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 ZZaammiiaasstt  wwssttęęppuu 

 

Kochani, pozwólcie, że dziś, oddam głos naszemu kochanemu Papieżowi św. Janowi Pawłowi II. 
 
Warszawa, 16.06.1983 r. 
Pierwszym słowem, wypowiedzianym w milczeniu i na klęczkach, był pocałunek tej ziemi: ojczystej zie-
mi.(...) Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma jednak dla mnie sens szczególny. Jest to jakby pocałunek 
złożony na rękach matki — albowiem Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. 
Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała 
i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.(...) Pragnę więc (…) od razu powie-
dzieć, że przybywam do całej mojej Ojczyzny i do wszystkich Polaków. (…) Pocałunek ojczystej ziemi 
porównałem do ucałowania rąk matczynych. Niech on będzie również pocałunkiem pokoju dla wszys-
tkich, którzy w jakikolwiek sposób zechcą się znaleźć w tej wielkiej pielgrzymiej wspólnocie papieża 
Polaka. Pax vobis! Pokój Tobie, Polsko! Ojczyzno moja! Pokój Tobie! 
 
Warszawa, 8 czerwca 1991; Przemówienie św. Jana Pawła II, wygłoszone w czasie nabożeństwa dziękczynnego 
z okazji 200. rocznicy Konstytucji 3 maja 
„Naucz nas być wolnymi”. Ambrozjańskie słowa hymnu Te Deum laudamus (...) rozbrzmiewały tu, w tej 
katedrze, w dniu 3 maja 1791 r. Dwa wieki temu. Nasi przodkowie, ci, którym zawdzięczamy dzieło Kon-
stytucji w tym dniu uchwalonej (...) przynieśli owoc swych prac „przed Twe ołtarze”: „Święty Boże, Świę-
ty mocny, Święty a nieśmiertelny — Boże ojców naszych, Przenajświętszy nasz Ojcze”. W taki sposób da-
li wyraz przeświadczeniu, że Konstytucja, czyli Ustawa zasadnicza (...) jako dzieło ludzkie winna być od-
niesiona do Boga. On jest najwyższą Prawdą i Sprawiedliwością. Trzeba, aby prawo ustanowione przez 
człowieka, przez ludzki autorytet ustawodawczy, odzwierciedlało w sobie odwieczną Prawdę i Sprawie-
dliwość, którą jest On sam — Bóg nieskończonego majestatu: Ojciec, Syn i Duch Święty. Nie sposób nie 
dziękować Bożej Opatrzności za to, że dokument taki stanął u progu ostatnich dwóch stuleci naszego hi-
storycznego bytowania. Konstytucja 3 maja w tym właśnie dziejowym momencie, wobec bliskiej już gro-
źby utraty niepodległości była dokumentem profetycznym i opatrznościowym. Ona sprawiła, że nie mo-
żna było odebrać Polsce jej rzeczywistego bytu na kontynencie europejskim, bo ten byt został zapisany 
w słowach Konstytucji 3 maja. A słowa te, mając moc prawdy, okazały się potężniejsze od potrójnej 
przemocy, która spadła na Rzeczpospolitą. Słowa tej prawdy okazały się twórcze i „stwórcze”. Synowie 
i córki tej ziemi nie przestali wierzyć w „odnowę jej oblicza” pod tchnieniem tego Ducha, który natchnął 
twórców Konstytucji 3 maja. Dlatego nasze Te Deum, hymn uwielbienia dla Boga, przechodzi w żarliwą 
modlitwę, naprzód dziękczynienie, a potem błaganie: "Dziękujemy Ci, Boże, za to, że jesteśmy Polakami. 
Świadomi jednak grzechów i wad naszych, prosimy Cię: daj nam uprzątnąć dom ojczysty. Wyzwól nas od 
zniewoleń ducha. I tak jak cudownie przeprowadziłeś nas suchą nogą przez «Morze Czerwone», naucz 
nas być wolnymi". 
 
         Z darem modlitwy – s. M. Emanuela 
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PPrreezzeennttuujjeemmyy  kkoolleejjnnyy  ffrraaggmmeenntt  kkssiiąążżkkii    

OO..  JJ..  KKeenntteenniicchhaa::  BBóógg  mmooiimm  OOjjcceemm  ii  żżyycczzyymmyy  ggłłęębbookkiicchh  rreefflleekkssjjii:: 
 

DARY  DUCHA  ŚWIĘTEGO 

Dziecięctwo jest naturalną skłonnością człowieka wypływającą z natury ludzkiej. Być człowiekiem znaczy 

tyle co być dzieckiem. Posiadać naturę ludzką - to posiadać skłonność do dziecięctwa. Czy to jest prawda? 

Głęboka racja tkwi w naszej ograniczoności jako stworzenia. Nie ma istoty, która mogłaby wystarczyć sa-

mej sobie. Jedynie Bóg jest samowystarczalny, bo jest niestworzony. Każde zaś stworzenie nie może wy-

starczyć sobie i dlatego dla uzupełnienia swego bytu skazane jest na kogoś innego. Nasza ograniczoność, 

tkwiąca w fakcie stworzenia, skłania do wyjścia poza siebie, do kontaktu z inną istotą. Tę bezradność w nas 

możemy ostatecznie nazwać dziecięctwem. Naturalne potrzeby i uzdolnienia, podłoże oraz łaski nadprzyro-

dzone nawzajem się uzupełniają. Dziecięctwo, zatem, jest potrzebą natury, ale jeszcze więcej wybitnym 

darem Ducha Świętego. (…) Tylko wtedy, gdy Duch Święty wkroczy bardzo głęboko w złożoności życia 

naszej duszy, będziemy mogli żyć duchem, w którym wolno nam wołać: „Abba, Ojcze umiłowany”. Nie 

będziemy wtedy niewolnikami i zrozumiemy, że „na okręcie miłości nie ma galerników, są tylko wolni 

wioślarze” (św. Franciszek Salezy). 

W historii swego nadprzyrodzonego dziecięctwa widzę dwa etapy. Pierwszy etap chciałbym wyrazić 

słowami: Ergo cum gratia Dei. Ja przy pomocy łaski Bożej. Punktem ciężkości jest tu własna wola i osobi-

sty wysiłek. Drugi etap: Gratia Dei mecum - łaska Boża ze mną, tzn. moja pozycja jest pod wpływem 

Ducha Świętego. 

Dopóki dziecięctwo jest cnotą, jesteśmy skazani na ciągłe ćwiczenie się. Skoro jednak stanie się darem 

Ducha Świętego, musimy walczyć o pokorę, ducha modlitwy i ufności.  

Co to są dary Ducha Świętego? Są to nadprzyrodzone, wlane właściwości, które duszę w stanie łaski 

czynią zdolną i gotową do stałego, szybkiego i heroicznego posłuszeństwa wobec najlżejszych nawet 

poruszeń Ducha Świętego. Duch Święty jest duchem dziecięctwa. To On, z niewymownym wzdychaniem 

mówi  w nas „Ojcze”. On pragnie udzielić nam bytu i usposobienia dziecięcego. 

Duch Święty działa w nas jako Duch synostwa. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu 

pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania się za synów, (w których), w którym możemy wołać 

„Abba, Ojcze”. Ponieważ Bóg przyjął nas za dzieci, dał nam też Ducha Syna Swego. To jest właściwie 

Duch dziecięctwa. Duch Święty pobudza nas do prawdziwego dziecięctwa. 

W tej mierze staniemy się podobni do Jednorodzonego Syna Bożego w Jego głębokim i bezinteresownym 

dziecięctwie, w jakim przyjmiemy Ducha Świętego. (…) Matka Boża wyprasza nam, by Duch Święty prze-

niknął nas swoimi darami i obdarzył heroicznym dziecięctwem. Tylko On może sprawić, że staniemy się 

mężnymi. On nas nauczy jak w roztropny sposób mamy wyrażać zgodę. Czasem będzie wymagał, byśmy 

odmówili swej zgody. Pan Jezus powiedział do swoich Apostołów: „Duch Święty powie wam, co w danej 

chwili macie mówić, co macie czynić.” W trudnych sytuacjach nie możemy spuszczać się na ludzi. 

Jest rzeczą niezwykle wielką przez całe życie pełnić tylko wolę Ojca, pielęgnować w sobie ducha dziecię-

ctwa i synostwa. Przechodzi to ludzkie możliwości do tego stopnia, że możemy powiedzieć: bez Duch 

Świętego jest to absolutnie nie do pomyślenia. Stwierdzamy, że dziecięctwo oznacza najwyższą świętość, 

bo jako szczera prostota rozumu, serca i woli musi być doskonałym darem mądrości. Teraz rozumiemy 

następujący urywek Pisma Świętego: „Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli ... ale przybrania za 

synów, w którym możemy wołać: Abba, Ojcze.” (...) Ta wielka wartość dziecięctwa odrywa nas od siebie 

w stopniu jaki możliwy jest na ziemi, a pozwala nam obcować z Ojcem. Gdy dawni byliśmy jakoby ślepi, 

to teraz kiedy dusza została napełniona Duchem Świętym, darem mądrości, w nowym świetle widzimy 

wszelką wiedzę i istnienie. Czyż nie powinno skłaniać nas to do modlitwy i błagania, by przede wszystkim 

Matka Boża wybłagała nam Ducha Świętego? 

Kto chce mieć drzewo, troszczy się odpowiednio o jego korzenie. Jeżeli porównamy dziecięctwo do drze-

wa, to święta mądrość będzie jego korzeniem. Stąd wniosek: staraj się o mądrość Bożą, a równocześnie 

wykorzeniaj z duszy mądrość nie świętą. Mądrość i dziecięctwo są nierozdzielne. Największe dziecko jest 

zawsze największym świętym. Następstwem daru mądrości jest wiedza pełna niezwykłej czci i podziwu.  

W związku z tym mówią nam mistycy, że dary Ducha Świętego są dla duszy światłem o niezwykłej 

jasności, ale też i wyjątkowej gorącości. 
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 TO SIĘ WYDARZYŁO -     
   

GGddzziiee  cchhrrzzeesstt  ttaamm  nnaaddzziieejjaa…….. 
 

Wspólnie z  moimi szensztackimi poznańskimi przyjaciółmi mogłam uczestniczyć w Centralnych Obcho-

dach Jubileuszu 1050-lecia Chrztu na Stadionie INEA w Poznaniu w sobotę 16 kwietnia 2016 roku.  

Na stadion dotarliśmy wcześnie i mogliśmy uczestniczyć w całym programie, który był niezwykle bogaty 

i urozmaicony. Najpierw była „rozgrzewka”, czyli śpiewy i tańce prowadzone przez Scholę Lednicką  

i Arkę Noego oraz świadectwa działania Boga w życiu człowieka wygłoszone przez Jana Budziaszka 

i Roberta Friedricha Licę. Odmówiliśmy wspólnie Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a następnie przygoto-

waliśmy się na kolejne wydarzenia. Podczas odnowienia przyrzeczeń Chrztu Świętego wyznaliśmy wspól-

nie wiarę i zostaliśmy pokropieni wodą  a także usłyszeliśmy wspólną deklarację Kościołów chrześcijań-

skich uznających jeden chrzest. Mogliśmy przekonać się ilu mamy świętych i błogosławionych pośród 

naszych Rodaków, gdy na miejsce uroczystości przybyły relikwie św. Wojciecha oraz wizerunki wielu 

świętych… 

Centralnym punktem uroczystości była Eucharystia pod przewodnictwem legata papieskiego Ks. Kard. Pie-

tro Parolina, podczas której dwie młode osoby przyjęły Sakrament Chrztu i Bierzmowania, a także Pierw-

szą Komunię Świętą. W homilii Ks. Kardynał powiedział m.in. „Wydarzenia tych 1050 lat, jakie upłynęły 

od początków chrześcijaństwa w Polsce, świadczą przed światem o waszej wierności względem otrzyma-

nego przez was chrztu, nawet w najsmutniejszych i najciemniejszych chwilach. Te długie wieki wszech-

stronnie udowodniły, że to, co przed chwilą słyszeliśmy we fragmencie Ewangelii św. Mateusza odpowia-

da prawdzie: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata" (Mt 28,20b). Wasza silna 

wiara umocniła nadzieję i moc ducha, broniąc was i zachowując oraz dając zdolność bycia cierpliwymi 

i wytrwałymi, w ufnym oczekiwaniu Bożej interwencji, która za wstawiennictwem Matki Bożej Często-

chowskiej zawsze przybywała na czas. Jesteśmy tu dzisiaj, aby przypomnieć i dziękować Panu za dar wia-

ry i przezwyciężenie wielu trudnych chwil. Jesteśmy wezwani, aby uczcić tę radosną rocznicę, która po-

zwala nam spojrzeć na korzenie, wypływającą z nich życiową moc, która sprawiła wasz wzrost.” 

 

Wszystkim momentom tej wielkiej uroczystości towarzyszył hymn, a zwłaszcza słowa refrenu: „Gdzie 

chrzest tam nadzieja, tam droga zbawienia, przez wiarę w miłości, ku pełni radości…” Był też czas na spo-

tkanie ze znajomymi, zakup drobnych pamiątek, wspólne radowanie się i dzielenie swoim życiem…  

A wszystko w oczekiwaniu na wieczorny musical „Jesus Christ super star”, w którym rolę Jezusa, 

podobnie jak przed laty, śpiewał Marek Piekarczyk.  

Wyjechałam pełna nadziei i radości w sercu, niosąc nie tylko słowa hymnu, ale także przekonanie o wiel-

kim Miłosierdziu Boga, który pozwolił nam żyć w takim momencie i uczestniczyć w takim Jubileuszu. 

Tym większa jest nasza radość, że Jubileusz 1000-lecia Chrztu Polski odbywał się w zupełnie innych okoli-

cznościach politycznych, co podkreślali zwłaszcza ci, którzy pamiętają tamten czas…Przywiozłam ze sobą 

„Boże krówki” – czyli krówki owinięte w myśli różnych świętych i błogosławionych, dla siebie wybrałam 

jedną z nich i znalazłam tam myśl św. Zygmunta Szczęsnego Feińskiego: „Póki pełnię to, co uważam za 

powinność, póty mam spokój wewnętrzny, chociażbym miał być od wszystkich potępiony”. To dla mnie 

wskazówka na życie w dzisiejszych czasach…. 

Violetta 
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CChhwwaalliicciiee  łłąąkkii  uummaajjoonnee...... 
 

"Bukiet" wspomnień ze majowego skupienia dla kobiet oraz 27 Pieszej Pielgrzymki Katedra-Piaski 

 

Majowy weekend okazał się niezwykle bogaty w spotkania w gronie rodziny szensztackiej. Piątek, sobota, 

niedzielny poranek to czas skupienia we wspólnocie Szensztackiej Ligi Kobiet. Była to okazja do podsu-

mowania działań i inicjatyw ostatniego półrocza, omówienia bieżących spraw i zaplanowania kolejnych 

przedsięwzięć. Przeżyłyśmy piękne chwile na wspólnotowej Eucharystii, modlitwie, adoracji. Mogłyśmy 

złożyć naszym kochanym Siostrom życzenia z okazji jubileuszu 70-lecia od przybycia do Polski pierw-

szych członkiń Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi. 

 

 

Niedziela 1 maja to uczestnictwo w uroczystościach związanych z pielgrzymką Diecezjalnej Rodziny Szen-

sztackiej, której członkowie Ruchu wraz z Sympatykami  po raz 27 wyruszyli z bydgoskiej Katedry do Sa-

nktuarium Zawierzenia. W tym roku pielgrzymce towarzyszyło motto: "Miłosierni jak Ojciec". Z wielkim 

wzruszeniem po raz kolejny wyruszyłyśmy na ten tak znany nam szlak, jednak w tym roku wyjątkowy po-

nieważ po raz pierwszy mogłyśmy włączyć się aktywnie jako wspólnota Ligi Kobiet w jej program. Część 

z nas aktywnie wspierała zespół grajaco-śpiewający. Zostałyśmy zaproszone do przygotowania i poprowa-

dzenia rozważań różańcowych (opracowała je Violetta Wilandt). W czasie pielgrzymki towarzyszyła nam 

radosna atmosfera wspólnotowych więzi i modlitewne skupienie. Była także okazja do wysłuchania impul-

su pn."Zawierzenie Jana Pawła II darem dla świata i Kościoła" i podzielenia się aktualnościami.  

Po wejściu na Piaski, uczestniczyliśmy w uroczystej Eucharystii, której towarzyszyła m.in. modlitwa o bło-

gosławieństwo dla całej Diecezjalnej Rodziny Szensztackiej, jej Członków i Sympatyków, szczególnie  

w roku, w którym przygotowujemy się do zawieszenia symbolu Oka Bożej Opatrzności w Sanktuarium 

Zawierzenia. Uroczystej oprawy odprawiane Mszy Świętej  nadał śpiew Zespołu MTA. Potem nastąpiła 

agapa oraz grill, na który już po raz drugi Liga Kobiet zaprosiła chętnych członków Wspólnoty Diecezjal-

nej. Wieczór spędziłyśmy grillując i śpiewając w gronie naszych znajomych i przyjaciół oraz gości z Otwo-

cka i Trójmiasta. 2 i 3 maja to dni poświęcone budowaniu naszej kobiecej Wspólnoty i poszukiwaniu 

dalszej drogi rozwoju dla Ligi Kobiet w Polsce. Matka Boża przyprowadziła na to spotkanie Asię i Dorotę 

z Otwocka oraz Anię, Kasię, Agnieszkę i Dorotę z Trójmiasta. 

Wielką radością była dla nas obecność s. Edyty i s. Virginii. Czas wspólnej Eucharystii, Adoracji i impuls 

nt. "Miłosierdzia w życiu kobiety", a także  rozmowy i smaczne posiłki oraz zwiedzanie miasta wypełniły 

nasze dni, sprzyjając nawiązaniu więzi. Była okazja do omówienia planów  na kolejne spotkania m.in. 

podczas rekolekcji w Zakopanem, na które zapraszamy serdecznie wszystkie niezamężne kobiety. 

Pragnienie dalszego rozwoju Szensztackiej Ligi Kobiet powierzyłyśmy, szczególnie w tym roku, Bożej 

Opatrzności. Prosimy naszą Diecezjalną Rodzinę o modlitwę w tej intencji... 

Szensztacka Liga Kobiet  
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PPrreezzeennttuujjeemmyy  tteekksstt  kkaazzaanniiaa  kkss..  pprraałłaattaa  BBrroonniissłłaawwaa  KKaacczzmmaarrkkaa,,    

kkttóórree  wwyyggłłoossiiłł  ddoo  nnaass  nnaa  MMsszzyy  śśww..    

ww  cczzaassiiee  tteeggoorroocczznneejj  ppiieerrwwsszzoommaajjoowweejj  ppiieellggrrzzyymmkkii 
 

Panu Piotrowi Matei dziękuję za spisanie poniższych słów. 
 

 
Modlić się będę i intencji Ojczyzny i całej wspólnoty Szensztackiej. Niech każde dobro, które ta wspólnota 

wypełnia. Stanie się chwałą Najwyższego.  

Czcigodne Siostry, które tutaj są kustoszami w tym Sanktuarium. I wy wszyscy, którzy tworzycie tę eucha-

rystyczną wspólnotę. Dzisiaj, musielibyśmy zacząć nasze rozważanie od tej pieśni: Maryjo do Twej dąży-

my kaplicy, co z brzegu czeka nas, wśród wichrów nawałnicy, w pochmurny, słotny czas, byśmy tam wciąż 

dążyli i nigdy nie zbłądzili, Maryjo. I też musieli byśmy sobie przypomnieć, że: pieśnią wesela witamy, 

o Maryjo, miesiąc Twój. Przychodzimy do tego Sanktuarium. Przychodzimy jako wspólnota Kościoła. 

Przychodzimy ze swoich parafii, gdzie mamy najczęściej ogromny kościół. A tutaj gromadzimy się pod 

gołym niebem, a obok jest ta maleńka kapliczka. Tak jak byśmy mieli zacytować Księgę Apokalipsy. 

Słowa przed chwilą podane nam jako Słowo Objawione. A świątyni tam nie dojrzałem, bo Jego Świątynią 

jest Pan Bóg Wszechmogący oraz Baranek i miastu nie trzeba słońca, księżyca by mu świeciły, bo chwała 

Boga je oświetliła, a Jego lampą jest Baranek. To Bóg i Jego chwała są najważniejsze. To po to przycho-

dzimy w każdej niedzieli do kościoła, aby wielbić Imię Pana. I nie te cegły są najważniejsze. Ale najważ-

niejszy jest każdy z nas, który ma serce bijące, otwarte na Boga. I w takim duchu przychodzimy tutaj. 

Przychodzą tutaj Ci, którzy chcą, którzy mają dużo siły, a przede wszystkim, Ci, którzy miłują i kochają 

Boga. Przychodzimy, aby tworzyć Kościół ten Kościół, który jest wspólnotą ludzi ochrzczonych, wierzą-

cych, modlących się i miłujących. Ten Kościół, który tworzymy daje nam zbawienie. O Kościele ludzie bę-

dą mówić, ponieważ nie jesteśmy z tego świata, ludzie będę się dziwić ponieważ nie jesteśmy z tego świata, 

ludzie będą krytykować i się wściekać, bo nie jesteśmy z tego świata. Ale my mamy w takim momencie 

mamy słuchać Chrystusa, który idzie i mówi pamiętajcie, że macie się miłować jak Ja was umiłowałem. 

Oto dzisiejsza Ewangelia pamiętajcie, że Ja przyszedłem po to na świat, aby dać pokój. Nie tak jak daje 

świat, że jedni zbroją się przeciwko drugim, jedni napadają na drugich. Daje wam pokój, który polega na 

tym, że otwieracie swoje serca na przebaczenie drugiemu, na podanie ręki drugiemu, na zrozumienie, że 

czasem trzeba długo czekać, aby do drugiego doszła ta świadomość, że Bóg kocha nas wszystkich. I na tym 

polega ta wielka miłość Boga ,który mówi miłujcie się tak jak Ja was umiłowałem. A ta miłość polega na 

tym, że Chrystus będąc posłuszny woli Ojca, rozciągnął swoje ramiona na Krzyżu i każdemu powiedział 

tak Cię kocham. I różnica miedzy ludźmi polega na tym, że jeden zobaczy ten Krzyż i ucałuje. Jeden za-

chwyci się i powie Boże dziękuję Ci, że mnie kochasz. Ale może być taka sytuacja, że inny na pluje na ten 

Krzyż, do strzeli tego Krzyża, zrąbie ten Krzyż, zniszczy ten Krzyż. Bo taki potrafi być człowiek, a nam 

takimi nie wolno być. I tego uczy nas Chrystus i Jego Matka. Papież Franciszek ogłosił ten rok, Rokiem 

Miłosierdzia: Bądźcie Miłosierni jak Ojciec wasz Niebieski jest Miłosierny. A Maryję, ogłosił Matką Miło-

sierdzia. I wprowadził do Litanii Loretańskiej to wezwanie: „Matko Miłosierdzia”. A nam mówi, nie prze-

ślepiajcie, nie przeoczajcie tego, bo człowiek jest po to stworzony, żeby był szczęśliwy. Ale szczęśliwy jest 

za cenę wysiłku, ogromnego wysiłku. Czasem jak człowiek słucha słowa Bożego i tak powieje wiatr, albo 

zbiorą się chmury to myśli za chwilę będzie padać, a to przychodzi do nas Chrystus i mówi: są o wiele tru-

dniejsze sprawy, które musimy podjąć. Bo nie jest uczeń nad Mistrza, Mnie prześladowali i was będą. 

Mnie nie rozumieli i was będą. Ale wy macie iść drogą, bo Ja was prowadzę tam, gdzie jest szczęście. A na 

tej drodze, tak jak czytaliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu są spory. Dzisiaj bowiem Dzieje Apostolskie 

przyprowadziły na Pierwszy Sobór, który odbył się w Jerozolimie w latach 49 -50. Tam Żydzi, którzy prze-

szli na chrześcijaństwo, domagali się od pogan, aby przestrzegali prawa mozaizmu. I wtedy, zgromadzili 

się i Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku, i apostołowie wybrani przez Chrystusa i zdecydowali, tak nie będzie.  

Bo Kościół zawsze ilekroć są problemy siada, modli się i decyduje. Nie decyduje tak, jak człowiekowi by 

się wydawało, że jest mądrzejszy od wszystkiego. Tylko decyduje pod natchnieniem Ducha Świętego.  
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Duch Święty i my. Drodzy moi! Ten Kościół, który tworzymy. Ten Kościół, który się gromadzie przy Sank-

tuarium Szensztatu, to jest bogata tajemnica, ogromna tajemnica. Jak Sobór Watykański Drugi zaczął mó-

wić o Kościele i chciał dokonać jego definicji, nie potrafił. Dwa tysiące osób najwybitniejszych przedstawi-

cieli Kościoła, zostawiło nam tekst, który mówi obrazowo o Kościele. Kościół to jest winnica, to jest 

owczarnia, to jest lud Boży, Kościół to jest Matka, też mówi Kościół to jest Oblubienica, Oblubienica 

Chrystusa. Jaką jesteśmy oblubienicą? W tym Roku Miłosierdzia warto sobie to przypomnieć: Jaką jeste-

śmy Oblubienicą Chrystusa? Ktoś tak ładnie napisał, że jesteśmy oblubienicą cudzołożną! Nieustannie od-

wracającą się od swego Boga! Nieustannie Go zdradzającą. A Chrystus nas kocha. Dlaczego nas kocha? 

Czy dlatego, że zasługujemy na tę miłość, z pewnością nie, ale dlatego żebyśmy umieli się podnieść, żeby-

śmy dorośli do tej miłości. W takim momencie często powtarzam to, co kiedyś wyczytałem u Elizy Orzesz-

kowej, która napisała powieść: „Cham”. Mówi tam o historii pewnego rybaka Franka Kobeckiego, który 

próbował wyleczyć żonę z jej choroby fizycznej i psychicznej. I zrobił wszystko, by to się stało, ale ona nie 

rozumiała tego, co robi. Chciała go otruć. I znalazła się jako kandydatka skazana na wywóz na Sybir. Ale 

on zaczął myśleć, mówi: przecież jej ślubowałem wierność i miłość. I poszedł do tego rosyjskiego uradnika 

i mówi ofiaruję panu wszystko, co mam. A miał sto rubli w srebrze i dał te wszystkie pieniądze, by ją wy-

puścili. I przyprowadził ją do domu, ale ona się powiesiła. Uciekła od niego. I tak jest z dzisiejszym świa-

tem, który ucieka od Boga i Jego Miłosierdzia. Ucieka od Chrystusa i Jego prawa Miłości. I mówi: my 

Ciebie nie chcemy, my Ciebie nie kochamy. Ufamy że to jest tylko brak zrozumienia, czym jest Miłość 

i Prawda Boża. Ale tak się ludzie zachowują, jak opisała to Orzeszkowa. Taki jest świat, a my w tym 

świecie żyjemy. Przychodzimy do Kościoła, abyśmy nabrali sił, byśmy odchodząc, przychodzili lepsi do 

swoich domów, do swoich rodzin, wszędzie tam, gdzie nas czekają ludzie i żebyśmy wiedzieli, że BÓG 

nigdy nie przestanie nas kochać. I na koniec Jan Paweł II, którego nosimy w sercach, napisał wiele różnego 

typu tekstów. A był taki człowiek, który opracowywał te teksty, który przygotowywał do druku sam będąc 

poetą, nazywał się Marek Skwarnicki. I kiedyś napisał taki tekst, którym zakończę te krótkie rozważanie.  

Mówi tak: 

 „Człowiek nic Ci dać nie może, skoro wszystko ma od Ciebie! 

Chyba tylko, dobry Boże, ofiarować może siebie.  

Weź w swe ręce poranione to, co dla nas najcenniejsze  

przy ołtarzu Ci składamy nasze małe ludzkie szczęście.  

Niech ta nasza pielgrzymka tutaj dzisiaj do tego maleńkiego, z wyglądu Sanktuarium. Niech te nasze serca, 

które są przecież niewielkie, a przynajmniej nieznany ich tak jakbyśmy chcieli wiedzieć, rozradują się 

i umocnią się tym Sakramentem, który za chwilę będziemy przyjmować, jako Ciało i Krew Pańską. Niech 

to małe szczęście, które będziemy razem ofiarować z Chlebem i Winem -  owocem ziemi pracy rąk ludz-

kich, wzmocni nas tak, żebyśmy odchodząc tutaj umieli radować się i cieszyć, że jesteśmy kochani przez 

Boga, że Bóg o nas nie zapomina i że wlewa w nasze serca takie dobro, że my o Nim też nie zapominamy. 

I z tego się cieszmy. I Mu za to dziękujmy. I umiejmy się rodować i śpiewać, i cieszyć się i dziękować, bo 

wtedy świat będzie piękniejszy. Dlatego, że my będziemy Boga nieśli tam, gdzie On na nas czeka. Jeszcze 

może na koniec: Nie ma nic piękniejszego jak spotkać Chrystusa i dzielić się Nim z innymi. To z adhortacji 

apostolskiej Sacramentum Caritatis. I ostatnie: Pan Bóg był dla mnie kimś bardzo ważnym. To testament, 

który noszę głęboko w sercu. To Zbigniew Herbert. Nośmy głęboko w sercu ten testament:                         

Chrystus Zmartwychwstały - mój Bóg. Bóg, który jest Miłością. Amen   
 

  

Przygotowując się do uroczystości umieszczenia symbolu  

Bożej Opatrzności (SBO) w Sanktuarium Zawierzenia  

przypominamy, że wpłaty na ten cel można wpłacać 

 Siostrom osobiście lub na konto z dopiskiem:   

Darowizna na cele kultu religijnego (SBO)  

  
KKoonnttoo  SSiióóssttrr::    

  BBAANNKK  PPEEKKAAOO  SSAA  IIII  OODDDDZZIIAAŁŁ  WW  BBYYDDGGOOSSZZCCZZYY  NNrr::    4477  11224400  33449933  11111111  00000000  44330066  11225599 
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KKoocchhaannii!!  

11  mmaajjaa,,  ww  cczzaassiiee  nnaabboożżeeńńssttwwaa  mmaajjoowweeggoo  mmooddlliilliiśśmmyy  ssiięę  ww  ssppoossóóbb  sszzcczzeeggóóllnnyy  zzaa  nnaasszząą  MMoonniikkęę  JJuusszzcczzaakk  

zz  ookkaazzjjii  rroozzppoocczzęęcciiaa,,  pprrzzeezz  nniiąą  PPoossttuullaattuu..  MMoonniikkaa  rroozzeezznnaałłaa  sswwoojjąą  ddrrooggęę  żżyycciioowwąą  wwee  wwssppóóllnnoocciiee  SSiióóssttrr  

SSzzeennsszzttaacckkiicchh,,  aallee  jjaakk  wwiieemmyy,,  ww  SSttaannaacchh  ZZjjeeddnnoocczzoonnyycchh,,  ww  mmiieejjssccuu    ggddzziiee  OOjjcciieecc  KKeenntteenniicchh  pprrzzeeżżyyłł  1144  llaatt  

ooddłłąącczzeenniiaa  oodd  ddzziieełłaa..  WWłłaaśśnniiee  oottrrzzyymmaalliiśśmmyy  lliiśścciikk  oodd  nniieejj,,  kkttóórryy  ppoonniiżżeejj  pprreezzeennttuujjeemmyy..  NNiieecchh  ttaa  ookkaazzjjaa  

bbęęddzziiee  ddoobbrrąą  ssppoossoobbnnoośścciiąą  ddoo  mmooddlliitteewwnneeggoo  ttoowwaarrzzyysszzeenniiaa  jjeejj  nnaa  ddrrooggaacchh  ppoowwoołłaanniiaa..  

  

DDrrooggaa  RRooddzziinnoo  SSzzeennsszzttaacckkaa  pprrzzyy  SSaannkkttuuaarriiuumm  ZZaawwiieerrzzeenniiaa!! 
Nos cum prole pia! 

Serdeczne pozdrowienia z Waukesha, USA! Już dzisiaj – 1 maja, w miesiącu poświęconym 
naszej kochanej MTA, rozpoczynam postulat u naszych Sióstr Szensztackich.  
Jest nas siedem: Genessys z Dominikany, Adeline z Teksasu, Nancy z Meksyku, Kayla z Nebraski, 
Yeveleyka z Puerto Rico i Abby z Wisconsin. Także Bóg naprawdę hojnie obdarza Szensztat po 
przeżyciach Roku Jubileuszowego i w tym niezwykłym Roku Miłosierdzia. 

Dnia 3 grudnia będziemy miały uroczyste Obłóczyny na które już teraz wszystkich 
serdecznie zapraszamy. Myślę, że Ojciec się zatroszczy, by każdy, kto ma takie pragnienie serca 
mógł przybyć do USA i doświadczyć tych wszystkich miejsc, gdzie nasz Ojciec i Założyciel 
spędził prawie 14 lat.  Codziennie zawierzam Was wszystkich w Sanktuarium Królestwa Ojca w 
Waukesha i w Sanktuarium Wygnania w Milwaukee. 

Mam nadzieję, na radosne spotkanie wkrótce. Zapewniam Was wszystkich o mojej 
modlitwie za Was i wraz z Wami cieszę się na 22. października, kiedy Oko Opatrzności Bożej 
będzie umieszczone w naszym Sanktuarium na Piaskach. 

Dziękuję za pamięć, życzliwość i modlitwę za nas wszystkie. Jest to dla nas bardzo ważne, 
że mamy wsparcie płynące z naszych Sanktuariów, w moim przypadku z Bydgoszczy. 
Gdyby ktoś potrzebował skontaktować się ze mną, proszę odezwać się do moich Rodziców lub 
do naszych Sióstr. Z pewnością pomogą w tej kwestii. Mają też mój obecny adres. Załączam 
adres strony internetowej naszych Sióstr: http://www.schsrsmary.org/ 

Dziękuję za całe dobro, którego przez lata mogłam doświadczać od Was wszystkich. 
Z Panem Bogiem, 
z modlitwą, Wasza Monika  
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  !!!!!!  OO  GG  ŁŁ  OO  SS  ZZ  EE  NN  II  AA  !!!!!!                                                 
 

*Za nami 27 pielgrzymka z bydgoskiej Katedry do Królowej Zawierzenia. Dziękujemy Dobremu Bogu za liczny 

udział pielgrzymów, przepiękne kazanie ks. Bronisława Kaczmarka (tekst publikujemy), piękną pogodę i śpiew na-

szych muzykujących, smaczny żurek i pachnącą kawę. Wszystko zakończone Litanią Loretańską na cześć naszej 

Niebieskiej Matki. Tak weszliśmy w maj, ten najpiękniejszy miesiąc poświęconej naszej Królowej. 
*Na Nabożeństwa Majowe w Sanktuarium Zawierzenia, Z A P R A S Z A M Y:  

    w dni powszednie o g.17.30, a w niedziele i święta o g. 15.00. 
*15.05 – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, o 15.30 – Msza św. z przymierzem miłości najmłodszej gr. Rodzin. 

*18.05, śr. - adoracja NS od 10.00, o g.18.00 - Msza św. Przymierza -  oprawa liturgiczna: gr. św. Jana Pawła II. 

Impuls –  Fiat Maryi odpowiedzią na zamysł Bożego zbawienia – Małgorzata Szarek      

*20 – 25.05 - Pielgrzymka do Szensztatu. Na ten wyjątkowy powrót do Źródeł naszej Rodziny, duchowo zabieramy 

wszystkich i prosimy o pamięć modlitewną. 

*22.05, ndz. - Marsz dla Życia i Rodziny – zapraszam do uczestnictwa wszystkich, którym leży na sercu dobro 

rodziny. Rozpoczęcie o g. 12.30 Mszą św. w katedrze. 

*28.05, sob., od  g. 14.00 - Dzień Dziecka na Piaskach. Serdecznie zapraszamy.   

                                      Będziemy bardzo wdzięczni za pomoc w postaci nagród dla dzieci oraz ciasta 
CZERWIEC  2016 
*5.06. odbędą się obchody 25-lecia Sanktuarium Przymierza poświęconego przez św. Jana Pawła II.  

Oprócz modlitwy, naszym prezentem, z tej okazji pragniemy uczynić ofiarę finansową 

wspomagającą Rodzinę Szensztacką tamtejszej diecezji w budowie Centrum Pielgrzymkowo – 

Turystycznego. W zbiórce w czasie naszej 1 majowej pielgrzymki z Katedry na Piaski zebraliśmy ok. 

500,- PL. Ponieważ nie wszyscy mogli jednak być w tym dniu na Piaskach, a pragną również mieć swój 

udział w tym dziele, dlatego informuję, że 18 maja po Mszy św. Przymierza będzie również taka 

sposobność. "Bóg zapłać" za solidarność i ofiarność Waszych serc. 

Przypominamy o zapisach na pielgrzymkę na Górę Chełmską 
Jest mała, ale istotna zmiana: pielgrzymkę ograniczamy tylko do Koszalina, nie pojedziemy, jak wcześniej 

planowaliśmy, do Kołobrzegu!!! Po zakończeniu uroczystości wrócimy do dom. Koszt od 41 do 48 zł w 

zależności od ilości pielgrzymów (im więcej osób pojedzie tym będzie taniej). Zamówiony został większy 

autokar, ponieważ nadal dopisują się nowe osoby. Można jeszcze zarezerwować miejsce- kontakt: 

brzoza@onet.eu lub u PP. Bodzek, albo u s. M. Emanueli. Proszę podać imię i nazwisko a także datę 

urodzenia (dane potrzebne do ubezpieczenia, które muszę podać wcześniej ) - za ubezpieczenie dodatkowo 

nic nie płacimy. Natomiast wpłat będzie można dokonać w dniu 18 maja na Piaskach u s. M. Emanueli. 

(wpłacamy 41 zł - jeśli trzeba będzie dopłacić to dokonamy tego w dniu wyjazdu). 

Wyjazd: 5.06, ndz. o g. 7.00 z parkingu przy Sanktuarium Zawierzenia. Planowany powrót po 19.00. 

Program: 10.00 – Różaniec; 11.00 - prelekcja o historii G. Chełmskiej; 12.00 – Eucharystia; następnie 

poczęstunek i biesiada; 16.00 - nabożeństwo końcowe.  S e r d e c z n i e  z a c h ę c a m y. 

*16.06, czw. - Rocznica Poświęcenia Sanktuarium, g. 18.00 – Eucharystia –  gr. św. Ireneusza 

*18.06, sob. - ODPUST; 12.30–Przywitanie Matki Bożej; 13.00- Boża Opatrzność w historii Szensztatu oraz historia 

symbolu Bożej Opatrzności w Ruchu Szensztackim – s. M. Karola Łysiak; 14.00 - Msza św. Przymierza – oprawa lit.: 

Gniezno i Września; agapa; 16.30 Biesiada po polsku; 17.30–Nabożeństwo dziękczynne; 5 rocznica Koronacji  

* Pamięcią modlitewną ogarniamy nnaasszzyycchh  DDrrooggiicchh  CChhoorryycchh  ii  CCiieerrppiiąąccyycchh,,  SSoolleenniizzaannttóóww  ii  JJuubbiillaattóóww   

   

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:                                                                                   www.bydgoszcz.szensztat.pl 

Bydgoszcz ul. Smukalska 113, Tel. 52/340-20-14                                                                                                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  3wr 
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