zakończenie były również słowa
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wdzięczności i podziękowania dla wykonawcy, ofiarodawców kapliczki
oraz wszystkich zaangażowanych i uczestniczących w tej wyjątkowej
uroczystości. Ksiądz proboszcz wyraził również uznanie dla naszej
wspólnoty rodzin oraz podziękował członkom naszego Ruchu za udział w
liturgii.Idea umieszczenia kapliczki przy krzyżu była publicznym
wyznaniem naszej wiary oraz spełnieniem pragnienia, aby z tego miejsca
Matka Boża mogła przemieniać nasze życie rodzinne, życie naszych
wspólnot, w tym również wspólnoty wiejskiej wsi Michalcza. Wierzymy i
pragniemy, aby Matka Boża przy krzyżu Jezusa wypraszała potrzebne
nam Łaski oraz wszystkim , którzy z ufnością będą o nie prosić.
Jesteśmy również wdzięczni Bożej Opatrzności za dobrą pogodę w
tym szczególnym dniu, ponieważ ustalone wcześniej terminy nie były
możliwe, a datę uroczystości poświęcenia kapliczki w dniu 13 grudnia
ustaliła ostatecznie siostra Adriana.
Na zakończenie uroczystości po Mszy Św. odbyło się spotkanie
członków naszej wspólnoty rodzin z siostrą Adrianą i ks. proboszczem
Markiem w naszym domu rodzinnym w Michalczy. W miłej i serdecznej
atmosferze dzieliliśmy się swoimi przeżyciami i troskami, ale nie
brakowało również radości i humoru. Spotkanie zakończyło się późnym
wieczorem, a siostra Adriana wróciła do Bydgoszczy dopiero krótko
przed północą.
Dzień 13 grudnia 2014 r. (Święto Matki Bożej Fatimskiej)
pozostanie w naszej rodzinie na zawsze w pamięci , jak również
uczestnikom tego wyjątkowego wydarzenia.
E.H. Misiorek

Spotkanie opłatkowe we Wrześni
W dniu 3,01,2015 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 od samego
zaistnienia naszej wspólnoty często towarzyszy nam w różnych ważnych
wydarzeniach. Cieszyliśmy się również obecnością naszego proboszcza,
kan. A.Zalesiaka oraz wikariuszy ks.Stanisława i ks.Tomasza. Gościliśmy
w naszym uroczystym spotkaniu S, Adrianę oraz S. Emanuelę oraz kier.
diecezjalnych oraz p.Romana, którzy przywieźli ze sobą miłość i
pozdrowienia od naszej Królowej Zawierzenia z bydgoskiego Sanktuarium.
Po odczytaniu fragmentu Ewangelii o Bożym Narodzeniu i łamaniu się
opłatkiem oraz życzeniach składanych sobie nawzajem, rozpoczęło się

Twoje przymierze - naszą misją
świętowanie przy kawie w atmosferze śpiewanych i granych na akordeonie
przez Marka Manickiego kolęd oraz serdecznych rozmów. Był to również
czas podziękowań, krótkiego zamyślenia nad tym jak ważne święta
przeżywamy oraz próby spojrzenia w przyszłość na podstawie losowanych
myśli z Medjugorie. Nasze świętowanie zakończyło się wspólną modlitwą i
Eucharystią pod przewodnictwem Ekscelencji ks. Biskupa seniora Bogdana
Wojtusia i współudziale w liturgii naszych wspólnot.
Z szensztackim pozdrowieniem A.W.

Spotkanie opłatkowe przy Sanktuarium Zawierzenia.
Jak co roku, Nowy Rok w
Rodzinie
Szensztackiej
diecezji
bydgoskiej rozpoczęliśmy spotkaniem z
Ks. Biskupem Janem Tyrawą. Spotkanie
opłatkowe rozpoczęło się Mszą Świętą w
auli, o godzinie 16.00. Szensztacka
Młodzież Męska pełniła godnie funkcje
liturgiczne. Niespodzianką była też
obecność byłego lidera SMM, a obecnie
już obłóczonego (!) kleryka Księży
Misjonarzy, Artura Wojcieszaka. Za
oprawę liturgiczną odpowiedzialny był
Związek Rodzin. Na powitanie PP.
Małgorzata i Wojciech Szczeblewscy wręczyli Księdzu Biskupowi
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serwetnik –„zapraszalnik ”w kształcie logo 100-lecia Szensztatu.
Oprawę
wokalno-muzyczną przygotowały nasze grające
dziewczyny Magdalena Niemczyńska (klawisze) oraz Monika i
Maksymiliana Szczeblewskie (wiolonczela i skrzypce). Po Mszy Św.
rozpoczęło się dzielenie opłatkiem z Jego Ekscelencją w Domu Św.
Józefa. Śpiewaliśmy kolędy przy akompaniamencie akordeonu.
Dziękujemy także rodzinom z parafii Bożego Ciała i MB
Zwycięskiej za przygotowanie stołów. Cieszymy się , że nasz
Pasterz przyjął nasze zaproszenie, a my, tak jak uczył nas nasz
Założyciel budujemy Kościół pielęgnując wspólnotę Eucharystii i
rodzinną radość agapy.

