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* W czasie letnich rekolekcji wspólnoty Matek Szensztackich obchodziliśmy
jubileusz 25 lecia powstania Ruchu Szensztackiego w Barcinie. Dostojnym
Jubilatom gratulujemy i życzymy Bożego błogosławieństwa oraz niegasnącej
radości trwania w Przymierzu z MTA.
* Od września do grudnia na naszej placówce przy Sanktuarium Zawierzenia przebywa
kleryk Łukasz Pinio ze wspólnoty Ojców Szensztackich. Życzymy mu dobrego i
owocnego pobytu w cieniu naszego Sanktuarium oraz duchowego wzostu.
* Wiele osób z naszej wspólnoty i naszych rodzin choruje, oczekując na nasze
modlitewne wsparcie, czasem obecność, pomoc fizyczną. Pamiętajmy o nich. Osoby
cierpiące proszę, aby swoje niedomagania, ból i cierpienie ofiarowały do kapitału łask.
Nasze cierpienie przyjęte z miłości do Pana Boga jest klejnotem przed Jego Tronem.

* Od 3.10.15 przy Sanktuarium Zawierzenia rusza 1-sza edycja Akademii
Rodziny. Na dzień dzisiejszy jest 6 małżeństw, które zgłosiły udział w AR.
Bardzo proszę o modlitwę zarówno w intencji uczestników, prelegentów, jak i
organizatorów bydgoskiej akademii, a są nimi PP. Jasińscy z I- kursu Związku
Rodzin oraz cały kurs VIII Związku Rodzin. Akademia Rodziny jest naszą
wspólną formą dzielenia się rodzinnym i wychowawczym charyzmatem o. J.
Kentenicha z innymi małżeństwami i rodzinami. Dlatego towarzyszmy tej
inicjatywie swoja modlitwą.
* Z radością informujemy, że w maju powstała nowa grupa matek w
naszej diecezji. Na razie jest nieliczna, 6-cio osobowa, ale mamy
nadzieję na więcej. Spotkania tej wspólnoty odbywać się będą w 2-gi piątek miesiąca o
18.00, przy Sanktuarium na Piaskach. Powierzamy pamięci modlitewnej nową grupę, a
chętne młode matki zapraszamy na spotkania.
* 16.09. - dzień poświęcenia Sanktuarium Zawierzenia adoracja Najświętszego
Sakramentu od rana do 15.00 w kaplicy Sióstr. Chętnych zapraszam.
* 18.09 – Dzień Przymierza i wspomnienie liturgiczne św. Stanisława Kostki – patrona
młodzieży. Oprawę liturgiczną Mszy św. o g. 18.00 ma Młodzież Szensztacka, a od
10.00 w Sanktuarium możliwość adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
Zapraszamy i chętnych prosimy o kontakt z Siostrami.
* W dniach 24-27.09.15 przy Sanktuarium Wierności w Otwocku-Świdrze odbędzie się
doroczne Triduum Szensztackie. Życzymy światła Ducha Świętego w rozeznawaniu
dróg Bożej Opatrzności dla Rodziny Szensztackiej w Polsce.
* Wrześniowym Jubilatom i Solenizantom życzymy pełni łask, radości, miłości oraz
opieki Królowej Zawierzenia.
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.
„Uczcijmy Maryję! Jak powinniśmy to czynić? Dziękujmy Maryi nieustannie z
całego serca. Przecież tak wiele od Niej otrzymaliśmy. Dziękujmy Bogu i
Chrystusowi, dziękujmy także Maryi. Wiemy dlaczego tak czynimy! Pewien bardzo
wiekowy kapłan obchodził diamentowy jubileusz kapłaństwa. Pod koniec
uroczystości wstał i ze łzami w oczach wyznał: Cokolwiek dobrego dane mi było
zrobić, jestem przekonany, że zawdzięczam to Matce Bożej. Wszyscy możemy
powiedzieć to samo. I ja, Ojciec Kentenich, stojąc tu dziś przed wami... gdy patrzę
wstecz, na wszystko, co zawierały minione lata w Dachau, mogę powiedzieć, że
wszystko to zawdzięczam Maryi, wszystko zawdzięczam Matce Najświętszej.
Wychwalajmy Ją dziś i dziękujmy Jej za wszystkie przeobfite łaski.”

o. J. Kentenich: Nasze maryjne posłannictwo, s. 101
NCPP!

Kochane Rodziny i Matki!

Witam po wakacyjnej przerwie. Gratuluję tym rodzinom i matkom, którym
udało się wziąć udział w letnich rekolekcjach, poświęconych w tym roku
kulturze więzi i spotkania. Z doświadczenia wiemy, że w tej dziedzinie nie
możemy powiedzieć: dosyć, wystarczy, bo ciągle szatan i ludzka słabość psuje
nam te relacje, szczególnie z najbliższymi.
Rozpoczęty miesiąc wrzesień jest dla nas szczególnym czasem przeżywanych
świąt Urodzin (8.09)
i Imienin Ukochanej Matki Bożej (12.09) oraz
wspomnienia Matki Bożej Bolesnej (15.09). Święto Imienia Maryi jest
ustanowione w dniu zwycięstwa Jana III Sobieskiego nad hordami tureckimi pod
Wiedniem 1683 r. Wrześniowe dni przypominają nam także o kampanii
wrześniowej z 1939 r. i wielkiej daninie krwi naszych rodaków za wolność
Ojczyzny.
Miesiąc ten przypomina także o naszym Założycielu – 15.09 2015 r. odnotujemy
47 rocznicę jego odejścia do Domu Ojca. Dwa lata temu w Buczku Małym
umieściliśmy tablicę upamiętniającą pobyt Ojca Kentenicha na obecnych
terenach naszej bydgoskiej diecezji.
Może warto by podjąć wspólną refleksję, jak jako diecezjalna Rodzina
Szensztacka możemy, jak chcemy przeżywać wspomnienie tego miejsca i czasu.
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Twoje przymierze - naszą misją
W końcu, miesiąc wrzesień to czas rozpoczęcia nowego roku formacyjnego
w naszej wspólnocie. Może u niektórych, wieloletnich członkach Ruchu
budzi się pytanie: Co jeszcze mogę? Może już wystarczy? Może już zwolnić,
lub całkiem się wycofać? Z pomocą przychodzi nam Maryja, Królowa
Zawierzenia, która przypomina, że celem powołanych do życia
Przymierzem Miłości jest ciągłe, duchowe budowanie sanktuarium –
miejsca łask. Ona, jako nasza Matka i Królowa nieustannie czeka na nasze
wkłady do kapitału łask. W tym najważniejszym darem dla naszej Matki
jest zawsze trud samowychowania. Nie tylko to, co wielkie, ale co wręcz
największe, powinno być przedmiotem naszego usilnego dążenia (I Akt
Założycielski 5).
Tym rokiem formacyjnym wchodzimy w czas 15-tej rocznicy poświecenia
Sanktuarium Zawierzenia. Jak wcześniej informowaliśmy wzbudziło się
pragnienie serca, aby z tej okazji umieścić w naszym Sanktuarium symbol
Bożej Opatrzności jako wyraz wdzięczności za dotychczasowe Boże
Prowadzenie oraz jako wyraz naszego dziecięcego oddania się i
zawierzenie Bogu Ojcu. Postawa dziecięcej miłości i pokornej ufności
względem Pana Boga jest najbardziej chrześcijańską postawą, do której
wychowuje nas Ojciec Józef, stawiając nam za wzór Maryję – Przedziwną
Córkę Ojca. W tym też roku chcemy pielgrzymować do kolebki naszego
Ruchu, do Szensztatu, na co już zapraszamy.
Wszystkim zjednoczonym w Przymierzu Miłości życzę obfitych łask i
Bożego błogosławieństwa, niech miłość do Maryi przemienia naszą
codzienność.
Z modlitwą – s. M. Emanuela

dwa turnusy odbyły się na Piaskach przy Sanktuarium Zawierzenia,
jeden w Murzasichle i jeden przy Sanktuarium Wierności w OtwockŚwidrze. Łącznie wzięło w nich udział 78 osób dorosłych i 42 dzieci.
Rekolekcje dla Matek Szensztackich przy Sanktuarium Zawierzenia
W dniach 13 – 17.08 na bydgoskich Piaskach odbyły się doroczne rekolekcje dla
wspólnoty Matek Szensztackich, w czasie których matki z Barcina i Bydgoszczy
pogłębiały więź z Panem Bogiem, własną rodziną, samą sobą jak i ze wspólnotą.
Przeżyciom rekolekcyjnym towarzyszyła ikona Prawdziwego Krzewu Winnego
oraz słowa zaczerpnięte z Ewangelii Janowej: Wytrwajcie w miłości Mojej.
Punktem szczytowym rekolekcji był dzień Wniebowzięcia Matki Bożej nie tylko
ze względu na uroczystość, tego dnia grupa z Barcina obchodziła 25 lecie
powstania. W dowód wdzięczności matki z Barcina oprócz odnowionej miłości
ofiarowały do bydgoskiego Sanktuarium własnoręcznie wyhaftowaną bieliznę
kielichową. W czasie tych dni nie zabrakło pochylenia się nad ideałem stanowym
Matek Szensztackich, którym jest Żywa Monstrancja, oraz radości we wspólnocie.

Rekolekcje dla rodzin diecezji bydgoskiej, gnieźnieńskiej i toruńskiej – 2015 r.

Tegoroczne rekolekcje były poświęcone budowaniu relacji
osobowych. Mottem rekolekcyjnych dni były słowa zaczerpnięte z
Ewangelii św. Jana: Wytrwajcie w miłości Mojej, a obrazem więzi
winnego krzewu z latoroślami. Centralnym punktem każdego dnia
była Eucharystia. Rodziny uczestniczyły w prelekcjach na temat
więzi z Panem Bogiem, sakramentalnej więzi małżeńskiej oraz tej
więzi budowanej na fundamencie przymierza miłości z MTA. Jak
zwykle dużym zainteresowaniem cieszył się dialog małżeński w
formie kawiarenki, nocna małżeńska adoracja Najświętszego
Sakramentu, oraz lektura Pisma Świętego w dynamice Lectio divina.
Rodziny miały możliwość przeżycia rekolekcji w różnych miejscach:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Budowy i Utrzymania Sanktuarium M.B. Trzykroć Przedziwnej oraz Diecezjalnego Centrum Szensztackiego - Konto: 30 1240 3493 1111 0000 4279 3263

Twoje przymierze - naszą misją
Rekolekcje małżeństw 2015
W dniach od 8 do 11 sierpnia przy Sanktuarium Zawierzenia odbyły
się rekolekcje dla małżeństw. Mottem przewodnim były słowa
„Wytrwajcie w miłości mojej” . Naszymi przewodnikami byli
kapłani ks. Łukasz i ks. Marcin oraz s. Adriana i s. Emanuela
natomiast p. Maria przygotowywała posiłki. W rekolekcjach wzięły
udział małżeństwa z Bydgoszczy, Wrześni, Grudziądza i pani z
Gniewkowa. Codzienne rozważania tajemnicy winnego krzewu i
latorośli, Eucharystie, nabożeństwo pokutne i sakrament pojednania,
odnowienie przymierza małżeńskiego, małżeński dialog w
kawiarence, wysłuchanie koncertu przy fontannie, sakrament
chorych
udzielony jednemu
z
uczestników
rekolekcji,
błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, doświadczenie
wspólnoty, to niezliczone łaski Dobrego Boga, które otrzymaliśmy
w tym świętym czasie. W tak krótkim czasie zdarzyło się tak wiele.
Pełni wdzięczności rozjechaliśmy się do domów.

Pielgrzymka śladami Ojca Założyciela po Warmii 0405.07.2015r.
Rankiem 04.07 br. udaliśmy się z bydgoskich Piasków na 2-dniową
autokarową pielgrzymkę na Warmię. Pątnicy z Barcina, Łochowa i
Bydgoszczy nieco wcześniej zebrali się przy Sanktuarium, chętni z
Grudziądza dosiedli po drodze . Razem pan kierowca wiózł 33 osoby o
rozpiętości wieku 10 – 70 lat.. Celem pielgrzymki
było nawiedzenie 5 miejsc obecności o. Założyciela,
do których należą; Reszel, Klewno, Stoczek
Klasztorny, Prosity i Orneta oraz dwóch Sanktuariów
Maryjnych – w Gietrzwałdzie i Świętej Lipce.
Najpierw, po porannej modlitwie, udaliśmy się do
Gietrzwałdu. Po wysłuchaniu relacji przewodnika
nt. objawień Maryjnych dwóm dziewczynkom w
roku 1877, zwiedziliśmy Bazylikę Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny. Czas wolny, choć krótki,
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Twoje przymierze - naszą misją
pozwolił na przejście się po parku bądź dotarcie do źródełka.
Pobyt w Świętej Lipce rozpoczęliśmy od wysłuchania koncertu
organowego w Bazylice Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, którą

uznaje się za perłę baroku. W czasie koncertu mogliśmy podziwiać
poruszające się na organach figurki, dzwoneczki, wiatraczki. Następnie ks.
Figiel, przewodnik, żywiołowo i obrazowo opowiedział o objawieniach i
kościele. Okazało się, że Bydgoszcz jest mu bliska a pochodzi spod
Tucholi, z tej samej miejscowości co Janek, jeden z naszych uczestników.
Ks. Figiel nie mógł się z nami rozstać – świadczy o tym jego przybycie do
restauracji, gdzie jedliśmy obiad, aby jeszcze przy kawie z nami
porozmawiać i pośpiewać.
Kiedy Grzegorz zagrał na
akordeonie
a
my
zaśpiewaliśmy „Życzymy,
życzymy…”, zrobiło się
bardzo radośnie. Abyśmy
mieli
dalszą
drogę
bezpieczną, ksiądz przyszedł
jeszcze do autokaru, by nam
pobłogosławić.
I z tym błogosławieństwem
dotarliśmy
do
Reszla,
pierwszego
miejsca
na
naszej drodze, gdzie są ślady bytności o. Kentenicha. Informacje dot.
Kościoła św. Piotra i Pawła, do którego się udaliśmy, przekazała nam s.
zakonna, a podczas Mszy św. byliśmy świadkami wzajemnego ślubowania
sobie nowożeńców.
Kolejne „spotkanie” z o. Kentenichem nastąpiło w Klewnie na tzw.
KOZIEJ GÓRCE. Jest tu dom, należący przed wojną do Pallotynów, który
nawiedził o. Założyciel, pokój ze śladami istniejącej tam kaplicy
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szensztackiej z oryginalnym
żyrandolem, jest dąb , pod
którym miał zrobione zdjęcie
i zrujnowana kapliczka przed
domem. Obecna właścicielka
tej posiadłości chętnie nas po
niej oprowadzała i na jej
temat
opowiadała.
Po
powrocie do Polski, po 10letnim pobycie w USA, miała
kilka propozycji zakupu
ziemi. Kiedy przyjechała do Klewna, wiedziała, że tu jest jej miejsce.
Razem odmówiliśmy dziesiątkę różańca, zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie.
Późnym wieczorem dotarliśmy do Stoczka Klasztornego, kolejnego
miejsca pobytu o. Kentenicha na Ziemi Warmińskiej. Zatrzymaliśmy się w
pobernardyńskim klasztorze, którym aktualnie opiekuje się Zgromadzenie
Marianów. Choć noc była blisko, mieliśmy jeszcze ochotę na wspólne
bycie z sobą przy ognisku w ogrodzie nad stawem. Każdy przyniósł, co mu
zostało z wiktuałów, by się nimi podzielić, a Grzegorz przygrywał na
akordeonie do śpiewanych, głównie harcerskich i żołnierskich, piosenek.
Dziesiątka różańca i „Panience na dobranoc” zakończyły spotkanie.
Następnego dnia (05.07) po śniadaniu, które było dla nas przygotowane w
jadalni, przeszliśmy do izby pamięci i celi więziennej ks. Stefana
Kardynała Wyszyńskiego. Prymas Tysiąclecia był tu więziony w okresie
12.10.1953-06.10.1954. Ks. przewodnik ciekawie, a zarazem bardzo
boleśnie, przedstawił nam moralne i psychiczne torturowanie Kardynała
przez komunistyczne władze. Jak bardzo musiał być dla nich ważny i
jednocześnie niebezpieczny, skoro obiektu, w którym Kardynał Wyszyński
przebywał, chroniło codziennie 90 funkcjonariuszy UB, po 30 na zmianie.
Po zwiedzeniu przygnębiających pomieszczeń więziennych przeszliśmy do
pięknego Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju. Po krótkiej
modlitwie wyruszyliśmy do Prosit, głównego celu naszego
pielgrzymowania. Jest to rodzinna miejscowość Sługi Bożego Józefa
Englinga, którą w 1934 r. nawiedził inny Sługa Boży – o. Józef
Kentenich. Przyjechał wówczas spotkać się z Rodzicami swego
wychowanka, Józefa Englinga, który w 1918 r., jako 20-latek, zginął na
wojnie. Teraz jechaliśmy na uroczystość wmurowania pamiątkowej
tablicy informującej o pobycie tu o. Kentenicha. Na miejscu wszystkich
przybyłych gości powitała Alicja Kostka, inicjatorka powstania w
1998r. izby pamięci Sł. B. Józefa Englinga w jego rodzinnym domu.

Twoje przymierze - naszą misją
Wśród gości byli Niemcy, Szwajcarzy, Polacy. Był o. Arkadiusz, o.
Mirosław i Siostry Szensztackie. Był wójt, dyrektor i nauczycielka z grupą
dzieci ze szkoły z pobliskiej wsi. Przyjechało sporo osób odbywających
rekolekcje kilkanaście kilometrów od Prosit. Byli miejscowi i z innych wsi.
O godz. 10.00 odprawiona została Msza św. koncelebrowana w Kościele
Wniebowzięcia NMP w Prositach, nieopodal rodzinnego domu Józefa
Englinga. Głównym celebransem był ks. proboszcz Stanisław Zarzycki a
o. Arkadiusz wygłosił Słowo Boże. W darach przedstawiciele naszej grupy
nieśli wkłady do kapitału łask, które przygotowaliśmy i spisaliśmy w
autokarze. Mama Alicji wystąpiła w
stroju regionalnym (niebawem wraz z
mężem będą obchodzili Złote Gody). Po
Eucharystii na chwilę zatrzymaliśmy się
przy grobie rodziców Józefa Englinga
(tuż przy kościele) a następnie
przeszliśmy na plac przy jego rodzinnym
domu. Tam ponownie wszystkich
powitała Alicja Kostka, a jej Mama przy
muzyce zatańczyła z rożnymi, co chwilę
zmienianymi,
rekwizytami.
Później
rozpoczęły się śpiewy – grupowe i
wspólne, z instrumentem muzycznym i
bez. Nasza grupa, przy akordeonowym
akompaniamencie Grzegorza, zaśpiewała
„Barkę”, ksiądz niemiecki dla swojej
grupy grał na organkach. I w tym
radosnym nastroju przeszliśmy do
wmurowania na frontowej ścianie domu
tablicy upamiętniającej bytność o.
Kentenicha w tym miejscu. Po jej
poświęceniu odbyła się druga ważna
ceremonia – postawienie i poświęcenie
kapliczki z boku domu, terenie pod
przyszłe Sanktuarium. Wielką nadzieję na
jego powstanie dała decyzja zmarłego w
ubiegłym roku b. Lamberta, który tak się modlił: „Przyjmij owoce mojego
poświęcenia…- jeśli zgadza się to z Twoją wolą – dla przyszłego
Sanktuarium na Warmii”.
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Po tych wzniosłych chwilach i zadumie podziwialiśmy polsko-niemiecką
inscenizację „Czerwonego Kapturka” w wykonaniu szkolnych dzieci z
sąsiedniej wsi. A po jej zakończeniu czekał na nas pieczony dzik – z kaszą,
kapustą, ogórkiem, sałatką, żurawiną (do wyboru). I mnóstwo napojów. Bo
dzień ten, jak i poprzedni, był bardzo, ale to bardzo upalny.
Po posiłku powitaliśmy ks. Ludwika Fąsa, który przedstawił nam postać
Sługi Bożego Alberta Prothmanna, byłego proboszcza parafii w Prositach,
zastrzelonego przez radzieckiego żołnierza w drzwiach kościoła w lutym
1945r. Uznawany jest on za męczennika.
Po krótkiej dyskusji przyszedł czas na pożegnania, których nie było końca
– jeszcze śpiew, jeszcze muzyka, uściski, buziaki, …
Kolejnym „śladem” i już ostatnim na naszej pielgrzymiej drodze była
Orneta. Dotarliśmy do domu, w którym głosił rekolekcje o. Kentenich, a
następnie przeszliśmy do Kościoła św. Jana Chrzciciela. Po krótkiej
modlitwie spotkaliśmy się z ks. przewodnikiem, który przedstawił nam
dzieje tego kościoła. I znowu niespodzianka – okazało się, że był
kapelanem wojskowym i zna ks. Tadeusza Łukaszczyka, któremu
przekazał pozdrowienia.
Nadszedł czas odjazdu, tym razem już w kierunku Bydgoszczy. Niebawem
ponownie niespodzianka – tym razem znalazł się jeszcze czas na
półgodzinny pobyt w Ostródzie nad jeziorem. Miłe zakończenie tych
pełnych emocji dni.
Codziennie w autokarze były modlitwy, śpiewy, różaniec, czas dla
bliźniego. Na zakończenie przyszedł czas na dzielenie się przeżyciami,
tym, co najbardziej dotknęło serca.
Relacje były różne – jednych bardzo ujęły psychiczne znęcania się nad
Kardynałem Wyszyńskim, innych Klewno czy Prosity, 10-letniego Kubę
objawienia i źródełko w Gietrzwałdzie. Były wzruszenia, łzy,
postanowienia…
O. Arkadiusz w czasie kazania w Prositach zadał retoryczne pytanie: „ Czy
znając szlak obecności
o. Kentenicha na ziemiach polskich przyjechałeś (-aś) na kolejne
wmurowanie tablicy i tyle?” I sam odpowiedział: „Jeżeli tylko tyle, to
możesz się zwijać i wyjeżdżać”. W tym momencie skojarzyłam sobie jedną
z Dróg Krzyżowych w kościele MB Zwycięskiej, kiedy to ksiądz
powiedział: „Jeżeli nie uznasz, że Pan Jezus cierpiał i umarł za twój grzech,
to jesteś na widowisku”. Czy ta pielgrzymka coś wniosła w nasze życie,
czy coś w nas zostało?
Myślę, że tak i to niemało.
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Wreszcie czas na podziękowania,
wielkie podziękowania organizatorom
za cały przebieg pielgrzymki, jej
realizację, spokój. Należą się one
głównie pp. L. L. Bodzkom, pp. M. R.
Jasińskim i p. V. Wilandt. Chociaż
terminy były napięte, mogliśmy sobie
pozwolić na spontaniczność (Święta
Lipka, Prosity), choć zdarzały się
pewne
czasowe
przesunięcia
i
doskwierał nam niebywały upał, nie było irytacji, zniecierpliwienia.
Uważam to za bardzo ważne. Okazało się jeszcze, że organizatorzy mieli
też różne alternatywne rozwiązania, gdyby coś…(na wszelki wypadek).
Ogromne podziękowania należą się także p. Grzegorzowi Hetzig, któremu
nie ciężko było taszczyć akordeon, aby grą na nim uświetniać nasz pobyt w
różnych miejscach. Wszystkim uczestnikom zaś dziękuję za uśmiech i
życzliwość.
Gertruda Tobolska

Przedstawiamy Państwu kolejny fragment prelekcji z
KONGRESU RODZIN 2015.
Przedstawiamy Państwu kolejny fragment prelekcji z KONGRESU RODZIN
2015. Tym razem jest to tekst PP. Jarosława i Mirosławy Pakur , pt.:
Czy małżeństwo na krawędzi może być miejscem budowania cywilizacji miłości ?
Odpowiedź jest oczywista – Tak.
Dowodem na to są liczne świadectwa odbudowy sakramentalnych małżeństw w
naszej wspólnocie. My osobiście jesteśmy jednym z takich małżeństw, po trudnym
rozwodzie i 7 latach rozłąki, odbudowujemy nasz sakrament współpracując z
Bogiem.
Wspólnie, razem, szczęśliwie przejść przez życie, to marzenie wszystkich
małżonków. I taki mamy plan, gdy uroczyście ślubują sobie wzajemnie miłość,
wierność i uczciwość małżeńską. Często nie rozumiemy głębi składanej przysięgi,
nie zdajemy sobie sprawy jak trudnego zadania się podjęliśmy. Tak trudnego, że
do jego wykonania potrzebujemy Boga w Trójcy Jedynego i Wszystkich Świętych,
Szczęśliwe małżeństwo to jest nasze wielkie pragnienie. Ale same pragnienia nie
wystarczą. Trzeba się często bardzo natrudzić by być na drodze prawdziwego
szczęścia.
Poczucie własnej wartości, bezpieczeństwo, wolność, poznanie prawdy, nadzieja,
twórczość, piękno, wzniosłość, miłość i perspektywa nieśmiertelności, to daje nam
szczęście. Jak definiujemy te słowa, co one dla nas znaczą ? Odpowiedzi na to
STR.6

wrzesień 2015 Nr 193

pytanie, szukamy przez całe życie. Każdy chce dobra, lecz nie wszyscy wybierają
najlepszą drogę.
Droga do szczęścia prowadzi przez osobisty rozwój, dający wolności i budowanie
relacji, która daje miłość. Aby ta droga była prawdziwa, pierwszą relacją jaką
trzeba budować to relacja z Bogiem. Nazywając to krócej, chodzi o trud
samowychowania i łaskę sakramentalną.
Każdy z nas obawia się kryzysu, a kiedy przychodzi najczęściej nie wie co zrobić,
wpada w panikę. Kryzys z greckiego „krisis” to wybór, decydowanie, zmaganie
się.
Chcemy pokazać inne prawdziwsze spojrzenie na kryzys, czym jest i co w tej
sytuacji robić. Kryzys jest nieodłączną częścią naszego życia, dotyczy wszystkich
bez wyjątku, jest spodziewany i prorozwojowy, wymaga od nas zmian,
podejmowania nowych wyzwań i zadań.
„Zbudź się o śpiący i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus...” list do
Efezjan 5;14
Kryzys budzi nas z letargu, pobudza do działania. Zostaliśmy stworzeni, by żyć w
świecie piękna, zachwytu, intymności i przygody po wszystkie dni. Wybór miłości
otwiera przestrzenie niesłychanego piękna i radości, niestety na tym świecie,
zranionym grzechem pierworodnym, narażeni jesteśmy na zranienia. Rozwój
miłości odbywa się poprzez kryzysy.
W małżeństwie, szczególnie w trudnym małżeństwie, ten wybór miłości jest
ponawiany codziennie. Każde sakramentalne małżeństwo ma do dyspozycji
wspaniały „prezent” od Boga - Łaskę Sakramentu Małżeństwa. Często ten prezent
jest niedoceniany, nierozumiany i niedostrzegany, całe lata od dnia ślubu czeka na
„rozpakowanie”.
Łaska Sakramentu Małżeństwa jest to siła zdolna do odbudowy małżeńskiej
miłości w każdej sytuacji, także po rozwodzie, gdy współmałżonek jest w związku
niesakramentalnym, bowiem dla Boga nie ma nic niemożliwego.
Jak działa ta łaska ? Wystarczy otwarcie się przynajmniej jednego małżonka na
działanie Łaski Sakramentu Małżeństwa i już rozpoczyna się proces uzdrowienia.
Bóg uzdrawiania najpierw samych małżonków. Zaprasza ich do powrotu do
pierwotnej miłości, która ich połączyła. Bóg przyprowadza ich do Siebie, a potem
łączy ponownie w uzdrowionej relacji.
W naszej wspólnocie uczymy się z Bogiem, często w pojedynkę, ratować swoje
małżeństwo. Ratowanie małżeństwa zaczyna się od uratowania siebie. Tylko silny
Bogiem ratownik jest w stanie uratować kogokolwiek. Jedyną osoba, na którą
mamy największy wpływ w swoim życiu, to my sami.
Miłość to jedno z najbardziej fałszywie rozumianych słów na tym świecie. Coś
czego wszyscy pragniemy, bo rodzimy się już z pragnieniem miłości i to
bezwarunkowej a otrzymujemy miłość warunkową i zranioną. Miłość najczęściej
mylimy z uczuciem, współżyciem, akceptacja, tolerancją i wolnymi związkami.
Miłość to decyzja, postawa, bardzo często towarzyszą jej uczucia, ale uczucia
falują, a miłość trwa. Miłości uczymy się przez całe życie. Dojrzała miłość
małżeńska jest szaleńczo ofiarna i niesamowicie mądra, tylko ze sakramentalnym
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współmałżonkiem, na zawsze. Najpiękniejsza postawa i taki sposób odnoszenia się
do współmałżonka, że chce mu się żyć, nawet w skrajnych sytuacjach życiowych.
Taka miłość ma bogaty repertuar okazywania znaków miłości.
Etapy wzrostu miłości małżeńskiej
I. Zakochanie
II. Walka o władzę
III. Samoaktualizacja
IV. Współzależność - Chrześcijański Trójkąt Małżeński

Miłość małżeńska może być piękna. Nigdy nie jest za późno, na rozwój tej miłości,
możliwe jest to do realizacji przez jednego z małżonków, drogą jest przebaczenie i
pojednanie.
Tak jak „miłość” jest zasypana różnymi mitami, to samo dotyka takie zjawiska jak
rozwód czy ratowanie małżeństwa.
Najpopularniejsze mity na temat ratowania małżeństwa:
1. Oboje małżonkowie muszą chcieć ratować małżeństwo.
2.Po rozwodzie małżeństwo jest nie do uratowania.
3. Miłość się wypaliła
4. Znam współmałżonka i on nigdy się nie zmieni
5. Współmałżonek jest w niesakramentalnym związku i są tam dzieci
6. Nie ma nadziei
Rozwód to jedno z najbardziej traumatycznych przeżyć w życiu człowieka, to nie
jednorazowe wydarzenie w sądzie ale długi proces: prawny, społeczny,
emocjonalny...
Najpopularniejsze mity na temat rozwodu :
1. Rozwód to jednorazowe zdarzenia.
2. Odetniesz i przestanie wreszcie boleć.
3. Skończy się sprawa w sądzie i będzie spokój.
4. Nie ma innego wyjścia.
5. Zacznę żyć od nowa.
6. „Kulturalny rozwód” nikomu nie zaszkodzi.
7. Rozwód nie zaszkodzi dzieciom, bo nadal będę je kochał.
Jeśli myślisz, że weźmiesz rozwód i będziesz miał święty spokój, to się mylisz.
Kiedy zapada decyzja o ratowaniu małżeństwa o czym wtedy warto pamiętać
1. Zwróć się do Boga
2. Szukaj „bożych” fachowców od kryzysów.
3. Nie wpadaj w panikę, zachowaj zimną krew i stawiaj małe kroki.
4. Módl się.
5. Współdziałaj z Duchem Świętem.
6. Wejdź na drogę rozwoju osobistego: duchowego, intelektualnego i
emocjonalnego.

„Wymagaj od siebie choćby inni od Ciebie nie wymagali”
Jan Paweł II

Ja …–– człowiek( świadomość człowieczeństwa
estem kimś kochanym przez Boga.. (nie muszę żebrać o miłość człowieka) kimś
podobnym do samego Boga.
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