ZAWIERZENIE
Nos cum prole pia - benedicat Virgo Maria
DIECEZJA BYDGOSKA – kwiecień 2016 Nr 200

„Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa,
zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem
z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus powstał z martwych
dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni
w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. Tak i wy
rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie.
Rz 6,3-5.11

Kochane Rodziny i Matki!

W dniu 14 kwietnia 2016 r. dane jest nam obchodzić 1050 rocznicę Chrztu Polski. Jesteśmy wdzięczni
Panu Bogu za dar budowania naszej tożsamości narodowej na silnym fundamencie Sakramentu Chrztu.
Wydarzenie to pobudza do refleksji historycznej, ale także, i może przede wszystkim, stawia pytanie
o naszą wierność przymierzu z Bogiem. Duchowość chrześcijańska jest duchowością chrzcielną. Chrzest
jako pierwszy i najważniejszy sakrament jest obmyciem odradzającym i odnawiającym w Duchu Świętym. Jest przejściem z niewoli grzechu i śmierci do życia w wolności dzieci Bożych. Przywrócenie człowiekowi godności dziecka Bożego, utraconej przez grzech pierworodny, i uświęcenie go, wyraża sam
obrzęd nałożenia białej szaty podczas sprawowania sakramentu chrztu. Przymierze Chrztu wszczepia
nas w Chrystusa i we wspólnotę Kościoła św. i daje przystęp do sakramentów. Stając się członkiem
Kościoła, ochrzczony «nie należy już do samego siebie» (1 Kor 6,19), ale do Tego, który za nas umarł
i zmartwychwstał. Ta przynależność do Chrystusa oznacza także uczestnictwo w godności Syna Bożego,
udział w Jego potrójnym posłannictwie jako Kapłana, Króla i Proroka. To właśnie Chrzest czyni nas
wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność poświęconym (1 P 2, 9). Kapłaństwo powszechne wiernych zobowiązuje ochrzczonych do składania ofiar
miłych Bogu. W duchowości szensztackiej przynoszenie wkładów do kapitału łask i ofiarowywanie ich
przez ręce MTA Dobremu Bogu jest właśnie realizacją tej funkcji kapłańskiej. Udział w posłannictwie
proroczym jest zaproszeniem do bycia świadkiem miłości Boga w swoim codziennym życiu. To misyjna
troska o rozwój Bożego Królestwa. Przez Chrzest człowiek dostępuje także udziału w królewskiej godności Chrystusa. Ochrzczeni, zwłaszcza świeccy, wynikające z tej godności posłannictwo aktualizują
przede wszystkim pielęgnując stan „królewskiej wolności”, co wyraża się w samozaparciu i odrzucaniu
każdego przejawu grzechu w życiu osobistym i społecznym, a także przez pokorną i cierpliwą służbę
bliźnim, przez którą możliwe staje się uporządkowanie skażonego grzechem świata.
****************************************************************************************************************************

- Czy pamiętam o dniu swojego Chrztu św.? Dzień imienin może być dla nas okazją do wdzięczności za
łaskę Chrztu, w czasie którego Pan Bóg wezwał nas po imieniu. Jak uczę dzieci i wnuki radosnego
trwania w Przymierzu z Bogiem i twórczej realizacji warunków tego przymierza?
Z darem modlitwy – s. M. Emanuela
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Prezentujemy kolejny fragment książki
O. J. Kentenicha: Bóg moim Ojcem i życzymy głębokich refleksji:
PODOBNI DO CHRYSTUSA
Świętość - to upodobnienie do Chrystusa. Chrystus zaś przyjął i zachowywał dziecięcy stosunek do Ojca.
Chrystus zupełne oddaje swoją osobę Ojcu. Pierwsze zdanie, które słyszymy z usta Zbawiciela brzmi: „Czy
nie wiedzieliście, że powinienem być w domu Ojca mego?” (Łk 2, 49). „A Ten, który Mnie posłał, jest ze
Mną i nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba.” (Łk 8,29). Czyż nie
domyślamy się, co to znaczy? Mamy tu do czynienia z patrocentrycznym stylem życia, z podstawowym
nastawieniem, które jest tak właściwe Zbawicielowi.
Wdzięczną pracę stanowi przebadanie na kartach Ewangelii, jak faktycznie wola Ojca jest dla Zbawiciela
zawsze czynnikiem decydującym. Idzie nad rzekę Jordan, na pustynię, wybiera uczniów i Apostołów,
naucza, działa, cierpi, ale tylko wtedy i tak długo, dopóki jest „Jego godzina”. Ponieważ Ojciec postanowił,
że ma być ochrzczony chrztem krwi, udaje się odważnie do Jerozolimy, w środek swych nieprzyjaciół,
pozwala im się wydać. Trawi Go wielkie pragnienie, by się wszystko wykonało (por. Łk 12, 56). Co
uważał Zbawiciel za myśl przewodnią? Mówię słowa, które zlecił mi Ojciec. Wykonuję dzieła, których chce
Ojciec. Idę na cierpienie i śmierć, by świat widział, że wykonuję wolę Ojca. Jak odnosił się Zbawiciel do
Swego Ojca? Nie pragnął dla siebie niczego. Liczyła się dla Niego tylko wola Ojca. Była to jedyna
namiętność Jego duszy. „Pokarmem moim jest czynić wolę Tego, który mnie posłał” (J 4, 34).
Kiedy Pan Jezus robił bilans swego życia, powiedział wielkie słowa: „Wypełniłem dzieło, które mi
powierzyłeś” (J 17, 4). I tylko dzieło, które mi zleciłeś, nie inne dzieła. Czegóż nie mógłby dokonać
Zbawiciel swą Boską mocą w czasie trzydziestu trzech lat? Dlaczego tak długo przebywał w Nazarecie?
„Oto idę, abym pełnił wolę Twoją, Boże” (Hbr 11,11). Tak jak Jego ciche, ukryte życie, tak i życie
publiczne było równie wielkiej wartości jak Jego cierpienie, ponieważ było zawsze odpowiedzią na
życzenie Ojca.
Św. Jan kreśli pouczające słowa, które stanowią klucz do rozwiązania i zrozumienia ostatniej tragedii
i chwały Zbawiciela (J 10,17). Czytajmy je powoli i starajmy się wniknąć w głęboką ich treść: „Dlatego
miłuje Mnie Ojciec, że Ja życie swoje oddaję, abym je znowu otrzymał. Nikt mi go nie odbiera, ale Ja
oddaję je z własnej woli. Mam moc ofiarować je i mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz otrzymałem
od Ojca mego.” Rzeczywiście, cierpi, ponieważ chce, umiera ponieważ chce, chwalebnie zmartwychwstaje
ponieważ chce. A dlaczego chce? Ponieważ tak sobie życzy Ojciec. To nastawienie na Ojca i zależność od
Niego, to istotna pokora Pana Jezusa.
Pan Jezus stoi przed nami jako mąż jednej idei. Niech się dzieje w Królestwie Bożym miłościwa wola
Ojca. Bóg jest przecież Miłością, dlatego wszystko, co czyni i czego chce, pochodzi z miłości, dzieje się
przez miłość i zdąża do wiecznej miłości. Są to dla nas słowa bliskie, oparte na podstawowym prawie
miłości. Ponieważ prawie nigdzie nie znajdują posłuchu i zrozumienia, dlatego coraz bardziej zamierają.
Nasza społeczność winna je wszędzie głosić aż do skończenia czasów. Słowa i postawę przyjmiemy z ust
umierającego Zbawiciela i przekażemy je z pokolenia na pokolenie. Czymś najgłębszym i ostatecznym
z woli Ojca jest miłość.
Oto wielka tajemnica, którą odsłonił nam Syn Boży w swej Mowie Pożegnalnej: „Jak Mnie umiłował
Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości (J 15, 9-10). Pan Jezus w Modlitwie Arcykapłańskiej bardzo wyraźnie uświadomił nam swoje posłannictwo. Na czym ono polega? „Objawiłem imię Twoje ludziom” (J 17,6). Obraz Boga, przedstawiony nam
przez Syna, to Bóg światła i miłości. „Bóg mieszka w światłości nieprzystępnej” (Tym 6,16). „Nikt nie
widział Go, tylko Syn, który pochodzi od Ojca” (J 6, 46). Ojciec jest dla nas zupełnie niedostępny. Wiedzę
o Nim otrzymaliśmy tylko przez Syna, przez Jego słowa i działalność. Syn jest jedynym i doskonałym
objawieniem Ojca. Dlatego też może Pan Jezus powiedzieć: „Kto Mnie widzi, widzi i Ojca” (J 14,9).
Bóg chciał byśmy z wolnej decyzji kochali Go z całego serca, z całego umysłu i ze wszystkich sił.
W sposób poglądowy i ponad miarę okazał swoją miłość w Osobie Jezusa Chrystusa. Najpiękniejszą
miłością jest przecież miłość ofiarna. Mówi nam o tym codzienne doświadczenie. Jego jasne, programowe
słowa: „Nikt nie ma większej miłości nad tą, kto życie swe oddał za przyjaciół swoich” (J 15,13).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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„Ojcze wsław Syna Twego” (J 17,1). Tak modlił się Zbawiciel. Na czym polega chwała, którą Ojciec dał
Jednorodzonemu Synowi? Tu na ziemi była to chwała bezgranicznego pokoju wśród cierpień, głęboka
świadomość zjednoczenia z Ojcem wśród wszystkich trudności. Tę świadomość posiadał On zawsze, bo
widział tylko życzenie Ojca. Pokój Zbawiciela był nieskończenie wielki, bo Jego dusza posiadała stale
wizję uszczęśliwiającą.
Na czym polega świętość? Świętość - to upodobnienie do Chrystusa. A na czym polega to upodobnienie?
Muszę przyjąć postawę Chrystusa. Jaka to jest postawa? To dziecięce oddanie się Ojcu. Świętość nie
polega na wiedzy, ale właśnie na dziecięcym oddaniu się Bogu na wzór Zbawiciela. Odnosi się to zarówno
do mężczyzny jak i kobiety. Jest rzeczą zrozumiałą, że to oddanie musi być głębokie, wtedy obejmie wolę
i uczucie. Nasza doskonałość będzie tym wyższa, im bardziej wzorem naszym będzie postawa dziecięca
Syna Bożego. Wobec tego największe dziecko pośród nas jest największym świętym. Jesteśmy członkami
Chrystusa, ale czy jesteśmy nimi w naszym życiu? Czy reprezentujemy Chrystusa? Czy jesteśmy Jego
obrazem?
Nowy człowiek trwa w zjednoczeniu ze Zbawicielem pod względem bytu, usposobienia i życia nie tylko
w Jego cierpieniu, ale i w Jego uwielbieniu (Rz 8,17). Reagujemy całą duszą, gdy powtarzamy za św.
Pawłem: „Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus”
(Gal 2,20). Jak głębokie musiało być to przeżycie zjednoczenia z Chrystusem u Św. Pawła! Im pełniej
oddamy nasze serca Zbawicielowi, tym bardziej w sposób szczególny stajemy się w Nim dziećmi.
Zbawiciel staje się naszą drogą do Ojca w miarę wzrostu naszej serdecznej miłości do Niego. Ojciec
miłuje mnie ze względu na Chrystusa, dlatego nie wolno mi nigdy odłączyć się od Niego. Tworzymy
jedno ze Zbawicielem nie tylko dlatego, byśmy mogli być w Nim w szczególny sposób dziećmi, ale
również w tym celu, by Ojciec z upodobaniem mógł spoglądać na swoje dzieci, włączone w synostwo
Jednorodzonego Syna Bożego. Dziecięctwo winno być dla nas czymś wielkim. Winno wykazywać to
wyjątkowe oddanie samego siebie, które w tak wysokim stopniu oglądamy w Jezusie Chrystusie.

- TO SIĘ WYDARZYŁO Błogosławieństwo symbolu Bożej Opatrzności
przez papieża Franciszka po Audiencji Generalnej 30.03.2016r.
To wielki zaszczyt i radość, iż mogliśmy symbol Bożej Opatrzności zawieść do Ojca Świętego. Myślimy,
że słowa wypowiedziane przez Ojca Świętego na Audiencji Generalnej do Polaków są dla nas drogowskazem: Drodzy bracia i siostry, przebaczenie Boga jest tym, czego wszyscy potrzebujemy, i jest ono
największym znakiem Jego miłosierdzia. Wszyscy jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy miłosierdzia. Wszyscy też jesteśmy wezwani do stawania się świadkami miłosierdzia przez przebaczanie innym. Niech Maryja, Matka Miłosierdzia, wstawia się za nami u zmartwychwstałego
Pana, byśmy otrzymali tę łaskę. Niech Wam Bóg błogosławi!”
Po audiencji papież Franciszek pobłogosławił symbol Bożej Opatrzności.
Dziękujemy za łaski, które spłynęły na Symbol przy przejściu przez
Bramę Miłosierdzia i przy grobie św. Piotra i św. Jana Pawła II.
Dziękujemy o. Arkadiuszowi za Mszę św. sprawowaną w podziemiach Bazyliki św. Piotra w której prosiliśmy o otwartość na łaski,
przygotowane przez Opatrzność Bożą, podczas peregrynacji Symbolu
przed zawieszeniem w Sanktuarium Zawierzenia. Podczas Mszy św.
w bazylice Matki Bożej Większej prosiliśmy o łaski potrzebne dla
realizowanie planów Maryi przez wspólnoty szensztackie gromadzące
się przy Sanktuarium Zawierzenia i w Domu Królowej Jedności w
Kolankowie. Bożej Opatrzności, z wielkim wzruszeniem i radością, dziękujemy za dary, które dla nas
przygotowała w 35-tą rocznicę ślubu i polecamy wszystkich, którzy przyczynili się do tych przeżyć.
Wdzięczni Małgorzata i Rafał Jasińscy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Sympozjum Ruchu Szensztackiego
w Ząbkowicach Śląskich 9 kwietnia 2016 r.
Pan Bóg często przemawia do nas przez natchnienia. Tak było i tym razem. Wiedziałam, że odbędzie się
w Ząbkowicach Śl. Sympozjum, nawet przekazywałam tę informację członkom wspólnoty w Sanktuarium. Miałam,
jak to często bywa myśl, żeby pojechać, ale na tym się skończyło. Minęło sporo czasu i tu nagle po przebudzeniu
konkretne pragnienie , aby tam być. Przekazuję tę wiadomość mężowi. Potem już tylko kilka telefonów, uzgodnień
i załatwione. W ostatnich dniach przed wyjazdem w wyniku wycofania się jednej osoby jest jeszcze jedno miejsce
do obsadzenia. Mąż decyduje się też na wyjazd i tak jedziemy oboje. Wyruszamy w tę podróż z naszymi zastępcami
Piotrem i Bożenką. W piątek wieczorem docieramy do Domu Księży Pallotynów w Ząbkowicach Śl. , gdzie pada
drobny deszcz. Pogoda pozostanie taka przez cały nasz pobyt. Pierwsi witają nas Małgosia i Rafał Jasińscy.
Sympozjum miało swoja przyczynę. Mija właśnie 70 rocznica przybycia Sióstr Szensztackich do Polski –
s. Marianny Czerwińskiej i s. Józefy Urban. „Drogi Bożej Opatrzności i wierność narzędzi” tak brzmiał temat tego
spotkania. Głównymi uczestnikami były Siostry, które przybyły do tego miejsca trzy dni wcześniej. Tak więc
pierwsze serdeczne powitania wieczorem w Domu Pallotynów były w rodzinnym szensztackim gronie. Jak zawsze
spotkanie w Rodzinie przynosi wiele radości. Wielkim darem dla nas uczestników było to, że mogliśmy zaczerpnąć
z ducha początków powstawania wspólnoty na terenie Polski.
9 kwietnia 2016r zebraliśmy się w kaplicy. Obecne były Siostry
Szensztacki w tym Siostra Lidia oraz szczególni goście czyli s. Stanisława,
s. Weronika s. Agnieszka, s. Helena i s. Bogusława, które są świadkami
początków Szensztatu w Polsce, Ojcowie Szensztaccy, Księża Pallotyni,
krewni s. Józefy, członkowie różnych wspólnot z Polski oraz zespół
muzyczny z instrumentami dętymi, który uświetnił nasze spotkanie. Swoimi
występami ubogacali kolejne części programu. Przy ołtarzu umieszczony
został obraz MTA, który pierwsze siostry przywiozły ze sobą do Polski.
Uczestników sympozjum powitał o. Arkadiusz Sosna.- Duszpasterz Krajowy
Ruchu Szensztackiego szczególnie witając tych, którzy byli w Ząbkowicach
po raz pierwszy. Pierwsza głos zabrała s. M. Lidia Czerwonka- przełożona prowincjalna Szensztackiego Instytutu
Sióstr Maryi . Temat brzmiał „Korzenie z których wyrastamy”. Następnie szkic historyczny przygotowany przez
s. M. Marcelinę Migacz w postaci prezentacji „W Ząbkowicach wszystko się zaczęło” pozwolił nam prześledzić
i zobaczyć tamte czasy dzięki starym fotografiom. Było to niezwykle wzruszające, ale jeszcze więcej wzruszeń
wywołały wspomnienia świadków tamtych wydarzeń między innymi s. Stanisławy, oraz pani Łucji z Instytutu Pań
Szesztatu. Z wypowiedzi przebijała też bardzo istotna sprawa a mianowicie wielkiej pomocy udzielonej przybyłym
Siostrom na samym początku oraz ciągłej współpracy Księży Pallotynów
z Ruchem Szensztackim łącznie z przesyłaniem powołań do wspólnoty Sióstr.
Jednym z ciekawych faktów jest to, że gdy Siostry przybyły do Ząbkowic z dosyć
małym obrazem MTA, na miejscu zastały kaplicę - rotundę, w której był już tak
umiłowany wizerunek Trzykroć Przedziwnej Matki. Siostra Lidia zaznaczyła, że
gdy pierwsze siostry dotarły do Polski , do Ząbkowic to serca i ziemia dotknięte
były przez charyzmat Szensztatu, gdyż w czasie przedwojennym bywał tam także
o. Józef Kentenich. W 1954 roku ustanowiły te kaplicę tymczasowym
sanktuarium MTA. Na zakończenie tej części spotkania zespół zaśpiewał Hymn
Światowych Dni Młodzieży. Nadszedł czas na to by, samemu Panu Bogu
podziękować za to co się wydarzyło 70 lat temu i potem. Na to dziękczynienie
zebraliśmy się w kościele Księży Pallotynów. Uroczystej koncelebrowanej Mszy
św. przewodniczył o. Arkadiusz. W homilii między innymi podkreślił motyw
posłania. Siostry nie przyjechały z własnej inicjatywy, ale zostały posłane przez
Ojca Założyciela. Mówił też, jak ważna jest dyspozycyjność . Im więcej
dyspozycyjności tym więcej błogosławieństwa. Na zakończenie odczytał słowa
Hymnu Jubileuszowego 2014, które zabrzmiały niezwykle wymownie.
Po spożyciu posiłku przygotowanym przez gościnnych gospodarzy
o godz. 15.00 zgromadziliśmy się w rotundzie-kaplicy Trzykroć Przedziwnej
Matki. Po odmówieniu koronki do Miłosierdzia Bożego odnowiliśmy nasze
przymierze miłości z Maryją w tym historycznym miejscu. Wszystkie Siostry
pozostały jeszcze wypowiadając modlitwę ufności. Pamiątkowe zdjęcie Sióstr
zakończyło spotkanie. Ze względu na pogodę delegacja reprezentująca
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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uczestników udała się na cmentarz, by pomodlić się za zmarłych. Tak zakończyło się to wyjątkowe spotkanie u
źródeł Szensztatu w naszej Ojczyźnie. Warto wracać do przeszłości, bo to pomaga, patrząc na wierność tych
pierwszych narzędzi Matki Bożej, na nowo zapalać się do służby w szeregach szensztackiej rodziny.
W drodze powrotnej nawiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej na Świętej Górze przy klasztorze Ojców
Filipinów. Czekała tam na nas otwarta Brama Miłosierdzia. Obecność w naszym samochodzie s. M. Emanueli
i s. M. Krzysztofy bardzo urozmaiciła nam podróż do domu. Kolejny już raz dziękuję Panu Bogu za Jego
prowadzenie i obfitość łask jakimi obdarza mnie w szensztackiej wspólnocie.
Ludwika

Bodzek

Zdjęcia z Sympozjum Ruchu Szensztackiego w Ząbkowicach Śląskich znajdują się:
https://picasaweb.google.com/114105997502287770850/70RocznicaPrzybyciaSiostrSzensztackichDoPolski202?
authuser=0&authkey=Gv1sRgCITZ16Tlp5uRvAE&feat=directlink; Film:https://youtu.be/whl5U1aecDg
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Śp. Adam Święcichowski z żoną Danutą oraz wnuczką Mają.

Wspomnienie o śp. Adamie Święcichowskim
W środowe południe 23 grudnia 2016 roku, mimo że o Jego ciężkiej chorobie wiedzieliśmy dosyć
dawno, dotarła do nas ta smutna wiadomość o śmierci Adama.
Adam Święcichowski urodził się 5 września 1947 roku. W związek małżeński z Danką wstąpił w 1971
roku. Doczekali się trójki wspaniałych dzieci, Magdy, Tomka i Wojtka oraz trójki wnuczek, które Adam
bardzo kochał, które pomagał wychowywać i był z nich bardzo dumny. Bardzo był kochany przez te
wnuczki co było widać jak do Niego lgnęły. Był bardzo dobrym mężem i ojcem. Jego spokój i opanowanie
zawsze wprowadzało pogodny nastrój wśród obecnych przy nim ludziach. Ich rodzinny spokój zburzyła
tragiczna śmierć ich syna Tomka, którą wszyscy bardzo przeżywaliśmy wspólnie z nimi. Ciężko było po
ludzku pogodzić się z tą ich rodzinną tragedią. Jednak ich wielka wiara w Opatrzność Bożą dała im siły do
dalszego życia. W 1986 roku jako że byliśmy z jednej parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy
wstąpiliśmy razem z kilkoma jeszcze rodzinami ze Szwederowa do Ruchu Szensztackiego. Wspólne
spotkania, wyjazdowe rekolekcje w Wągrowcu, pielgrzymka do Szensztat, jeszcze bardziej zintegrowały
nasze rodziny. Adam był bardzo zaangażowany w trakcie budowy sanktuarium oraz wielce chętny w czasie
pełnienia dyżurów, które przez klika lat pełniliśmy. Prywatnie bardzo lubił pszczoły, których hodowlą
zajmował się hobbystycznie, lubił majsterkować, samodzielnie wykonywał bardzo dużo robót
budowlanych przy własnym domu. Był człowiekiem cichym, życzliwym, oddanym rodzinie, ruchowi
Szensztackiemu. Niestety ostatnie lata ciężko zachorował. Do końca swoich dni dzielnie z chorobą walczył,
nie narzekał. Zmarł 23 grudnia 2016 r. w otoczeniu kochającej Go Rodzinie.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju. Amen.
Leszek Domek
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Dziękujemy Ci Panie za Twoich kapłanów...
W czwartek 7 kwietnia, w późnych godzinach wieczornych, po ciężkiej chorobie, w wieku 57 lat,
zmarł ks. kan. Bronisław Wiśniewski, długoletni proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego
w Barcinie i dziekan dekanatu barcińskiego. Zmarłego kapłana powierzajmy w modlitwach
Bożemu miłosierdziu. W pamięci parafian i naszych Matek śp. ks. Kanonik pozostanie już na zawsze jako dobry
człowiek, uzdolniony gospodarz, kapłan zainteresowany i służący ludziom, poświęcający się dla ich spraw. Zawsze
pełen radości i pogody ducha, nawet w trudnych dniach choroby był dla innych. Cechowała go wielka wrażliwość
i współczucie dla ludzkich trosk i problemów. Szanował i cenił prace sióstr zakonnych. Msza św. pogrzebowa pod
przewodnictwem ks. abp. Wojciecha Polaka, Prymasa Polski, w asyście bardzo wielu kapłanów odprawiona została
w poniedziałek, 11 kwietnia, w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbego w Barcinie o godz. 11.00. Po zakończonej
Eucharystii ciało śp. ks. kan. Bronisława Wiśniewskiego złożono do grobu na cmentarzu parafialnym w Barcinie.

!!! O G Ł O S Z E N I A !!!
KWIECIEŃ - 2 0 1 6
*14-16.04 – Uroczystości 10 5 0 r o c z n i c y C h r z t u P o l s k i
*16.04 – A k a d e m i a R o d z i n y; prosimy o modlitwę!
*17.04 – Okręgowy Dzień Skupienia dla A p o s t o l a t u Matki Bożej Pielgrzymującej
10.30 – powitanie MTA w Sanktuarium;11.00 – Msza św.; 12.15 - posiłek; 13.00 – impuls; 13.45 –
świadectwa; 14.45 – odnowienie przymierza miłości i koronka do Bożego Miłosierdzia i rozesłanie
Zaprasza Siostra M. Katarzyna.
*17.04 – K a w i a r e n k a d i a l o g o w a – Zapraszamy wszystkich chętnych małżonków.
*18.04, pn. - M s z a św. P r z y m i e r z a – gr. z N.M.P.Matki Kościoła, adoracja NS od 10.00-18.00.
W tym dniu pragniemy w naszej Rodzinie Szensztackiej, zanosić dziękczynienie Dobremu Bogu za
d a r C h r z t u P o l s k i i nasz udział w nim. Dlatego zapraszam wszystkich już na g. 17.00, aby
w czasie wspólnej adoracji wdzięczności za łaskę Chrztu, przygotować się na jego odnowienie
podczas Mszy św. Tego dnia zamiast impulsu na temat Bożej Opatrzności, będzie kazanie o
Chrzcie św.. Wszystkich serdecznie zapraszam do wspólnego dziękczynienia i świętowania 1050
rocznicy Chrztu Polski.
*24.04, ndz. g.14.00 – 18.00 - Spotkanie formacyjne dla C z ł o n k ó w L i g i R o d z i n
(gr. in-blankowa). Bardzo proszę wszystkich o obecność.
* Przypominamy o zapisach na pielgrzymkę na G ó r ę C h e ł m s k ą - 5 czerwca z okazji 25 - lecia
Sanktuarium Przymierza poświęconego przez św. Jana Pawła II. Pielgrzymka autokarowa, koszt 45
złotych od osoby. Zapisy przyjmujemy do końca kwietnia na adres: brzoza@onet.eu Ilość miejsc
jest ograniczona. Natomiast wpłat będzie można dokonać w dniu 1 maja w dyżurce na Piaskach
u Elżbiety Krzyżanowskiej. Wyjazd 5.06 o g. 8.00 z parkingu przy Sanktuarium Zawierzenia.
Program: 10.00 – Różaniec; 11.00 - prelekcja o historii G. Chełmskiej; 12.00 – Eucharystia;
następnie poczęstunek i biesiada; 16.00 - nabożeństwo na zakończenie. Przewidujemy również
nawiedzenie grobu kardynała elekta Ks. bp. Ignacego Jeża w Kołobrzegu. Z a p r a s z a m y !
MAJ – 2 0 1 6
*01.05, ndz. – Miłosierni jak Ojciec - 27. Piesza P i e l g r z y m k a z Katedry do naszego Sanktuarium
Program:
ok. g. 10.30 Nabożeństwo w Katedrze i błogosławieństwo Ks. Proboszcza 10. 45 Wyjście pielgrzymki
Impuls: Zawierzenie Jana Pawła II darem dla Kościoła i świata
13.15 Eucharystia; Agapa; 16.00 Nabożeństwo Majowe
Program równoległy przy Sanktuarium: 12.00- Nabożeństwo; 12.15– Impuls; 12.45 - Modlitwa
Różańcowa i cicha Adoracja Najświętszego Sakramentu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Wszystkich serdecznie zapraszamy. Zaproście Państwo, do naszej MTA również swoich bliskich,
znajomych, sąsiadów, niech doświadczą miłości i opieki naszej Matki. Proszę o przyniesienie ze sobą
ciasta na wspólną agapę. Osoby funkcyjne będą poinformowane o swoich zadaniach indywidualnie.
U W A G A: Ponieważ 5 czerwca wybieramy się na pielgrzymkę na Górę Chełmską z okazji 25
rocznicy poświęcenia tamtejszego Sanktuarium, dlatego tego dnia na Piaskach, będzie można
złożyć do puszek ofiarę na ten cel.
* Zapraszamy na W e e k e n d O j c ó w do Kolankowa
Termin: 6-8 maja 2016 r.; Koszt: 100 zł ; zgłoszenia: weekendojcow@gmail.com
Kontakt: Stanisław 515-543-373; więcej informacji na stronie: www.wo.szensztat.eu
*07.05 – Ś w i ę c e n i a d i a k o n a t u naszego k l e r y k a P i o t r a N o w a k a z Wrześni.
Zachęcam wszystkich, aby od 28 kwietnia włączyć się w nowennę w intencji kl. Piotra. Niech dar
naszej wspólnotowej modlitwy towarzyszy mu w tym ważnym dniu.
*15.05 - godz.15.30 - Eucharystia z uroczystością zawarcia p r z y m i e r z a m i ł o ś c i z M T A
przez młode Małżeństwa. Prosimy o modlitewne wsparcie ich przygotowań.
*22.05 – M a r s z dla Życia i Rodziny
* Przypominam o zapisach na R E K O L E K C J E L E T N I E. Wiemy, że dla budowania wspólnoty i
pracy nad sobą jest to najbardziej owocny czas, dlatego serdecznie zapraszam! Oto tegoroczne terminy:
*14 – 18.07 – rekolekcje dla Ligi Rodzin – Piaski
*25-30.07 - rekolekcje dla Ligi Rodzin - młodzi – Góra św. Anny
*5 - 9.08 - rekolekcje dla Członków LR (gr. in-blankowa) – Świder
*12 – 18.08 - rekolekcje dla Ligi Rodzin - Murzasichle
* Wszystkim naszym D r o g i m S o l e n i z a n t o m i J u b i l a t o m składamy serdeczne życzenia
obfitości łaski Bożej i opieki naszej MTA z zapewnieniem o modlitwie.
*Proszę, byśmy stałą pamięcią modlitewną ogarniali wszystkich przynależących do naszych wspólnot, a
szczególnie naszych C H O R Y C H i C I E R P I Ą C Y C H. Prośmy w intencji Pana Sławka, Pani Ali,
Ireny, Basi, Stasi, Asi, Stefana, Krzysia, i innych.
* Kochana Rodzino Szensztacka!
28 maja o godzinie 14:00 rozpocznie się festyn z okazji D n i a D z i e c k a. Serdecznie
zapraszamy! Będziemy bardzo wdzięczni za pomoc w postaci nagród dla dzieci oraz ciasta.
Młodzież Szensztacka

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
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