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Nos cum Prole pia
benedicat
Virgo Maria
Nowe życie w Chrystusie.

Kochane Rodziny i Matki!
Adwentowe ścieżki oczekiwania prowadzą nas do Betlejemskiej Groty,
gdzie w Świętą Noc z Niepokalanej Dziewicy narodzi się
nasz Odkupiciel, Jezus – Bóg-Człowiek.
Niech Jego obecność napełnia nasze serca czułą miłością
i praktyczną wiarą.
A Maryja – Matka niech wyprasza nam nieustane
błogosławieństwo Bożej Dzieciny na każdy dzień Nowego Roku.
Z darem modlitwy i radością spotkania przy Żłóbku
Wasze Siostry
* 18.12, czw. g. 18.00 - Msza św. Przymierza, oprawę Liturgii przygotowuje Zw.
Rodzin; adoracja NS od 10.00-18.00. Serdecznie zapraszamy!
* 31.12, śr. - Msza św. w Sanktuarium o północy. Tradycyjnie zapraszamy chętnych na
g. 23.00 na kawę w Jeżówce, o 23.30 -kolędowanie w Sanktuarium i Eucharystię Nowor.
Nowy Rok: styczeń 2016
* 8.01.16, g. 18.00 – Zapraszanym wszystkich chętnych na spotkanie z ks. Piotrem
Pawlukiewiczem
* 9.01 – Akademia Rodziny – proszę o modlitwę w intencji rodzin uczestniczących
* 06.01, śr. - Orszak Trzech Króli
* 14 stycznia 2016 r. od godz.19.00 gościć będziemy w naszym Sanktuarium
Zawierzenia symbole Światowych Dni Młodzieży – krzyż i ikonę, dar św. Jana Pawła II
dla młodzieży całego świata. Zapraszamy i zachęcamy do włączenia się tego wieczoru w
modlitwę za młodzież, która przybędzie w lipcu 2016 r. do Polski, do Krakowa, by
uczestniczyć w Światowych Dniach Młodzieży z Ojcem Świętym Franciszkiem.
Program czuwania podamy w najbliższym czasie. Serdecznie zapraszamy!
* 16.01, sob. - Spotkanie kolędowe z Ks. Bp. Janem Tyrawą; 15.00 Msza św. w
parafii Świętej Rodziny, następnie agapa i kolędowanie w auli. Liturgię przygotowuje
Zw. Rodzin, agapę – Liga Rodzin.
* Nasze najmłodsze pociechy zapraszamy serdecznie na BALIKI KARNAWAŁOWE
przy naszym Sanktuarium Zawierzenia. Odbędą się one 17.01.2016 – dla dzieci z kl.I-III
i 31.01.2016 – dla przedszkolaków. Młodzież przygotowała dla nich wspaniałą zabawę i
mnóstwo radosnych niespodzianek! Zapraszamy!
*18.01, pn. g. 18.00 - Msza św. Przymierza – gr. św. Antoniego; adoracja NS od
10.00-18.00. Tego dnia rozpoczynamy naszą 9-miesięczna nowennę przed
umieszczeniem symbolu Bożej Opatrzności w Sanktuarium. Impuls: Dlaczego
chcemy umieścić symbol Bożej Opatrzności w Sanktuarium Zawierzenia i naszych
sanktuariach domowych?
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. 512 970 102, e-mail pniewskawanda@gmail.com
Liga Matek Szensztackich:: Krystyna Turczyn - 661 57 02 37, e-mail k_turczyn@op.pl

«Bo Jego miłosierdzie na wieki» (Ps 136[135]). Jest to refren powtarzany po
każdym wersecie Psalmu, który opowiada historię objawienia się Boga. (...) Miłosierdzie
sprawia, że historia Boga i Izraela staje się historią zbawienia. Wydaje się, że przez to
ciągłe powtarzanie: «Bo Jego miłosierdzie na wieki», Psalm łamie zamknięty krąg
przestrzeni i czasu, aby wszystko umieścić w wiecznej tajemnicy miłości. To tak, jakby
chciał nam powiedzieć, że Bóg będzie spoglądał na człowieka nie tylko w historii, ale i
na wieczność, wzrokiem miłosiernego Ojca. (...)
Przed swoją męką Jezus modlił się tymże właśnie Psalmem miłosierdzia. Zaświadcza o
tym Ewangelista Mateusz, gdy pisze, że «po odśpiewaniu hymnu» (Mt 26, 30) Jezus
wraz z uczniami wyszli w stronę Góry Oliwnej. (...) Świadomość, że sam Jezus modlił
się tym Psalmem, czyni go dla nas chrześcijan jeszcze ważniejszym i sprawia, że
powinien stać się on naszą modlitwą uwielbienia: «Bo Jego miłosierdzie na wieki».
Ojciec Święty Franciszek, Misericordiae Vultus

Kochane Rodziny i Matki!
Nowy rok liturgiczny rozpoczęty Adwentem zapowiada bardzo bogate
wydarzenia w Kościele i naszej Wspólnocie. 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego
Poczęcia Matki Bożej Ojciec Święty Franciszek otworzył święte drzwi Nadzwyczajnego
Jubileuszu Roku Świętego Miłosierdzia. Pośród różnorakich wojen, niesprawiedliwości,
krzywd i odstępstw Kościół św. jako dobra Matka ukazuje nam Boże Miłosierdzie, które
jest ratunkiem dla wszystkich.Prawda o Bożym Miłosierdziu domaga się jednak
odpowiedzi człowieka. Przyjecie miłości jest możliwe tylko na gruncie pokory, która
uświadamia naszą grzeszność i potrzebę Bożego zmiłowania nam nami, oraz postawy
ufności – naczynia, którym czerpie się ze źródeł Miłosierdzia.
Praktyczna wiara w Bożą Opatrzność ukazuje nam Boże Miłosierdzie już w
akcie stworzenia oraz w nieustannej trosce Boga o człowieka, o jego dobro, o zbawienie,
o każdą kromkę powszedniego chleba. W naszej Rodzinie Szensztackiej od stycznia do
października 2016 r. pragniemy wypracowywać duchowo symbol Bożej Opatrzności do
Sanktuarium Zawierzenia i naszych Sanktuariów Domowych. Tu też pragniemy
zaakcentować postawę dziecięcej ufności i zawierzenia Ojcowskiej miłości Boga, Jego
Miłosierdziu. Prośmy o Boże błogosławieństwo, aby nadchodzący czas był dla nas
wszystkich sposobnością do głębszego zawierzenia Kochanemu Bogu.

Zjednoczona w przymierzu – s. M. Emanuela

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Diecezjalne Centrum Ruchu Szensztackiego: Bydgoszcz ul. Smukalska 113
Tel. (0-52) 340-20-14 Redakcja: s.emanuela@szensztat.pl

Strona internetowa: www.bydgoszcz.szensztat.pl

Przejdź w nas przez nasze czasy …
Logo i motto Roku Miłosierdzia
W motcie, które jest fragmentem z Łk 6,36
„Miłosierni jak Ojciec”, proponuje się
życie miłosierdziem, biorąc przykład z Ojca,
który prosi o to, aby nie sądzić i nie
potępiać, lecz wybaczać oraz dawać miłość i
przebaczenie bez miary (por. Łk 6,3738).Logo jest dziełem ojca Marko I. Rupnika
S.J. Przywołując bardzo cenny dla Kościoła
starożytnego wizerunek Syna,który bierze na
plecy zagubionego człowieka, logo wskazuje
miłość Chrystusa, który wypełnia tajemnicę
swojego
Wcielenia
Odkupieniem.
Wizerunek jest tak wykonany,aby ukazać
Dobrego Pasterza, który dotyka ciało
człowieka aż do głębi czyniąc to z taką
miłością, która przemienia życie. Jest jeszcze
jeden szczegół, na który powinniśmy
zwrócić naszą uwagę: Dobry Pasterz, w
akcie całkowitego miłosierdzia, bierze na
plecy ludzkość, ale Jego wzrok łączy się ze
wzrokiem człowieka. Chrystus widzi oczami
Adama, a Adam oczami Chrystusa. Każda
osoba, kontemplując w Jego wzroku miłość Ojca, odkrywa w Chrystusie nowego
Adama, a także swoje własne człowieczeństwo oraz przyszłość, która ją oczekuje.
Cała scena umiejscowiona jest w formie tak zwanej mandorli (z wł. migdał).
Forma ta również jest bardzo ważna dla ikonografii starożytnej i średniowiecznej,
gdyż odwołuje się do obecności dwóch natur: boskiej i ludzkiej, w Chrystusie.
Trzy koncentryczne kształty owalne o kolorze stopniowo jaśniejszym w kierunku
zewnętrznym sugerują ruch Chrystusa, który wyciąga człowieka z nocy grzechu i
śmierci. Z drugiej strony, głębia ciemniejszego koloru sugeruje również
niepoznawalność miłości Ojca, który wszystko przebacza.

Dar Nadzwyczajnego Jubileuszu Roku Miłosierdzia
Hasłem "Świętego Roku Miłosierdzia", zwołanego z okazji 50. rocznicy
zakończenia ostatniego Soboru, są słowa "Miłosierni jak Ojciec". Obchody
"Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia" Franciszek zainaugurował 8 grudnia,
otwarciem "Drzwi Miłosierdzia" w Bazylice Watykańskiej, a zakończy 20

listopada ich zamknięciem. Papieska bulla ogłaszająca to ważne wydarzenie
została odczytana na rozpoczęcie uroczystych nieszporów przed Drzwiami
Świętymi w Bazylice Watykańskiej.
Aby zaangażować wszystkie Kościoły lokalne w przeżywanie Jubileuszu Ojciec
Święty poleca otwarcie "Drzwi Miłosierdzia" także w katedrach, konkatedrach
bądź kościołach o szczególnym znaczeniu. Papieska bulla szeroko ukazuje temat
Miłosierdzia jako centralnego przesłania całego Pisma Świętego i samego Jezusa.
Kościół w swej historii nie zawsze szedł drogą miłosierdzia, ulegając czasem
pokusie kierowania się jedynie sprawiedliwością, która jest tylko pierwszym i
niezbędnym krokiem do osiągnięcia o wiele wyższego celu.
Niestety, również współczesna kultura nie ceni sobie przebaczenia. Na problem ten
zwracał już uwagę św. Jan Paweł II w swej encyklice Dives in misericordia. Jego
nauczanie jest dziś jak nigdy dotąd aktualne i zasługuje, by podejmować je na
nowo w zapowiedzianym Roku Jubileuszowym.
Szczególnym znakiem Roku Świętego jest pielgrzymka. Jej kolejne etapy
wyznaczają słowa Jezusa: "Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a
nie będziecie potępieni; przebaczajcie, a będzie wam przebaczone". Franciszek
zachęca do wyjścia ku ludziom żyjącym na "peryferiach egzystencjalnych"
stwarzanych przez współczesny świat. "Otwórzmy oczy - apeluje Franciszek - aby
dostrzec obszary nędzy na świecie, rany tak wielu naszych braci i sióstr
pozbawianych godności i poczujmy się «sprowokowani» ich krzykiem o pomoc".
Sporo miejsca w swojej bulli Papież poświęca spowiednikom zachęcając ich, by
byli "prawdziwym znakiem miłosierdzia". Spowiednikiem nigdy się nie "jest", ale
się nim "staje", przede wszystkim samemu poszukując przebaczenia. Ojciec
Święty zapowiada, że w okresie Wielkiego Postu zamierza rozesłać z misją
"misjonarzy Miłosierdzia". Będą nimi księża obdarzeni przez Papieża władzą
odpuszczania również grzechów zastrzeżonych Stolicy Apostolskiej.
Papież Franciszek zachęca biskupów do organizowania "misji ludowych" w
poszczególnych diecezjach, aby wszyscy wierni mogli doświadczyć "radości
przebaczenia". W bardzo zdecydowanych słowach apeluje o nawrócenie do ludzi,
którzy przez swój sposób postępowania "bardzo oddalili się od Bożej łaski".
Zwraca się szczególnie do ludzi należących do grup przestępczych, oszukujących
innych czy dopuszczających się korupcji. Jubileusz może stać się dla nich
wszystkich wielką okazją do nawrócenia.
Rok Święty wiąże się również z możliwością uzyskania odpustu zupełnego. W
zakończeniu bulli Franciszek wspomina świętych i błogosławionych Kościoła, dla
których miłosierdzie stało się "misją życia". Konkretnie wymienia tu św. Siostrę
Faustynę Kowalską, którą nazywa "wielką apostołką Miłosierdzia". Papież
zachęca, by w zbliżającym się Roku Jubileuszowym dać się zaskoczyć Bogu. "Oby
w tym Roku - czytamy w zakończeniu papieskiej bulli - Kościół nie ustał w
okazywaniu miłosierdzia i cierpliwości pocieszania i przebaczania".
Za www.deon.pl
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Przejdź w nas przez nasze czasy …
Hymn Jubileuszu
Paul Inwood (muzyka) i jezuita o. Eugenio Costa (tekst)

Misericordes sicut Pater!
Ref.:Miłosierni jak Ojciec
1. Dziękujmy Ojcu ponieważ jest dobry
Stworzył świat mądrze
Prowadzi swój lud przez historię
Przebacza swoim dzieciom i je przyjmuje
2. Dziękujemy Synowi, światłu ludów
Ukochał nas sercem z ciała
Od Niego otrzymujemy i Jemu dajemy
Serce się otwiera na głodnych i spragnionych
3. Prosimy Ducha o siedem świętych darów
Źródło każdego dobra, najsłodsze orzeźwienie
Przez Niego wzmocnieni, my sami wzmacniamy
Miłość ma nadzieję i wszystko znosi
4. Prosimy o pokój Boga wszelkiego pokoju
Ziemia oczekuje Ewangelii o Królestwie
Łaska i radość tym, którzy kochają i przebaczają
Nadejdą nowe niebo i ziemia
przetłumaczył Jacek Siepsiak SJ)
`**************************
Za nami Skupienie Adwentowe. Dziekujemy wszystkim, którzy
zechcieli z nami rozpocząć ten święty czas oczekiwania oraz tym, który
zaangażowali się w różnorakie posługi i przygotowania programu.
A oto echa z dzielenia się w grupach nt. Bożej Opatrzności:
I.
Działanie Boga w moim życiu:
- Opatrzność Boża – człowiek często dopiero patrząc z perspektywy czasu
dostrzega splot wydarzeń w swoim życiu nie jako przypadek, ale jako działanie
Boga w konkretach życia.
- Bóg osobowy, kochający Ojciec. Ruch Szensztacki poprzez osobę Założyciela
uczy i daje doświadczenie ojcostwa w dzisiejszych czasach. Jeżeli Bóg nam coś
„zabiera”, to znaczy, że przygotował nam coś lepszego.
- Budowa sanktuarium na Piaskach, praca ludzi przy dyżurach, ciąg wydarzeń
które sprawiły, że cegiełka po cegiełce wszystko powstało. Potrzeba było naszej
pokory, modlitwy, prostoty. Ludzie w zaufaniu i zawierzeniu podejmowali pracę
dla dobra wspólnoty.
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- Jeżeli pojawiają się trudności w życiu, choroba bliskiej osoby. Mamy prawo
pytać Pana Boga nie tyle „dlaczego”, ale „po co? Co chcesz mi Panie Boże
powiedzieć?”
- wierzyć, że to, co Pan Bóg nam daje jest dla nas najlepsze.
- W trosce o rodziną Pan Bóg stale akcentuje swoją obecność. Jeżeli powołuje
dzieci na świat, to też daje nam sposoby zabezpieczenia im bytu.
II.
Znaki czasu:
- postępujący ateizm
- terroryzm, ekspansja islamu
- kulturowo-obyczajowe zmiany w Zachodniej Europie, jesteśmy katolikami, ale w
mniejszości.
- genderyzm; zmiany cywilizacyjne ról społecznych mężczyzny i kobiety, kryzys
tożsamości, rodziny, ojcostwa, macierzyństwa
- kryzys wiary w osobowego Boga
- kryzys więzi
- kryzys autorytetu, patriotyzmu
- pontyfikat św. Jana Pawła II
- zwycięstwo PiS-u
- wznowienie procesu beatyfikacji Józefa Englinga
- psychologizowanie życia – nieuwzględnianie duchowości ludzkiej
- eufemizmy, nowomowa – rozmywanie pojęć
- nie uznaje się grzeszności człowieka
- Rok Miłosierdzia
- Światowe Dni Młodzieży przy Sanktuarium Miłosierdzia
- media kształtujące opinie ludzi
- zniewolenia, nałogi
Odpowiedzi:
- pielęgnowanie świadomości sanktuarium serca
- żywa wiara
- gotowość na ofiarę
- pielęgnowanie więzi
- wiara w niepowtarzalne posłannictwo każdego człowieka
- samowychowanie
- włączać się w inicjatywy społeczne
- wyszukiwanie autorytetów, uznanie i przekazywanie ich
- dawać przykład młodym, uczyć dzieci miłości do Kraju
- modlitwa
- bezinteresowność w czynieniu dobra
- świadomie karmić się dobrą lekturą, filmem
- świadoma walka ze złem w życiu osobistym, rodzinnym
- apostolstwo w środowisku pracy, zamieszkania

