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Kochane Rodziny i Matki!
Serdecznie pozdrawiam od Królowej Zawierzenia z naszego Sanktuarium.
Uciekający szybko czas przynosi nam różnorakie tematy i te bardzo bliskie dotyczące nas samych, naszych
rodzin, małżeństw, ale i te które dotyczą w ogólności naszej Ojczyzny, Europy, Kościoła czy świata. Na
wiele spraw o których słyszymy, patrzymy z niedowierzanie, niektóre nas zastanawiają, inne wręcz niepokoją. Tak, dzisiejszy świat jest pochłonięty chaosem i próbuje ten chaos wtłoczyć w nasze serca i umysły.
Dlatego tak bardzo potrzebujemy dziś JEZUSA. A On, cierpliwy Baranek prowadzony na rzeź uczy nas
umierania sobie, swoim zachciankom, egoizmowi, aby razem z Nim i Jego Przebłogosławioną Matką stawać
się czystą Żertwą dla Ojca.
Ojciec Założyciel mówiąc o tym, że Szensztat jest szkołą życia i miłości, podkreśla również, że Szensztat
jest szkołą krzyża. Po pierwsze: w szkole nie jesteśmy jak wolni słuchacze, którzy przychodzą, aby posłuchać wykładu, ale do szkoły chodzimy po to, aby podjąć trud nauki i czegoś się nauczyć. Szkoła wychowuje, formuje całego człowieka. Szensztat to maryjna szkoła praktycznej wiary w Bożą Opatrzność. Jest to
szkoła Ojca Józefa Kentenicha, bo to on otrzymał od Pana Boga to posłannictwo kształtowania i wychowywania ludzi, pomagania każdemu w odnalezieniu jego oryginalnej drogi do Boga, aby żył godnością dziecięctwa Bożego. Na drodze krzyża nasz Ojciec Założyciel naśladował Zbawiciela. Pragnął również nas
wszystkich wziąć ze sobą na tą drogę, aby na cały Szensztat ściągnąć błogosławieństwo chwalebnego krzyża. Ojciec Kentenich przypomina: „Nasza miłość do Ojca winna wyrażać się w tym, że pozwalamy się przez
Niego wychowywać. (…) Mówimy wypływające z serca „tak” do planu i Osoby Wiecznego Boga Ojca, a
także do drogi, którą On chce nas prowadzić; którą nas prowadził do tej pory i którą do końca życia będzie
nas prowadził. Co to za droga? Jest to droga Krzyża.”
Niech kończący się okres Wielkiego Postu i Święte Triduum Paschalne pomogą nam w otwieraniu się na
błogosławieństwo Chrystusowego Krzyża, który jest rękojmią Zmartwychwstania.
Z darem modlitwy - s. M. Emanuela
Karol Wojtyła

Wigilia Wielkanocna 1966

(fragment)

ROZPOCZYNA SIĘ ROZMOWA Z BOGIEM

Ciało ludzkie w historii umiera częściej niż drzewo, umiera wcześniej.
Trwa człowiek poza progiem śmierci w katakumbach i kryptach.
Trwa człowiek, który odszedł, w tych, co po nim przychodzą.
Trwa człowiek, który nadchodzi, w tych, co odeszli.
Trwa człowiek poza wszelkim odejściem
i przyjściem w sobie i w Tobie.
Historia ludzi takich jak ja szuka Ciała, które Ty im dasz.
Każdy w historii traci swe ciało i każdy odchodzi ku Tobie.
W chwili odejścia każdy jest większy niż dzieje, których
cząstkę stanowi (fragment jakiegoś stulecia lub dwóch stuleci fragmenty scalone w jedno życie).
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Przejdź w nas przez nasze czasy …
„Rodzina Szensztacka skupiona przy Sanktuarium Zawierzenia pod skrzydłami Bożej Opatrzności”

Impuls z 18.02.2016, oprac. Ludwika Bodzek i Alicja Adrian
Sanktuarium Zwierzenia, jest darem wspólnoty szensztackiej dla Kościoła Diecezjalnego jako
dziękczynienie za 2000 lat chrześcijaństwa i 1000 lat istnienia Diecezji Gnieźnieńskiej. Powstanie naszej
Rodziny Szensztackiej było planem Bożym, ale jego realizacja nastąpiła przez naszą pozytywną odpowiedź
na zaproszenie Matki Bożej przekazane nam przez Siostry. Także to, co się wydarzyło do tej pory jest na
miarę tego, jak potrafiliśmy odczytać wolę Bożą z uwzględnieniem naszej kondycji fizycznej, psychicznej,
duchowej, materialnej, a przede wszystkim, jak bardzo serio traktujemy słowa, że dla Boga nie ma rzeczy
niemożliwych. Pod skrzydłami Bożej Opatrzności przebiega życie naszej wspólnoty szensztackiej od
samego początku, ale także życie każdego z nas jako pojedynczego człowieka. Odkryjemy teraz kilka
wątków tego życia i przestrzeń, w której się wszystko rozgrywało. Istnienie naszej Rodziny Szensztackiej
obejmuje pontyfikaty trzech papieży: papieża św. Jana Pawła II, który miał wielki wpływ na wybór ideału
naszego sanktuarium. Działają dwa stowarzyszenia: Katolickie Stowarzyszenie Rodzin „Tęcza”, które
opiekuje się Kolankowem i Stowarzyszenie Budowy i Utrzymania Sanktuarium MTA i Diecezjalnego
Centrum Ruchu Szensztackiego. W Kościele polskim nastąpiły zmiany administracyjne w wyniku, których
obecnie Rodzina przy Sanktuarium Zawierzenia obejmuje osoby z diecezji gnieźnieńskiej, toruńskiej i
bydgoskiej.
Pierwszymi zwiastunami powstania naszej Rodziny Szensztackiej było zawarcie Przymierza miłości
18.10.1982r. przez rodzinę Reginy i Jana Kuligowskich z Chełmna. Następnie w latach 1984 i 85 przez
rodziny z Grudziądza. Historycznym wydarzeniem jest założenie placówki Sióstr Szensztackich w
Bydgoszczy 1 września 1986 roku. Podczas ,,niedziel ewangelizacyjnych” w kościołach, S.M.
Maksymiliana przedstawiała Ruch Szensztacki. Wiele małżeństw zainteresowało się wartościami, o których
mówiła Siostra oraz tym, że jest to Ruch rodzinny i jest w nim miejsce także dla dzieci. Przy parafiach
zawiązywały się pierwsze grupy rodzin, które uczestniczyły w comiesięcznych spotkaniach. Ogólne
spotkania, dni skupienia odbywał się najpierw przy ul. Farnej i w Kaplicy Matki Bożej przy ul. Grodzkiej.
W diecezjalny ośrodku rekolekcyjnym w Wągrowcu odbywały się letnie rekolekcje. Przez uczestników do
dziś są mile wspominane. Tam zawiązywały się pierwsze więzi i wspólnoty. Już w maju 1989 r. pierwsza
grupa rodzin zawarła przymierze miłości z Matką Bożą Trzykroć Przedziwną. W następnym roku zostały
poświęcone pierwsze sanktuaria domowe. Wśród członków Ruchu zrodziło się pragnienie, aby na ziemi
bydgoskiej powstało również Sanktuarium MTA. W tej intencji 26 maja
1990 roku wyruszyła pierwsza piesza pielgrzymka z kościoła Matki Bożej
Zwycięskiej do nowo powstającej parafii Świętej Rodziny na osiedlu
Piaski. Tam przy budującym się Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym
umieszczono na drzewie kapliczkę MTA, którą niesiono w pielgrzymce.
Rok później wyruszyła druga piesza pielgrzymka, z kościoła św.
Antoniego do kapliczki na Piaskach. 15 czerwca 1991r. Siostry wraz z
rodzinami zorganizowały na polanie za osiedlem Piaski pierwszy Dzień
Dziecka. Miejsce było tak piękne, że powstała myśl, by tu powstało Sanktuarium. W tej intencji podjęto
modlitwy. 1 maja 1992 r. wyruszyła trzecia pielgrzymka, tym razem z kościoła farnego, co stało się odtąd
tradycją każdego 1- go maja. Od 1993 r. rozpoczęto starania o wykup działki pod budowę Sanktuarium.
Trwało to kilka lat. Z biegiem czasu mamy dwa miejsca spotkań. Piaski, a od 1994r. Dom Królowej
Jedności w Kolankowie, gdzie rozwija się Związek Rodzin i odbywają się rekolekcje dla rodzin, chłopców i
ojców. W roku 1994 i 1995 odbyły się tam Diecezjalne Dni Przymierza. 10 grudnia 1995r. pierwsza Grupa
Ligowa ukoronowała w Kolankowie Matkę Bożą na Królową Jedności. Koronacji dokonał ks. Kanonik
Benon Kaczmarek. W czasie letnich rekolekcji w 1997 r. powstały pierwsze Kręgi Matki Bożej
Pielgrzymującej. W 1998 r. w 50–tą rocznicę powstania idei sanktuariów domowych wśród naszych
wspólnot powstało setne sanktuarium domowe. Zabłysło światełko nadziei, bo Ojciec Założyciel
powiedział, że sanktuarium może powstać, gdy ma zaplecze 100 sanktuariów domowych. Odprawiona
została również Nowenna pielgrzymowania, bo tego roku odbyła się 9 piesza pielgrzymka na Piaski. I
właśnie tego roku 22 maja Siostry wygrały przetarg na zakup ziemi. Rozpoczęły się miesiące wielkiego
zawierzenia Bożej Opatrzności i MTA. Nasze ręce były puste, ale serca przepełnione zaufaniem. Wielkie
zaangażowanie Sióstr szczególnie S.M. Judyty i członków Ruchu, ofiarność, pozyskiwanie sponsorów,
sprzedaż cegiełek, stroików, kalendarzyków, flag, niedziele ewangelizacyjne w wielu parafiach diecezji
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gnieźnieńskiej i toruńskiej sprawiły, że uzbierano sumę pieniędzy potrzebną do pokrycia kosztów zakupu
działki. Pokonanie wszystkich trudności i pozyskanie dokładnie takiej sumy
pieniędzy jaka była potrzebna nazwano ,,cudem nad Brdą”. 26 czerwca 1998 r. ks.
bp. Bogdan Wojtuś dokonał poświęcenia wykupionego terenu. Można było
rozpocząć prace związane z budową tak upragnionego Sanktuarium. Nadal
odbywały się na teren piesze pielgrzymki dziękczynno – błagalne. Wspólnoty przy
parafiach modliły się wypracowując poszczególne elementy Sanktuarium.
Pozyskiwano dalsze fundusze by rozpocząć, a następnie kontynuować budowę.
Zawierzono to wszystko Matce Bożej i Świętemu Józefowi. Wielką radością dla
całej rodziny Szensztackiej było pobłogosławienie w 1997r. w Gnieźnie przez
Jana Pawła II kamienia węgielnego i obrazu do sanktuarium. A w Bydgoszczy w
1999r. w 85-tą rocznicę powstania Dzieła Szensztackiego dzwonu, obrazu i
korony do kaplicy Sióstr oraz Kolankowskiego Krzyża Jedności.
Budowę sanktuarium rozpoczęto 11 maja 2000 roku. W listopadzie tego
roku rozpoczęły się prace wewnątrz sanktuarium i zagospodarowywanie całego placu. Przy budowie wiele
osób pracowało bezinteresownie, również wiele materiałów budowlanych było darowizną. 27.06.2000r.
nastąpiło uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego, którego dokonał Abp. Henryk Muszyński. Zimą
2000/01 roku wspólnoty szensztackie podjęły się pełnienia całodobowych dyżurów na terenie budowy.
Dyżury trwały ponad 10 lat, do chwili przeprowadzenia się Sióstr do nowego domu przy Sanktuarium.
Podczas Czuwania Wielkopostnego 3-4 marca 2001r. wspólnota odjęła decyzję o Ideale sanktuarium.
Spośród kilku propozycji wybrano Sanktuarium Zawierzenia < Sanctuarium Fidentiae >. Wreszcie nadszedł
dzień poświęcenia Sanktuarium. 16 czerwca 2001r. uroczystości przewodniczył ks. Abp Henryk Muszyński,
metropolita gnieźnieński przy współudziale ks. Bpa Ignacego Jeża, protektora Ruchu Szensztackiego ojców
szensztackich oraz kapłanów diecezji. Przy ołtarzu służyli też klerycy i diakoni z Seminarium
Gnieźnieńskiego. W homilii abp Henryk Muszyński, nawiązując do duchowości Ruchu Szensztackiego,
według myśli jego założyciela o. Józefa Kentenicha, podkreślił znaczenie Sanktuarium oraz konieczność
zawierzenia Bogu na wzór Maryi. Uroczystość poświęcenia nie zakończyła prac przy Sanktuarium. Nadal
trwały całodobowe dyżury, wędrowały piesze pielgrzymki. 28 września 2002r. poświęcony został przy
Sanktuarium tymczasowy Dom Rekolekcyjny imienia świętego Józefa.18 października 2004r. w 90-tą
rocznicę powstania Dzieła Szensztackiego pierwszy raz odbyła się całodniowa adoracja Najświętszego
Sakramentu. Trwa ona do dziś każdego 18-go dnia miesiąca. W czerwcu 2005r. odbyła się Intronizacja
Obrazu Miłosierdzia Bożego, której dokonał o. Arkadiusz. 18 czerwca 2011r. przeżywaliśmy kolejną wielką
uroczystość- koronację Obrazu MTA. Uroczystości przewodniczył ks. Bp. Jan Tyrawa. 18 października
2014r. przeżywaliśmy 100 lecie Ruchu Szensztackiego. Wielką radością było powstanie nowej wspólnoty
Szensztackiej Ligi Kobiet, która swoje poświęcenie zawarła 18 października 2015r.. Od chwili poświęcenia
rozwija się przy sanktuarium apostolstwo. Odbywają się rekolekcje dla rodzin, matek, młodzieży,
dziewcząt, skupienia i czuwania w roku liturgicznym. Przybywają pielgrzymki z różnych diecezji.
Organizowane są spotkania dla narzeczonych, comiesięczne spotkania dla młodzieży, Kawiarenki
dialogowe dla małżonków, dla dzieci baliki karnawałowe, zabawy i konkursy na Dzień Dziecka. Powstała
Akademia Rodziny, odbywają się spotkania dla młodych mam. Od 18 stycznia 2016r. rozpoczęliśmy się 9
miesięczną Nowennę przed umieszczeniem symbolu Oka Bożej Opatrzności w sanktuarium.

XIX Czuwanie Rodziny Szensztackiej na Jasnej Górze
5 marca o godz.8.00 wyjechaliśmy autokarem z Sanktuarium Zawierzenia do naszej Częstochowskiej Pani i
Królowej Polski.
Naszą pielgrzymkę tworzyli przedstawiciele wszystkich wspólnot skupionych wokół Sanktuarium
Zawierzenia oraz sympatycy Ruchu. Podróż minęła w serdecznej atmosferze na modlitwie, śpiewie oraz
świadectwach o Bożym Miłosierdziu. Bardzo dziękujemy siostrze Wirginii za prowadzenie.
Obchodziliśmy 60-tą rocznicę urodzin Tomka Wojcieszaka, który wraz z małżonką Danusią wieźli na Jasną
Górę Oko Bożej Opatrzności (które ma być zawieszone w naszym sanktuarium).
Wcześniejszy przyjazd do Częstochowy umożliwił nam osobiste spotkania z Matką Bożą, uczestnictwo we
Mszy św. w pierwszą sobotę miesiąca, udział w Sakramencie Pojednania, drodze krzyżowej, adoracji
Najświętszego Sakramentu, złożenie i zamówienie intencji modlitewnych i mszalnych. Spotykaliśmy się
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również z siostrami i ojcami szensztackimi, współbraćmi ze wspólnot oraz z naszymi znajomymi z całej
Polski. Jest to jedyne w roku spotkanie całej naszej Rodziny Szensztackiej. Nie wszyscy mogli na nie
przyjechać, więc pamiętaliśmy o nich na wspólnych modlitwach.
Jak duża jest nasza wspólnota okazało się o godz.17.00 gdy w Sali Kordeckiego - największej sali na Jasnej
Górze rozpoczął się oficjalny program i nie było już miejsc siedzących. O. Arkadiusz oficjalnie przywitał
naszego protektora biskupa Pawła Cieślika, wszystkie wspólnoty zgromadzone wokół naszych 6-ciu
sanktuariów, rodziny, młodzież, Apostolat Matki Bożej Pielgrzymującej, oraz przybyłych pielgrzymów z
różnych stron Polski, Niemiec i Białorusi. Motto spotkania:
„Maryjo, przejdź w nas przez nasze czasy”
Biskup Paweł serdecznie wszystkich powitał i swoim słowem wprowadził nas w najważniejsze tegoroczne
wydarzenia jakimi są Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, 1050-ta rocznica Chrztu Polski oraz Światowe Dni
Młodzieży.
Małgosia Szarek przedstawiła historię symbolu i wypracowania Oka Bożej Opatrzności do Sanktuarium
Zawierzenia, a sam symbol Oka Ojca pokazali zgromadzonym Danusia i
Tomek Wojcieszak. Następnie młodzież przekazała informacje o stanie
przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Świdrze i Józefowie oraz w
Krakowie.
O. Romuald wprowadził nas do medytacji obrzędów Chrztu św.
Poszczególne obrzędy przybliżyli nam Basia Jędrzejewska i Tomek
Wojcieszak, czytając o nich w odniesieniu do pierwszego Chrztu Polski
1050 lat temu, przyjętego przez Mieszka I.
„Przez Chrzest Św. staliśmy się dziećmi Bożymi, narodem poświeconym Bogu prawdziwemu. Czy potrafimy
być wdzięczni za ten dar? Czy zdajemy sobie sprawę z jego wielkości, z jego owoców w historii naszego
Narodu i naszym życiu osobistym?”
Nasz bydgoski zespół muzyczny MTA swoim śpiewem uświetnił tę część spotkania otrzymując gromkie
brawa!
Ponownie w Kaplicy Jasnogórskiej Pani zgromadził nas Apel Jasnogórski, po którym rozpoczęło się XIX
czuwanie Rodziny Szensztackiej.
Konferencję „Maryjo przejdź w nas przez nasze czasy - przymioty naszego oddania się Maryi jako
narzędzie” - na podstawie tekstów o. Kentenicha, przedstawiła Magda Szczudrawa.
Konferencja została wygłoszona w trzech częściach; po każdej z nich świadectwa wygłosili Joanna
Mandera, Anna Bartczak i Joachim Szczeponik. Oprawę muzyczną zapewnił zespół młodzieżowy, który
będzie grał na Szensztackim Światowym Spotkaniu Młodzieży w Świdrze i Józefowie. Teksty konferencji i
świadectwa są dostępne w nowym Biuletynie Ruchu Szensztackiego.
Adoracja Najświętszego Sakramentu, poprowadzona przez Siostry Adoracji, przygotowała nas do
Eucharystii. Mszy św. przewodniczył i słowo Boże wygłosił bp Paweł Cieślik. Oprawę przygotowała
młodzież. W trakcie Mszy św. przy zapalonej okolicznościowej świecy dokonaliśmy odnowienia
przyrzeczeń Chrztu świętego.
Po przerwie o. Arkadiusz przekazał informacje i zaproszenia :
9 kwietnia 2016 do Ząbkowic na Sympozjum z okazji 70- lecia przybycia do
Polski Sióstr
5 czerwca 2016 na 25-lecie Sanktuarium na Górze Chełmskiej
18-19 lipca 2016 na Szensztackie Dni Młodzieży (SYD) w Świdrze i Józefowie
25-31 lipca na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie
22-25 września 2016 na Triduum do Świdra
22 października na uroczystość zawieszenia symbolu Oka Bożej Opatrzności
w Sanktuarium Zawierzenia w Bydgoszczy.
Następnie najmłodsza wspólnota szensztacka w Polsce - Szensztacka Liga Kobiet
poprowadziła Godzinę Miłosierdzia wraz z zespołem muzycznym MTA . Podczas
tej godziny mogliśmy wsłuchać się w słowa św. Jana Pawła II, św. Faustyny i naszego o. Założyciela o
Bożym Miłosierdziu. Mogliśmy przyjrzeć się, co dla nas dziś oznaczają uczynki miłosierne względem ciała
i duszy oraz czy potrafimy konkretnie okazywać naszą miłość bliźniemu. W ogłoszonym przez papieża
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Franciszka Roku Miłosierdzia mamy nauczyć się tej nowej „wyobraźni miłosierdzia” w praktyce. Bardzo
dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tego poruszającego programu.
Gorzkie Żale i błogosławieństwo na rozesłanie były ostatnim punktem Czuwania. Jak zawsze trudno było
rozstać się z naszą Matką i Królową…
Napełnieni Duchem Świętym, słowem Bożym i miłością naszej Rodziny Szensztackiej, wróciliśmy do
swoich domów.
A za rok kolejne, już XX Jubileuszowe Czuwanie Rodziny Szensztackiej na Jasnej Górze. Już dziś na nie
serdecznie wszystkich zapraszamy!
Barbara Jędrzejewska

Kobieto, kim jesteś? – skupienie dla matek.
W dniach 26-28 lutego 2016 przy Sanktuarium Zawierzenia odbyło się skupienie dla
młodych mam, w którym wzięło udział 31 kobiet z różnych stron województwa kujawsko-pomorskiego.
Tematem przewodnim było odkrywanie tożsamości współczesnej kobiety w kontekście Pisma Świętego, w
szczególności w oparciu o przykład starotestamentowej Judyty. W atmosferze przepełnionej modlitwą,
medytacją, wielkopostną refleksją, rozważałyśmy przymioty tej wielkiej wojowniczki - jej piękno,
niezależność, odwagę i mądrość, a przede wszystkim bardzo głęboką i osobistą relację z Bogiem Ojcem Stworzycielem. Odkrywałyśmy jej cechy w nas samych. Okazało się, że choć czasy Starego Testamentu
wydają się nam odległe, Judyta może być wzorem także dla dzisiejszych kobiet, dla współczesnych
wojowniczek, które każdego dnia walczą o sprawy swojego ludu czyli najbliższych i tych, którym służą w
pracy zawodowej.
Mamy, które przybyły na dni skupienia, na pierwszy rzut oka bardzo się między sobą różniły wiekiem,
urodą, stażem małżeńskim, liczbą dzieci i drogą zawodową, ale wszystkie łączyło silne pragnienie
pogłębienia relacji z Ojcem, który czekał w Sanktuarium, aby obdarzyć nas swoją łaską, upewnić o
wspaniałej bezwarunkowej miłości oraz z pomocą Ducha
Świętego czynić mniejsze i większe cuda w naszych sercach
i umysłach. To właśnie nasze "tak" w odpowiedzi na
wezwanie Ojca przywiodło nas w tych dniach do
Sanktuarium i uczyniło z nas wspólnotę bardzo spójną i
zintegrowaną pomimo pozornych różnic. Jeden Duch, Duch
Boży wypełnił nasze dusze i zjednoczył nas, dzięki czemu
mogłyśmy zaglądać w głąb siebie w atmosferze
przyjacielskiej otwartości, bez skrępowania i lęku dzielić się
z sobą naszymi doświadczeniami i uczuciami, wzajemnie się
inspirować i wspierać w rozwiązywaniu problemów z
naszego prywatnego codziennego pola walki.
Opuściłyśmy Sanktuarium głęboko pokrzepione spotkaniem
z Ojcem i Maryją, zdeterminowane do tego, by odważnie i bez chwili zawahania, tak, jak wojująca Judyt,
obcinać głowy Holofernesom naszych słabości i wszystkiego, co oddala nas od Boga, a także aby walczyć
na łonie rodziny, zakładu pracy i całego społeczeństwa o poszanowanie naszych wartości, o zachowanie
naszej kobiecej tożsamości, o pomnażanie miłości w świecie. Bądź uwielbiony Panie we wszystkich
owocach tych szczególnych dni, które w swej świętej Opatrzności nam podarowałeś.
Justyna Mandra
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Opatrzność Boża w Biblii
Ks. Michał Borowski
Skupienie Wielkopostne, 14 luty 2016 r.
Podchodząc do zagadnienia Opatrzności Bożej w Biblii, w pierwszym rzędzie
stajemy wobec problemu natury terminologicznej. Otóż zarówno w języku
greckim, jak i hebrajskim nie istnieje określenie, które byłoby ściśle adekwatne
do łacińskiego słowa providentia, którego kalką językową jest nasze Opatrzność.
Hebrajskie pequddah oraz greckie pronoia i episkope były stosowane dla
wyrażenia Bożej troski, opieki, prowadzenia, lecz nie stanowiły terminów o
charakterze teologicznym, jak to jest w przypadku słowa Opatrzność. Z drugiej jednak strony teologiczna
charakterystyka Bożego działania w świecie, którą nazywamy Opatrznością, przewija się wielokrotnie na
kartach Biblii. Co zatem mówi Biblia o Bożej Opatrzności? Sądzimy, że teksty biblijne, w których pojawia
się to zagadnienie, można by podzielić na dwie kategorie. Teksty narracyjne, opowiadania, w których
wydarzenia historyczne ukazują, w jaki sposób Bóg działa w historii i wpływa na losy ludzkie. Druga to
teksty poetyckie, które tajemnicę Opatrzności przedstawiają w formie metafor.
1. Opatrzność Boża w narracji biblijnej
Wiara starożytnego Izraela opierała się na świadectwie Bożego działania w historii, przekazywanym w postaci opowiadań. Bóg objawiał się przede wszystkim jako Ten, który działa, prowadzi, troszczy się o swój
lud i o każdego Izraelitę. Biblijne teksty narracyjne, mówiące o Bożej Opatrzności, można by podzielić na
dwie grupy: Opowiadania o losach jednostek ludzkich, które doświadczyły w swoim życiu jej zbawiennego
działania oraz opowiadania o dziejach Ludu Bożego, nad którym Bóg czuwa w sposób szczególny.
a. Działanie Bożej Opatrzności w życiu jednostek
Działanie Opatrzności Bożej w życiu poszczególnych postaci biblijnych najwyraźniej zarysowuje się
w dzie-jach Abrahama, Józefa i Dawida. W życiu Abrahama ważną rolę odgrywa zawierzenie Bogu. Miało
to miejsce zarówno wówczas, gdy Bóg każe podeszłemu w latach Abrahamowi wyruszyć z krainy swoich
przodków do ziemi, którą obiecuje dać jego potomstwu (Rdz 12,1-3), jak i wtedy, gdy wypełnia on – paradoksalne w swojej wymowie – żądanie Boga, by złożył w ofierze swego syna Izaaka (Rdz 22,1-14). W obu
przypadkach Abraham podejmuje się szeregu działań, mogących być uważane za nielogiczne, zaskakujące,
ufając, że „Bóg będzie z nim”, czyli wyraża swoim postępowaniem wiarę w Bożą Opatrzność. W historii
Józefa dochodzi do głosu ważny aspekt działania Bożej Opatrzności, jakim jest wykorzystywanie obiektywnie złych działań ludzi, by wyprowadzić z nich jakieś dobro. Zarówno sprzedanie Józefa przez jego braci
kupcom madianickim (Rdz 37,28), oskarżenie Józefa przez małżonkę Potifara (Rdz 39,19) jak i siedmioletnia klęska głodu (Rdz 42,54), mają swój sens i prowadzą ku celowi zamierzonemu przez Boga. Boża
Opatrzność nie niweczy ludzkiej wolności ani nie usprawiedliwia złych czynów, ale tak kieruje wydarzeniami, by w ostatecznym rozrachunku zwyciężyło to, co dobre. Zarówno postawa Abrahama, jak i Józefa,
znajdują swoje odbicie w Dawidzie. Jego zawierzenie Bożej Opatrzności wyrażone zostało w zwycięskiej
walce z Goliatem (1Sm 17,32-54), natomiast skomplikowana kwestia wyprowadzenia dobra nawet z grzechu ludzkiego pojawia się w historii z Batszebą i skrytobójczą śmiercią Uriasza Chetyty (2Sm 11-12).
W cała droga, którą Bóg prowadził Dawida, począwszy od powołania go od pracy pasterskiej, poprzez
ucieczkę przed prześladowaniem ze strony króla Saula, naznaczona jest wyraźnym wątkiem Bożego prowadzenia, którego nie sposób nazwać inaczej, jak działanie Bożej Opatrzności. Wśród tekstów należących
do nurtu narracji mądrościowej na szczególną uwagę zasługuje Księga Jonasza oraz prozatorskie fragmenty
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Księgi Hioba. W przypadku dziejów Jonasza istotną rolę odgrywa swoiste napięcie pomiędzy Bożym planem względem człowieka a jego wolnym wyborem, który nie zawsze jest zgodny z tym planem. Natomiast
historia Hioba wskazuje na złożoną perspektywę działania Bożej Opatrzności. Człowiek ustosunkowuje się
do tego, co dzieje się w określonym momencie, natomiast Boża Opatrzność prowadzi wątek wydarzeń w
harmonii z ostatecznym celem. Dlatego nawet beznadziejna sytuacja, w jaką człowiek może popaść wskutek szeregu przeciwności losu, w kontekście działania Bożej Opatrzności nie ma wymiaru ostatecznego.
W Księdze Tobiasza można by nawet doszukiwać się ucieleśnienia Bożej Opatrzności w osobie anioła
Rafała, towarzyszącego młodemu Tobiaszowi do Medii i z powrotem. Nie tylko jest on tym, który aranżuje
poszczególne wydarzenia, doprowadzające do małżeństwa młodego Tobiasza z Sarą i uzdrowienia ślepoty
starego Tobiasza, ale wpływa w istotny sposób na uczucia młodego Tobiasza. Księgi Judyty i Estery
ukazują nam uległość wobec Bożego prowadzenia, dzięki której człowiek staje się niejako narzędziem
w rękach Najwyższego. Nie bez racji jako owe narzędzia zostały wybrane kobiety, uważane z natury za
istoty słabe. Tymczasem to właśnie one dokonują czynów niezwykłych i ratują Izraela. Stajemy wobec
tajemniczego działania Bożej Opatrzności, która potrafi zaskoczyć człowieka, przynosząc wybawienie
w sposób najmniej oczekiwany. W Nowym Testamencie świadomość tego paradoksu będzie miał Paweł
z Tarsu. Szczególnie cenne wydaje się spojrzenie z perspektywy działania Bożej Opatrzności na jego dzieje. Podczas licznych podróży misyjnych, nawet nieprzychylne zdarzenia losowe (na przykład katastrofa
okrętu u wybrzeży Malty, Dz 27) okazywały się istotne dla wypełnienia jego misji Apostoła pogan. Również opisane w Ewangeliach spotkania Jezusa z poszczególnymi ludźmi, czy to związane z powołaniem ich
do grona uczniów, czy też będące okazją do dokonania cudownych uzdrowień, świadczą o szczególnym
działaniu Bożej Opatrzności. Polega ona na spotkaniu z Jezusem w określonym miejscu i określonym czasie. Co więcej, można by zaryzykować stwierdzeniem, że sama osoba Jezusa jest najpełniejszym objawieniem się Bożej Opatrzności, która przecież wyraża działanie całej Trójcy Świętej.
b. Działanie Bożej Opatrzności w dziejach Ludu Bożego
Działanie Bożej Opatrzności ma w Biblii również wymiar wspólnotowy. Bóg troszczy się nie tylko o poszczególne jednostki ludzkie, lecz również o Naród Izraela w Starym Testamencie oraz Kościół w Nowym.
Chyba najważniejsze dla rozumienia Bożej Opatrzności w perspektywie starotestamentalnej są wydarzenia
opisane w Księgach Wyjścia i Liczb, ukazujące zaangażowanie Boga w wyzwolenie Narodu Wybranego
i wprowadzenie go do Ziemi Obiecanej. Mówi się o swoistym paradygmacie Wyjścia z Egiptu, a więc
sytuacji modelowej, w świetle której łatwiej zrozumieć szereg innych uwikłań historycznych, w których
miała miejsce aktywna interwencja Boga w sytuacji na pozór beznadziejnej. W tym paradygmacie Bóg jawi
się jako ten, który bezinteresownie angażuje się po stronie pokrzywdzonego, od którego oczekuje posłuszeństwa wiary, zawierzenia w Jego potęgę. To Bóg dokonuje cudownych znaków w krainie Egiptu i On
sam zapewnia pokarm swojemu ludowi na pustyni. Boża Opatrzność posługuje się także poganami, ma więc
charakter uniwersalny. W Nowym Testamencie ów wspólnotowy wymiar działania Opatrzności doty-czy
prowadzenia pierwotnego Kościoła. W tym względzie szczególna rola przypisywana jest Duchowi
Świętemu, jako temu, który kieruje Kościołem. To właśnie wydarzenie Zielonych Świąt stanowi impuls do
rozpoczęcia ewangelizacji (Dz 2), zaś wszelkie ważne decyzje, dotyczące życia pierwszych chrześcijan,
podejmowane są pod Jego wpływem (Dz 13,2). Również sploty wydarzeń, jakie mają miejsce w życiu
pierwotnej wspólnoty chrześcijan, przyczyniają się do realizowania Bożego planu względem Kościoła. Dla
przykładu, prześladowanie, które wybuchło z powody Szczepana, stało się powodem rozproszenia chrześcijan,a tym samym umożliwiło głoszenie Ewangelii w innych regionach Imperium Rzymskiego (Dz11,1026).
2. Boża Opatrzność w metaforach poetyckich
Prawdę o Bożej Opatrzności odnajdujemy również w szeregu porównań odnoszących się do Boga. W Starym Testamencie pojawiają się one w poetyckich tekstach prorockich i mądrościowych, zwłaszcza w Psalmach, w Nowym zaś – w przypowieściach Jezusa. Chyba najważniejszą grupą metafor wydają się być te,
które zostały zaczerpnięte z relacji rodzinnych. Przede wszystkim porównanie Boga do Ojca. Nie wyczerpuje się ono w tym, że Bóg jest Stwórcą wszystkiego, ale wyraża się również w Jego opiece, pedagogii,
prowadzeniu. W tym znaczeniu Bóg jawi się jako ojciec Izraela, który swoich wiernych nazywa synami,
troszczy się o nich i ich wychowuje. W tym względzie metafora ojca idzie w parze z porównaniem opieki
Boga do troski matczynej. Metafora ojcostwa Bożego swój najpełniejszy wyraz znajdzie w modlitwie Ojcze
nasz, której Jezus nauczył swoich uczniów. Wyraża ona nie tylko potrzebę synowskiej postawy czło-wieka
wobec Boga, ale przypomina nam o Bożej Opatrzności, która czuwa nad nami z ojcowską troską, za-pewnia
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o darze chleba powszedniego i o obronie w sytuacjach prób i doświadczeń. Do grupy metafor nawiązujących do relacji rodzinnych należy metafora oblubieńcza. W Starym Testamencie naród Wybrany,
w Nowym zaś Kościół porównywany jest do Oblubienicy, Bóg zaś, a w Nowym Testamencie w szczególności Jezus Chrystus, jest Oblubieńcem. Również troska Oblubieńca o Oblubienicę w Pieśni nad Pieśniami,
odczytana w kluczu symbolicznym, jest wspaniałym zobrazowaniem tajemnicy Bożej Opatrzności. Drugą
grupą metafor są te, które zostały zaczerpnięte ze świata polityki. Bóg porównywany jest do króla lub
władcy. Jak dobry monarcha czuwa nad całością swojego państwa i interweniuje w sytuacjach zagrożenia,
tak Bóg jawi się jako roztropny władca, odpowiedzialny za losy swojego ludu, Izraela i Kościoła.
W Nowym Testamencie metafora ta znalazła szczególny wyraz w określeniu Królestwo Boże, którym Jezus
nazywa nową społeczność, zgromadzoną wokół tajemnicy jego śmierci i zmartwychwstania. Spośród
licznych metafor zaczerpniętych ze słownictwa militarnego szczególnie odnoszące się do tajemnicy Bożej
Opatrzności jest porównanie Boga do strażnika. Oko Bożej Opatrzności z przedstawień ikonograficznych,
czuwające z troską nad losami człowieka, wyraża tę prawdę. Ponadto porównania Boga do tarczy oraz
warowni zawierają ideę aktywnej interwencji Boga w obronie pokrzywdzonego. W tekstach Nowego
Testamentu metafory militarne w odniesieniu do Boga nie dochodzą do głosu z taką wyrazistością.
Natomiast porównanie Boga do pasterza pojawia się zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. Chyba
najlepiej prawdę tę wyraża Psalm 23. Tam też językiem poetyckim przedstawia się różne sytuacje ludzkiego życia, zwłaszcza związane z zagrożeniem śmiercią, konfliktami, gdzie Bóg czuwający daje poczucie
bezpieczeństwa i nadzieję, że z każdej opresji Jego Opatrzność zdolna jest wybawić. Podobnie w nauczaniu
Jezusa, który samego siebie porównuje do dobrego pasterza, Boga Ojca zaś do pasterza szukającego zagubionej owcy znajdujemy jedna z najbardziej wyrazistych obrazów Bożej Opatrzności. Także ze sfery codziennej pracy zostało zaczerpnięte porównanie Boga do rolnika, zwłaszcza uprawiającego winnicę. Jezus
Chrystus, podejmując tę poetycką metaforę, umieszcza siebie w roli ogrodnika w przypowieści o drzewie
figowym, które nie przynosi owocu, Ojciec zaś jest właścicielem owego drzewa. Natomiast w przypowieści
o krzewie winnym i latoroślach, sam Ojciec jest ogrodnikiem, Jezus zaś, jako krzew winny, trwa w łączności ze swoimi uczniami, którzy czerpią z Niego życiodajne soki: Ja jestem krzewem winnym, a Ojciec mój
jest tym, który go uprawia (J 15,1). Jako winne latorośle wszczepione w Chrystusa, jesteśmy otoczeni troską
Ojca.
3. Opatrzność Boża działająca we wszechświecie - W pewnym sensie ponadhistoryczny wymiar działania Opatrzności Bożej wyłania się tekstów mówiących o opiece Boga nad całym stworzeniem. Opatrzność
Bożą troszczącą się o lilie polne i ptaki niebieskie Jezus daje jako przykład, by zachęcić swoich uczniów
o całkowitego zawierzenia Bogu. Być może w starożytności, wobec nieznajomości praw rządzących przyrodą, astronomii, biologii, fizyki, człowiek łatwiej ulegał fascynacji złożonością i harmonią natury. Wydaje
się jednak, że działanie Bożej Opatrzności jako wewnętrznej mocy, której On udziela stworzeniu, czy to
podtrzymując je w istnieniu, czy to dając impuls do wciąż nowych form powstających na drodze ewolucji,
jest czymś, co nie stoi w sprzeczności z osiągnięciami nauki. Nauka tłumaczy, jak działają skomplikowane
prawa genetyki czy ewolucji, nie należy jednak do jej kompetencji pytanie, dlaczego w ogóle one działają.
Konkluzja teologiczna
Na podstawie powyższych przykładów widać troskę, jaką Bóg otacza każdego człowieka, który Jemu zawierzył, swój lud i całe stworzenie. Można by jednak postawić pytanie, czy owo prowadzenie, opieka Boża,
zwana Opatrznością, ma jakiś określony kierunek? Zapewnia jedynie chwilową pomyślność i ratuje przed
złem, czy też prowadzi ku jakiemuś dalekosiężnemu celowi, ogarniającemu całość dziejów ludzko-ści?
Sądzimy, że w oparciu o Biblię Boża Opatrzność nie ma wyłącznie wymiaru doraźnego, ale wyraża plan
Boga, jego zamysł. Punktem wyjścia jest stworzenie świata, w szczególności człowieka, z miłości, i to
posuniętej tak daleko, że dającej człowiekowi pełną wolność wyboru. Bez wolności wyboru ze strony człowieka działanie Bożej Opatrzności sprowadzałoby się do mechanicznego administrowania narzuconymi
prawami, na wzór niezmiennych praw przyrody. Respektując wolność człowieka, Boża Opatrzność tak
kieruje biegiem wydarzeń, by w każdym momencie człowiek miał możliwość wyboru: włączenia się w ów
Boży plan lub szukania innej drogi obok lub na przekór planowi Bożemu. Bóg zaś nie będzie człowieka
tłamsił, narzucał mu na siłę swoich własnych planów. Przeciwnie, niejednokrotnie jest nawet gotów je
zmienić, by z nowym impulsem miłości wyjść naprzeciw człowiekowi, choćby ten odrzucał darowane mu
szanse. W Starym Testamencie owym planem Bożej Opatrzności było Zbawienie, czyli wyzwolenie człowieka z sytuacji grzechu i śmierci oraz obdarowanie go pełnią życia. Punktem docelowym całej Bożej ekonomii Starego Testamentu była osoba Jezusa Chrystusa, którego imię z hebrajskiego oznacza właśnie „zbaSTR.8
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wienie”. Sądzimy, że kluczem do zrozumienia logiki Bożej Opatrzności wobec starożytnego Izraela była nie
tylko idea mesjańska w historycznym tego słowa rozumieniu, ale że każde wydarzenie zapisane na kar-tach
Starego Testamentu w jakiś sposób ukierunkowane jest ku Chrystusowi, który stanowi centrum całej
historii. W Nowym Testamencie Jezus Chrystus jest punktem odniesienia działania Bożej Opatrzności
w świecie. To On, przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, jest niejako inicjatorem nowego stworzenia.
Tym razem jednak działanie Bożej Opatrzności nie ogranicza się do opieki nad jednym narodem wybranym,
ale dotyczy tej nowej rzeczywistości głoszonej przez Chrystusa, jaką jest Królestwo Boże, do którego
zostały zaproszone wszystkie ludy: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu (Mk
16,15).

A oto wspomniany wiersz ułożony przez p. Ludwikę z okazji 60 urodzin p. Tomka Wojcieszaka

Kochany Tomku !!!
60 lat minęło, och, tyle, tyle lat,
W nich słońce i pogoda a także deszcz i grad.
Nie straszne przeciwności, Ty sobie radę dasz,
bo przy swoim boku kochaną Danusię masz.
Bawią Cię ciągle pstryczki, światełka i guziczki,
przy nich rumiane masz policzki.
Przewody wytyczają Twojej drogi szlak,
gdy Siostry wołają „pomocy”: odpowiadasz „tak”.
Swą 60-tkę wieziesz przed Królowej Polski tron,
by złożyć dziękczynienie i należny Jej hołd.
My także klękamy z wdzięczności za ten dar,
że z Tobą się spotykamy od ponad 20-tu lat.
Przed Tobą tajemny „Trzeci wiek”,
jaki na niego znaleźć lek?
Gdy misja szensztacka pochłonie Cię,
nie będzie dla Ciebie trudny żaden dzień.
Na te następne, nieznane dni
spełniania woli Bożej życzymy Ci.
Boża Opatrzność niech czuwa nad Tobą,
zawsze prowadzi bezpieczną drogą.
Maryja z Dzieciątkiem niech Ci błogosławi
I do wiecznego szczęścia doprowadzi.
Z serdeczną modlitwą jasnogórscy pielgrzymi
Roku Pańskiego 2016.
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Przejdź w nas przez nasze czasy …
O g ł o s z e n i a !!!
* Przed nami ostatnie dni Wielkiego Postu, w których chcemy trwać przy Chrystusie dźwigającym Krzyż
naszego Zbawienia.
*18.03 zapraszam na Mszę św. Przymierza i kolejny impuls, tym razem będzie to temat:
Boża Opatrzność a wolność człowieka.
* Tradycyjnie miesiąc marzec z racji uroczystości Zwiastowania, która jest równocześnie Dniem Świętości
Życia, jest czasem rozpoczęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Jest to inicjatywa obrońców Życia,
w którą wszyscy możemy się włączyć. Dlatego z tym wydaniem gazetki w załączniku otrzymacie Państwo
kilka informacji na ten temat oraz modlitwy przypisane. Serdecznie zachęcam!!!
* Wszystkim naszym miłym Solenizantom i Jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia obfitości łaski
Bożej oraz opieki MTA.
* Pamiętajmy o naszych chorujących, którzy bardzo potrzebują naszej modlitwy, czasem i obecności.
MARZEC 2016
18.03, pt. - adoracja NS od 10.00-18.00, Msza św. Przymierza– oprawa: Liga Kobiet; impuls: Boża
Opatrzność a wolność człowieka – ks. Al. Kozakowski
19.03 – uroczystość św. Józefa – imieniny naszego Założyciela o. Józefa Kentenicha
19.03 – Akademia Rodziny
19.03 - Droga Krzyżowa ulicami Bydgoszczy. Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 20.00 przy katedrze
bydgoskiej, a zakończy w Bazylice Mniejszej św. Wincentego á Paulo. Rozważania Drogi Krzyżowej
przygotowała w tym roku Caritas Diecezji Bydgoskiej
24-28.03 – Triduum Paschalne i Wielkanoc
KWIECIEŃ 2016
4.04 – Uroczystość Zwiastowania i Dzień Świętości Życia
9.04 - w Ząbkowicach Śl. w g. 9.00 – 15.30 odbędzie się szensztackie sympozjum historyczne. Chętnych
proszę o kontakt.
14-16.04 – Ogólnopolskie uroczystości 1050 rocznicy Chrztu Polski
16.04 – Akademia Rodziny
17.04 – obchody uroczystości 1050 rocznicy Chrztu Polski w diec. bydgoskiej
17.04 – Kawiarenka dialogowa
18.04, pn. - obchody uroczystości 1050 rocznicy Chrztu Polski przy Sanktuarium Zawierzenia:
adoracja NS od 10.00; od g. 17.00 do 18.00 adoracją będziemy chcieli wyrazić wdzięczność za dar
łaski Chrztu św. oraz przygotować się do odnowienia tego sakramentu w czasie Mszy św. Przymierza.
Eucharystię odprawi i impuls nt. Chrztu Polski wygłosi ks. prof. Czyżewski. Oprawa liturgiczna: gr. z
Matki Kościoła.
24.04, ndz.; g. 14.00 – 18.00 - Spotkanie formacyjne dla Członków Ligi Rodzin (gr. inblankowa)
ZAPROSZENIE
Planowana jest pielgrzymka do Szensztat z symbolem Bożej Opatrzności w maju. Na dziś mam 26 osób a potrzeba 35
osób, by pielgrzymka mogła się odbyć- do końca marca muszę ostatecznie zgłosić w Szensztat i u Pana Sławka
Sujkowskiego (Biuro turystyczne) - szkoda by było, gdybyśmy nie pojechali... dlatego proszę rozejrzyjcie się wśród
naszych Rodzin czy sympatyków Ruchu, może znajdą się osoby, które mogą sobie pozwolić, chcą i mają czasowe
możliwości-głęboko ufam, że nam się uda...
Siostra Adriana.

Wszystkim, którzy chcą podzielić się swymi refleksjami, intencjami, pomysłami a przez to przyczynić
się do wspólnego tworzenia naszej gazetki, prosimy o kontakt.
Diecezjalne Centrum Ruchu Szensztackiego:
Bydgoszcz ul. Smukalska 113, Tel. 52/340-20-14

www.bydgoszcz.szensztat.pl
www.szensztat.pl

Redakcja:
s.emanuela@szensztat.pl; L. i L. Bodzek: tel.(52) 373-50- 69, 720 263 766, lechlud@wp.pl; H. i S. Przewoźniak: tel.661 925 567,
spk@softeam.pl; B. i P. Kruczkowscy: tel. 503 141 165, 3kp@wp.pl; LMSz:Krystyna Turczyn - 661 57 02 37, k_turczyn@op.pl
Diec. Toruńska: W. i B. Pniewscy:- tel. 512 970 102, pniewskawanda@gmail.com

Konto do Sióstr: BANK PEKAO SA II ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Nr: 47 1240 3493 1111 0000 4306 1259
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