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* Jak już informowaliśmy 18.02 nie będzie Mszy św. Przymierza w 

Sanktuarium, z racji Środy Popielcowej chcemy uczestniczyć w 

Eucharystii we wspólnocie parafialnej. 

* 22.02, NDZ. - ZAPRASZAMY NA SKUPIENIE WIELKOPOSTNE 

Program: 

14.00 – Eucharystia w kościele parafialnym pw. Świętej Rodziny na  

      Piaskach – oprawa liturgiczna i muzyczna – Młodzież; posługa    

      szafarzy: p. Marek Jedynak, p. Damian Techner 

    - Nabożeństwo: Droga Krzyżowa współczesnej rodziny – w kościele  

    – przygotowanie gr. św. Jana Pawła II; pieśni PP. Szarkowie 

      Przejazd lub przejście do Sanktuarium 

16.00 – Agapa – dom św. Józefa – przygotowanie Zw.R. 
  (Będzie ciepły posiłek, w Wielkim Poście nie przynosimy ciasta) 

17.00 – Konferencja – o. Wojciech Groch 

18.15 – 18,45 - Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy 

Niech udział w tym skupieniu pomoże nam w głębokim    

przeżyciu czas Wielkiego Postu. 

* Serdecznie zapraszamy na ogólnopolskie Czuwanie Rodziny 

Szensztackiej na Jasnej Górze w dniach 14-15.03. Program czuwania 

już od g. 17.00 poświęcony m.in. obchodom Jubileuszu 100 lecia 

Szensztatu. Wyjazd rano 7.45 z Piasków, koszt od osoby 75 zł.  

UWAGA!!! Ponieważ wraz z s. M. Adrianą od 11.02 będziemy kilka 

dni przeżywały nasze siostrzane rekolekcje proszę zgłoszenia 

kierować na nasz telefon domowy 52/340 20 14. 

* NIE PRZESTAWAJMY W USILNEJ MODLITWIE PROSIĆ W 

SPRAWACH NASZEJ OJCZYZNY ORAZ POKOJU W ŚWIECIE. 

JEST TO DZIŚ CORAZ BARDZIEJ WAŻNE!!! 
* Wszystkim naszym Drogim Solenizantom i Jubilatom, którzy w tym czasie 

obchodzą swoje dni świąteczne życzymy obfitości Bożych darów i 

szczególnej opieki MTA. 

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  

Nos cum Prole pia 

benedicat 

Virgo Maria 

 
 
 

      Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię. 
 

 

NCPP!    Kochane Rodziny i Matki! 
 

 

"Kto raz skosztował owoc trwania przy Tobie Panie, 

wie, czym jest szept miłości, wie, czym jest powołanie... 

Kto w sercu swym rozeznał Bożego głosu drżenie 

na zawsze pozostanie Bożego Mistrza cieniem... 

I choćby sił zabrakło i drogi szlak się skończył 

pójdzie po wydmach życia kto z Tobą raz się złączył. 

Na szarych drogach życia ostoją bądź nam Panie –                      

tym, którym powierzyłeś Twój dar - powołanie...". 

 

Modlitwa na Rok Życia Konsekrowanego  
  

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, 

Ty przez wieki powołujesz kobiety i mężczyzn, 

by dążyli do życia w doskonałej miłości 

poprzez praktykowanie rad ewangelicznych: 

ubóstwa, czystości i posłuszeństwa; 

W tym Roku Życia Konsekrowanego składamy 

Ci dzięki za ich odważne świadectwo wiary 

i pociągający przykład życia; 

Ich dążenie do świętości uczy nas 

składania Tobie coraz doskonalszej 

ofiary z samych siebie. 

Prosimy Cię, ubogacaj nadal swój Kościół, 

powołując synów i córki, którzy odnajdując 

tę cenną perłę, strzegą ponad wszystko 

skarbu Królestwa Niebieskiego. Amen. 
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Kochani. 
 

Uroczystość Ofiarowania Pańskiego, którą już od wielu lat 

przeżywamy jako Dzień Życia Konsekrowanego wprowadziła nas w 

miesiąc luty oraz przypomniała, że Ojciec Święty Franciszek 

poświęcił obecny rok właśnie osobom konsekrowanym. Z tej okazji 

w listopadzie 2014 r. Papież wydał list, w którym zwraca się nie 

tylko do osób życia konsekrowanego, ale do wszystkich dzieci 

Kościoła Powszechnego. Oto jego fragmenty: 

„1. Za pośrednictwem tego listu zwracam się nie tylko do osób 

konsekrowanych, ale także do ludzi świeckich, którzy podzielają ich 

ideały, ducha i misję. Niektóre instytuty zakonne mają długą tradycję 

w tym zakresie, doświadczenie innych jest nieco krótsze. Wokół 

każdej rodziny zakonnej, a także stowarzyszeń życia apostolskiego i 

instytutów świeckich istnieje bowiem większa rodzina, «rodzina 

charyzmatyczna», która obejmuje kilka instytutów, żyjących tym 

samym charyzmatem, a zwłaszcza chrześcijan świeckich, którzy 

czują się powołani, właśnie w ich stanie świeckim, do udziału w tej 

rzeczywistości charyzmatycznej. 

Zachęcam również was, świeckich, do przeżywania tego Roku Życia 

Konsekrowanego jako łaski, która może wam lepiej uświadomić 

otrzymany dar. Obchodźcie go z całą «rodziną», by razem wzrastać i 

odpowiadać na wezwania Ducha Świętego w dzisiejszym 

społeczeństwie. Kiedy osoby konsekrowane z różnych instytutów 

będą spotykać się w tym Roku ze sobą z pewnych okazji, starajcie 

się być obecni także i wy, jako wyraz jednego daru Boga, aby 

zapoznać się z doświadczeniami innych rodzin charyzmatycznych, 

innych grup świeckich oraz by wzbogacać się i wspierać nawzajem. 

2. Rok Życia Konsekrowanego dotyczy nie tylko osób 

konsekrowanych, ale całego Kościoła. Tak więc zwracam się do 

całego ludu chrześcijańskiego, aby coraz bardziej uświadamiał sobie 

dar, jakim jest obecność tak wielu osób konsekrowanych, 

spadkobierców wielkich świętych, którzy tworzyli historię 

chrześcijaństwa. Czym byłby Kościół bez św. Benedykta i św. 

Bazylego, bez św. Augustyna i św. Bernarda, bez św. Franciszka i św. 

Dominika, bez św. Ignacego Loyoli i św. Teresy z Avili, bez św. 

Anieli Merici i bez św. Wincentego a Paulo. Tę listę można by 

tworzyć i tworzyć, aż do św. Jana Bosko i bł. Teresy z Kalkuty. Bł. 

Paweł VI twierdził: «Bez tego konkretnego znaku miłość ożywiająca 

cały Kościół byłaby wystawiona na niebezpieczeństwo oziębienia, 

zbawczy paradoks Ewangelii na ryzyko osłabienia, ’sól’ wiary na 

rozcieńczenie się w świecie zmierzającym do zeświecczenia» 

(Evangelica testificatio, 3). 

Zachęcam więc wszystkie wspólnoty chrześcijańskie do przeżywania 

tego Roku przede wszystkim jako sposobności do tego, by 

dziękować Panu i z wdzięcznością wspominać otrzymane dary, które 

nadal otrzymujemy poprzez świętość założycieli i założycielek oraz 

wierność własnemu charyzmatowi tak wielu osób konsekrowanych. 

Zachęcam was wszystkich, byście byli blisko osób konsekrowanych, 

byście radowali się z nimi, dzielili ich trudności, współpracowali z 

nimi, na tyle, na ile to możliwe, w wykonywaniu ich posługi i dzieła, 

które są posługą i dziełem całego Kościoła. Sprawcie, by odczuły 

one miłość i serdeczność całego ludu chrześcijańskiego. 

Błogosławię Pana za to, że Rok Życia Konsekrowanego szczęśliwie 

zbiega się z Synodem poświęconym rodzinie. Rodzina i życie 

konsekrowane są powołaniami przynoszącymi bogactwo i łaskę 

wszystkim, przestrzeniami humanizacji w budowaniu żywych relacji, 

miejscami ewangelizacji. Możemy nawzajem sobie pomagać.” 

Zachęcam Was wszystkich, abyście towarzyszyli nam, osobom 

konsekrowanym w tym szczególnym dla nas roku swoją wierną 

modlitwą. Bardzo jej potrzebujemy. Bóg zapłać! 

  Z modlitwą w Sanktuarium Zawierzenia – s. M. Emanuela 
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Echo ze skupienia dla młodych matek 

To już po raz drugi w jeden z weekendów stycznia przy Sanktuarium 

Zawierzenia na bydgoskich Piaskach spotykały się młode matki na 

swoich dniach skupienia. Klimat małej kapliczki Matki Bożej 

Trzykroć Przedziwnej na leśnej polanie oraz spotkania z Siostrami 

Szensztackimi sprzyjają podjęciu refleksji nad własną kobiecością i 

darem macierzyństwa. Szczególnie dziś, gdy chrześcijańskie 

powołanie kobiety jest pomniejszane i zniekształcane poprzez 

manipulację medialną, ważne jest, aby znaleźć czas i miejsce, gdzie 

można na nowo zachwycić się pięknem, które Stwórca wpisał w 

serce kobiety. Czas modlitwy oraz dzielenie się i radość przeżywana 

we wspólnocie z innymi kobietami, mamami pozwala odnaleźć się w 

wielkim planie Boga, który zaprasza do bliskiej, ufnej relacji miłości. 

A wszystko to po to, aby po powrocie do własnych domów bardziej 

kochać, rozumieć, szanować siebie, męża, dzieci oraz każdego, kogo 

Pan Bóg stawia na drodze życia. 

Tegoroczne skupienie odbyło się w dniach 23 – 25.01, wzięło w nim 

udział 16 kobiet z diecezji bydgoskiej i toruńskiej. Poświęcone było 

głównie roli przebaczenia w życiu kobiety. Temat ten podjęliśmy w 

ramach konferencji, modlitwy medytacyjnej oraz w czasie homilii 

mszalnych, które głosił o. Andrzej Lemiesz SJ. Szczególnym 

punktem programu były także warsztaty znanej metody modlitwy 

Słowem Bożym: Lectio divina, które przeprowadziła zaprzyjaźniona 

z Ruchem Szensztackim, Magdalena Błaszczyk z Otwocka. 

„Dziękuję za czas spędzony z Panem Bogiem przy Matce 

Szensztackiej i drugim człowieku na Piaskach. Msza św. o 

przebaczeniu Bogu, sobie, bliskim; Eucharystia uzdrowienia i 

spowiedź prowadzone przez o. Andrzeja Lemiesza wypełniły moje 

serce, duszę PANEM, wielką MIŁOŚCIĄ i BLISKOŚCIĄ. Gdy się 

modlę wewnątrz czuję RADOŚĆ i POKÓJ. Proszę, abym nie utraciła 

tego w życiu codziennym. W domu podzieliłam się przeżyciami 

rekolekcji i z mężem postanowiliśmy czytać Pismo Święte według 

metody Lectio divina. Ten czas uświadomił mi jak bardzo jestem 

szczęśliwą kobietą, żoną i matką i chcę tą radość nieść innym 

ludziom. Pozdrawiam z Panem Bogiem. Bożena”. 

 

 

 
 

 


