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Dziękujemy Dobremu Bogu za czas skupienie wielkopostnego, który przeżyliśmy w cieniu Sanktuarium
Zawierzenia na Piaskach, jak również za ogólnopolskie czuwanie Rodziny Szensztackiej u Królowej Polski na
Jasnej Górze w sobotę – 14.03 i sobotnią noc. Niektórzy z naszych wspólnot z Częstochowy udali się na
południe Polski, do Kietrza w diecezji opolskiej, by uczestniczyć w uroczystości wmurowania tablicy
upamiętniającej obecność naszego Ojca w tamtym miejscu w latach 30. XX w.

* Uroczystość św. Józefa – 19.03 i dzień Imienin naszego Ojca Założyciela.
* W dniach 20, 21, 22.03. 15 w Warszawie na Uniwersytecie im. Kard. Stefana Wyszyńskiego
odbędzie się KONGRES RODZIN. Inicjatywa ta, jest podjęta przez Stowarzyszenie
Uniwersyteckie Fides et Ratio w obronie rodziny wśród współczesnych zagrożeń. Nasz Ruch
włączył się także w organizację kongresu. Dlatego nie będzie planowanego wcześnie na dzień
22.03 skupienia dla Animatorów grup Ligi Rodzin. Z serca dziękuję za ofiary złożone na cel naszej posługi
w czasie kongresu, którą Państwo złożyliście w drodze na Jasną Górę. Bóg zapłać! Proszę również o dar
modlitwy w int. Kongresu i w int. rodzin w naszym kraju.

* 25.03 – Uroczystość Zwiastowania, Dzień Świętości Życia. Zachęcam do podjęcia duchowej
adopcji dziecka poczętego.
*W trwającym Roku Życia Konsekrowanego, w sobotę przed Niedzielą Palmową, 28 marca ulicami
Bydgoszczy przejdzie Droga Krzyżowa. Uczestnicy, krocząc bolesnymi śladami Chrystusa, będą w tym roku w
sposób szczególny modlić się za osoby konsekrowane, pracujące na terenie diecezji bydgoskiej. Również za
wszystkich powołanych do kapłaństwa, a także o nowe Chrystusowe powołania. Nabożeństwo rozpocznie się o
godz. 19.30 przy katedrze bydgoskiej, a zakończy się w Bazylice św. Wincentego á Paulo. Do udziału w
Drodze Krzyżowej zapraszamy osoby konsekrowane, duszpasterzy oraz wszystkich wiernych. O niesienie
krzyża będą proszeni reprezentanci poszczególnych zgromadzeń i zakonów (męskich i żeńskich),
posługujących w diecezji. Rozważania Drogi Krzyżowej przygotowali klerycy Wyższego Seminarium
Duchownego Zgromadzenia Ducha Świętego.

* 2.04.15 – 10-ta rocznica śmierci św. Jana Pawła II
*5-6.04 - Wielkanoc
*18.04, sob. - adoracja NS od 10.00-18.00, Msza św. Przymierza – Września,
Prelekcja ks. M. Chmielewskiego: Współczesne zagrożenia wiary
* 19.04 – III ndz. - 15.30 – Eucharystia
* 26.04 zapraszam rodziny ligowe, które zawarły przymierze in blanco na spotkanie formacyjne.
Będzie tylko jeden termin tego skupienia, a nie jak wcześniej planowaliśmy, by były dwa do
wyboru, ponieważ 23.05 (to był ten drugi termin) w naszej diecezji jest organizowany I Kongres
Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Jesteśmy również jego współorganizatorami.
Prośba: Kochani! Czas leci bardzo szybko. Już niebawem Wielkanoc, następnie pielgrzymka 1-majowa i
zanim się obejrzymy 30 maja 2015r. - dzień, w którym młodzież po raz kolejny będzie organizowała
festyn z okazji Dnia Dziecka przy Santkuarium Zawierzenia.
W związku z tym, jak co roku, zwracamy się do Was z serdeczną prośbą o pomoc w zbieraniu nagród i
fantów dla dzieci, a także upieczeniu ciast do festynowej kawiarenki. Dotychczas pomoc z Waszej strony
miała znaczący wpływ na jakość tego wydarzenia. Zdecydowanie bez Waszego wkładu dzieci nie
miałyby takiej zabawy! Z serca dziękujemy za okazaną nam życzliwość i wsparcie do tej pory.
Wierzymy, że także i w tym roku możemy na Was liczyć.
O swojej wdzięczności zapewniamy w modlitwie za Was!
Młodzież Szensztacka wraz z S.M. Virginią
Komunikat: Animatorów grup prosimy o regulowanie składki diecezjalnej na 2015.rok. Wysokość
składki rocznej od osoby wynosi 12 zł."
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.
SERCE LUDZKIE NAWRACA SIĘ PATRZĄC NA
TEGO, KTÓREGO ZRANIŁY NASZE GRZECHY.

NCPP!

Kochane Rodziny i Matki!

Serdecznie
pozdrawiam
w
te
marcowe,
wielkopostne dni od naszej Matki i Królowej
Zawierzenia, która w swojej macierzyńskiej
hojności zatroszczyła się, abyśmy mogli przez
kolejny rok doświadczać łaski odpustu zupełnego w
naszym Sanktuarium. Przyznam, że ten gest Bożej
Opatrzności mnie zadziwia. Zachęca również Was, drogie Rodziny i Matki, aby
w swoim sercu pochylić się nad jego wagą zarówno dla naszego życia wiary,
jaki i w szerszym kontekście dla naszych bliskich i dalekich w diecezji,
Kościele, a przez to i dla całego świata.
Przeżywamy kolejny Wielki Post w naszym życiu. W wirze codziennych
zajęć, bieganiny i naglących spraw nierzadko przychodzi nam walczyć o czas na
Gorzkie Żale, Drogę Krzyżową, czy też dodatkową lekturę Bożego Słowa lub
pism Założyciela. Ale chcemy! I to jest dziś tak ważne dla nas i tak miłe Panu
Bogu. Moja wolna decyzja i praktyczne dążenie do tego, by trwać przy
cierpiącym Panu na modlitwie i świadomej ofierze, codziennym wyrzeczeniu,
pomimo upadków i niedoskonałości jest świadectwem mojej wiary, którego tak
bardzo oczekuje zagubiony, odchodzący od Kochającego Boga dzisiejszy świat.
Do tego świadectwa wzywa cały Kościół papież Franciszek w Orędziu na Wielki
Post 2015 r. Oto kilka myśli, które nam proponuje, zachęcam do głębszej
refleksji:
- Wielki Post jest czasem odnowy dla Kościoła, wspólnot i poszczególnych
wiernych. Przede wszystkim jednak jest „czasem łaski” (por. 2 Kor 6, 2). Bóg
nie prosi nas o nic, czego by nam wcześniej nie dał: „My miłujemy [Boga],
ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował” (1 J 4, 19). Nie jesteśmy Mu
obojętni. Zależy Mu na każdym z nas, zna nas po imieniu, troszczy się o nas i
nas szuka, kiedy Go opuszczamy.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Diecezjalne Centrum Ruchu Szensztackiego: Bydgoszcz ul. Smukalska 113 Strona internetowa: www.bydgoszcz.szensztat.pl
Tel. (0-52) 340-20-14 Redakcja: s.M. Adriana Majnusz s.adriana@szensztat.pl i s.M. Emanuela s.emanuela@szensztat.pl

Twoje przymierze - naszą misją
- Jednak bywa tak, że kiedy my mamy się dobrze i żyje się nam wygodnie,
oczywiście zapominamy o innych (Bogu nie zdarza się to nigdy), nie
obchodzą nas ich problemy, ich cierpienia i krzywdy, jakich zaznają, wtedy
nasze serce popada w obojętność – gdy ja mam się względnie dobrze i żyję
wygodnie, zapominam o ludzi-ach, którzy nie mają się dobrze. Ta
egoistyczna postawa obojętności przybrała dziś rozmiary światowe, tak iż
możemy mówić o globalizacji obojętności.
- Kiedy lud Boży nawraca się na Jego miłość, znajduje odpowiedzi na te
pytania, które nieustannie stawia mu historia.
- Obojętność wobec bliźniego i wobec Boga jest realną pokusą także dla
nas, chrześcijan. Dlatego potrzebujemy słuchać w każdym Wielkim Poście
nawoływania proroków, którzy podnoszą głos i nas przebudzają.
-świat ma tendencję do zamykania się w sobie i zamykania tej bramy,
przez którą Bóg wchodzi w świat, a świat w Niego. Dlatego ręka, którą jest
Kościół, nie powinna nigdy się dziwić, że jest odpychana, miażdżona i
raniona. A zatem lud Boży potrzebuje odnowy, aby nie zobojętniał i nie
zamknął się w sobie.
- Miłość Boża, która przełamuje to śmiertelne zamknięcie w sobie, jakim
jest obojętność, jest nam ukazywana przez Kościół poprzez jego nauczanie,
a przede wszystkim poprzez jego świadectwo.
- Można jednak dawać świadectwo jedynie o czymś, czego wcześniej
doświadczyliśmy
- Przypomina nam o tym dobrze liturgia Wielkiego Czwartku przez obrzęd
umywania nóg Piotr nie chciał, żeby Jezus umył mu nogi, potem jednak
zrozumiał, że Jezus nie chce jedynie dać przykładu, jak powinniśmy
umywać sobie nawzajem nogi. Tę posługę może pełnić tylko ktoś, kto
wcześniej pozwolił, by Chrystus umył mu nogi. Jedynie ten ma z Nim
„udział” (J 13, 8) i dzięki temu może służyć człowiekowi.
- Wielki Post jest czasem sprzyjającym temu, aby pozwolić Chrystusowi,
by nam usłużył, a przez to stać się takim jak On. Dzieje się to, kiedy
słuchamy Słowa Bożego i kiedy przyjmujemy sakramenty, w szczególności
Eucharystię. W niej stajemy się tym, co przyjmujemy: ciałem Chrystusa. W
tym ciele nie ma miejsca na obojętność, która jakże często zdaje się
opanowywać nasze serca. Bowiem człowiek, który jest Chrystusowy,
należy do jednego ciała, a w Nim nie jest się obojętnym jedni wobec
drugich.
Niech nasze codzienne zmagania o wierność Jezusowi w naszych
rodzinach, miejscach pracy i zamieszkania będą ubogaceniem kapitału łask,

aby Niepokalana Matka królując z Sanktuarium Zawierzenia mogła
przemieniać serca nasze i tych wszystkich, którzy do Niej przybywają.
W jedności przymierza i modlitwy – s. M. Emanuela

«Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię». Mk 1,15
W niedzielę 22 lutego 2015 r. Eucharystią w kościele parafialnym p.w.
Świętej Rodziny rozpoczęliśmy o godz. 14.00 doroczne Skupienie Wielkopostne
Rodziny Szensztackiej przy Sanktuarium Zawierzenia w Bydgoszczy. Mszę św. w
intencji - 40 urodzin Tomasza Mikołajczaka i za naszą Rodzinę Szensztacką
sprawowali o. Andrzej Lemiesz SJ i o. Wojciech Groch ISChP
W homilii o. Andrzej w nawiązaniu do
Ewangelii zachęcał nas do zmiany naszego
życia, tak aby widoczne było w nim było
działanie Ducha Św. Oprawę liturgiczną
przygotowała młodzież szensztacka, a
muzyczną p. Szarek ze Związku Rodzin i
Wspólnota Kobiet, której bardzo dziękujemy
za
przygotowanie
okolicznościowego
śpiewnika.
Po Mszy św. przeżywaliśmy drogę krzyżową
współczesnej rodziny. Teksty czytane przez rodziny z grupy św. JPII przyczyniły
się do pogłębionej refleksji nad kondycją i życiem naszych rodzin.
Ciepła kiełbaska z pyszną bułką, gorąca herbata i kawa czekające na nas w Domu
św. Józefa przygotowane przez s. M. Justynę i rodziny ze Związku Rodzin
pozwoliły nam ocieplić klimat spotkania i nawiązać więzi z jego uczestnikami.
O godz. 17.00 w Auli JPII o. Wojciech Groch w swoim impulsie zachęcił nas do
zmian w naszym życiu.
Mamy otworzyć się na znaki czasu. A znaki czasu - to miejsce oczekiwania Pana
Boga na naszą współpracę. Współpracę poprzez realizację naszego powołania,
wykorzystania naszych talentów.
Mamy żyć mocnymi, autentycznymi więziami. Cierpimy z powodu złych więzi,
niewłaściwych kontaktów , relacji i ich następstw. Więzi są sprawdzianem
autentycznego życia przymierzem miłości.
Powinniśmy stawać się jak mówi Ojciec Święty Franciszek mistrzami więzi.
Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy pozwoliła nam zastanowić się, co dla
nas znaczy nawrócenie? Co możemy zmienić w swoim życiu? Jak odwrócić się od
tego, co jest złe lub bezużyteczne, a zwrócić się ku dobru?
„Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami”.
Ps 25
Barbara Jędrzejewska ZR Rodzina Jedności
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Twoje przymierze - naszą misją
Wielkopostne nocne czuwanie Rodziny Szensztackiej na Jasnej Górze.
14 marca rano grupa pielgrzymów
zgromadzona
przy
Sanktuarium
Zawierzenia w Bydgoszczy wyruszyła
autokarem w kierunku Częstochowy.
Naszym celem było dotrzeć na nocne
czuwanie wspólnoty szensztackiej na Jasnej
Górze. Podróż minęła
szybko dzięki
wspaniałej atmosferze , która była dziełem
wszystkich uczestników poprzez modlitwę ,
wspólny
śpiew
,
rozmowy
oraz
wspomnienia Moniki i Marty z pobytu w
Milwaukee w USA.
Od godz. 16.00 gromadziliśmy się w
Kaplicy Św. Józefa tuż przy klasztorze
jasnogórskim. Przybyły grupy pielgrzymów z całej Polski a także z
Niemiec, Białorusi , Szwajcarii i gość z Burundi. Nasze spotkanie
rozpoczęło się w momencie, gdy dotarł do nas ks. bp. Paweł Cieślik. To
zaplanowane dwugodzinne spotkanie miało bardzo szensztacki charakter.
Po słowach ks. Biskupa oraz O. Arkadiusza najpierw przenieśliśmy się do
październikowych dni 2014 roku. Oglądając krótki film , który komentował
kleryk Przemek doświadczyliśmy atmosfery obchodów 100 rocznicy
zawarcia przymierza miłości z Matką Bożą w Szensztat czyli przenieśliśmy
się do źródła. Po tym radosnym wstępie miało miejsce spotkanie z Ojcem
Założycielem przez prezentowane fragmenty homilii i głównych myśli,
które O. Józef Kentenich głosił w 1945 roku po opuszczeniu Dachau. Całe
spotkanie w Kaplicy Św. Józefa przygotował Związek Rodzin.
O godz. 21.00 zgromadziliśmy się w Kaplicy Matki Bożej, gdzie
rozpoczęliśmy nasze nocne czuwanie
Apelem Jasnogórskim. W Kaplicy
podczas
modlitwy
apelowej
towarzyszyły
nam
symbole
Światowych Dni Młodzieży - Ikona
Matki Bożej i Krzyż. Opatrzność Boża
to sprawiła , że właśnie tego dnia
archidiecezja częstochowska otrzymała
te symbole i na Jasnej Górze tak licznie
zgromadziła się młodzież. Modlitwę apelową poprowadził abp
częstochowski Wacław Depo. Dalszą część czuwania wypełniły:
świadectwo Ojca z Burundi, który opowiadał o niezwykłym działaniu
STR.3
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Matki Bożej w tym kraju, konferencje wygłoszone przez p. Barbarę
Chmielewską pt.”Polska tęsknotą Ojca” i ks. Michała Borowskiego pt.
„Człowiek tęsknotą Boga” i adoracja Najświętszego Sakramentu. O
północy rozpoczęła się Eucharystia , której
przewodniczył ks. Bp Paweł Cieślik. W czasie
tej Mszy św. dziękowaliśmy za łaski
minionego roku i złożyliśmy na ołtarzu
wszystkie prośby i błagania swoje i tych,
którzy prosili nas o wstawiennictwo przez
pośrednictwo Jasnogórskiej Królowej.
Ostatnią część czuwania wypełniły: śpiew
„Gorzkich Żali” oraz świadectwa. Tym razem
ze względu na obchodzony Rok Życia
Konsekrowanego
głos
zabrali
kleryk
Przemysław z Instytutu Ojców Szensztackich i
siostra Olga z Instytutu Sióstr Maryi oraz
mama siostry Olgi i rodzice kleryka. Były to słowa bardzo poruszające, bo
dotyczyły bliskich nam osób - członków naszej Szensztackiej Rodziny.
Czuwanie zakończyło się w bardzo radosnym nastroju a stworzyli go O.
Arkadiusz, brat Adam- paulin, siostra Michalina ze swoim grającym i
śpiewającym zespołem ,wszystkie osoby zabierające głos przy mikrofonie i
cała Rodzina Szensztacka zgromadzona przy Jasnogórskiej Matce i
Królowej. Po odnowieniu przemierza miłości błogosławieństwo O.
Arkadiusza umocniło
nas na drogę powrotną
do domów oraz na
dalsze
jeszcze
wierniejsze życie w
naszym przymierzu z
Matka Bożą.
Czuwania
Rodziny
Szensztackiej na Jasnej
Górze są niezwykłym
przeżyciem.
Osoby,
które
spotykamy,
których wysłuchujemy,
które nam błogosławią
są wielkim darem i wracamy ubogaceni, napełnieni radością i nowymi
siłami, by wypełniać w codzienności swoje powołanie „Nic bez Ciebie, nic
bez nas”.
Ludwika Bodzek.

Twoje przymierze - naszą misją
Spotkać Ojca Założyciela….
Pielgrzymując na Jasną Górę z Bydgoszczy mieliśmy okazję
posłuchać opowieści Moniki i Marty o ich pobycie w Milwaukee w USA i
doświadczeniu Ojca Założyciela. Dziewczyny podkreślały, że to miejsce
jest uświęcone obecnością o. Józefa Kentenicha i że wciąż żyją świadkowie
Jego pobytu na wygnaniu,
którzy chętnie dzielą się tym,
czego sami doświadczyli.
Monika zachęcała nas, do
tego, byśmy odwiedzili
Milwaukee i doświadczyli
tego
niezwykłego
spotkania… Powiedziała też,
że jeśli Ojciec tego chce to
znajdzie sposób, by nas tam
zabrać…
Ja osobiście mam w swoim sercu pragnienie, by tam pojechać i
spotkać Ojca tam, dokąd został wygnany i gdzie odłączony od Dzieła
Szensztackiego spędził 14 lat. Ale pewnie niejeden z nas nie ma takich
możliwości finansowych, czy może boi się latać samolotem albo wiek, czy
zdrowie nie pozwalają. Dziś chcę Wam powiedzieć, że Ojciec Założyciel
już się zatroszczył o Was zatroszczył!
Ojca Józefa Kentenicha możemy spotkać także na naszej ojczystej
ziemi! Jednym z jubileuszowych projektów jest projekt pod nazwą „Ślady
o. Kentenicha na ziemiach polskich”.
W niedzielę 15 marca 2015 roku w Kietrzu odsłonięta została
trzecia tablica upamiętniająca pobyt o. Józefa Kentenicha w tym miejscu w
latach 1933,1934 i 1936. W Kietrzu był Dom Księży Pallotynów, którzy
prowadzili tam szkołę dla chłopców, a jednym z nauczycieli był ks.
Richard Henkes SAC, który należał do wychowanków o. Kentenicha, był
członkiem Sodalicji Mariańskiej oraz kolegą m.in. Józefa Englinga. Przy
budynku Księży Pallotynów, który nie zachował się do dzisiejszych czasów
stoi mała kapliczka poświęcona Matce Bożej Trzykroć Przedziwnej. Ojciec
Kentenich przebywał w tym domu, kiedy w pobliskich Branicach głosił
rekolekcje dla kapłanów i modlił się w tej małej kapliczce.
Kapliczka przetrwała do dnia dzisiejszego dzięki ludziom, którzy
się tam modlili i o to miejsce dbali, którzy tam zawierali przymierze
miłości i spotykali się na spotkaniach formacyjnych m.in. dzięki
członkiniom Instytutu Pań Szensztatu. Rodzina Szensztacka diecezji
opolskiej zadbała również teraz o odnowienie kapliczki i terenu wokół niej.
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Teraz to miejsce nabrało nowego blasku, ożyło po raz kolejny i jest
skarbem dla Szensztatu w Polsce.
Uroczystość rozpoczęła się w parafialnym kościele pod
wezwaniem św. Tomasza Apostoła w Kietrzu wykładem przygotowanym i
wygłoszonym przez s. M. Marcelinę. Mogliśmy poznać historię Kietrza,
domu Księży Palotynów oraz pracujących tam nauczycieli, a także
zapoznać się z historią kapliczki MTA. Kościół parafialny wypełnił się
ludźmi i o godz.16.30 rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem ks.
bpa Pawła Cieślika, z udziałem ks. bpa Jana Wieczorka, o. Arkadiusza, ks.
proboszcza Leszka Rygulskiego oraz innych kapłanów. Po Mszy św. w
procesji przeszliśmy do kapliczki MTA, by tam modlić się o beatyfikację o.
Józefa Kentenicha i wspólnie odnowić przymierze miłości. Potem nastąpiło
poświęcenie i odsłonięcie tablicy upamiętniającej pobyt Ojca Założyciela w
tym miejscu. Zwieńczeniem tej uroczystości było spotkanie przy kawie i
śląskim kołoczu (czyli cieście), które było okazją do podziękowań tym,
którzy tak pięknie tę uroczystość przygotowali… Aż szkoda było wracać…
Byłam już w Kietrzu kilka razy w ciągu ostatnich lat i ze smutkiem
patrzyłam na to miejsce, opuszczone i zamknięte na klucz. Tym razem
moim oczom ukazała się pięknie przyozdobiona, odnowiona kapliczka,
wyremontowana w środku, z kostką brukową przed wejściem, a w
kapliczce modlili się ludzie… Bardzo przeżyłam ten moment, kiedy
patrzyłam w oczy MTA na obrazie i uświadomiłam sobie, że 80 lat temu
stał w tym miejscu Ojciec Założyciel!
I wtedy pomyślałam, jak to dobrze, że Ojca Założyciela spotkać
można także w naszej Ojczyźnie! Bardzo się cieszę, że mogłam być w tym
miejscu w ten wyjątkowy
dzień… i zamierzam tam
wracać, by spotkać Ojca…
Violetta

