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Wiara w Opatrzność Bożą mówi nam,
że Bóg w swojej mądrości, dobroci i potędze
od wieków przygotował wielki plan wydarzeń na świecie
i mały plan mojego życia.
Jeżeli będziemy z Nim chętnie współpracować,
On w całej pełni urzeczywistni obydwa plany,
uwzględniając naszą osobistą wolność.
Ojciec Józef Kentenich

Kochane Rodziny i Matki!
Serdecznie pozdrawiam w kolejnym miesiącu naszej nowenny duchowego wypracowywania
symbolu Bożej Opatrzności do Sanktuarium Zawierzenia i naszych sanktuariów domowych. Codzienna
modlitwa do Bożej Opatrzności i wierność postanowieniom, które podjęła każda ze wspólnot pozwala
naszym sercom dojrzewać do postawy ufnego, dziecięcego zawierzenia Dobremu Bogu, naszemu Ojcu.
W Jego troskliwych i wszechmocnych dłoniach jest ukryte nasze życie. W Nim jest nasz początek i kres.
Na dnie serca każdego człowieka ukryta jest głęboka tęsknota za światem miłości dziecięcej. Bez
względu na nasz wiek, zaspokojenie tej tęsknoty odnajdujemy w relacji ufnej wiary do Pana Boga, który
sam na kartkach Pisma Świętego mówi jak się z nami obchodzi, abyśmy słysząc to rozumieli kim
jesteśmy. To On, Ojciec mówi mi kim jestem, dlatego chcę do Niego przychodzić jako do Źródła mojego
życia. Odkrywam siebie jako dziecko Ojca na tyle, na ile słucham Ojca. Niech dni nowenny będą dla nas
wszystkich dniami walki o Ojca.
Za nami wydarzenia bogate w głębokie przeżycia duchowe. Dziękujemy Bożej Opatrzności za
błogosławiony czas pielgrzymki do Szensztatu. Tam od źródeł Szensztatu pozdrawiamy wszystkich
bardzo serdecznie. W modlitwie pamiętaliśmy o każdej i każdym z Was, szczególnie w Prasanktuarium, u
grobu Ojca Założyciela, w Gymnich w jego domu rodzinnym i kościele, w którym przyjął Chrzest oraz w
Meternich u Sługi Bożej s. M. Emilii Engel. Relacją z tej pielgrzymki podzielimy się w osobnym,
specjalnym wydaniu gazetki, już niedługo.
Życzę, aby codzienność zanurzona w wierności przymierzu miłości z MTA była dla nas
doświadczeniem wielkiej troski Pana Boga o każdego z nas w każdej sytuacji naszego ziemskiego
pielgrzymowania do Ojczyzny Niebieskiej.
Z modlitwą – s. M. Emanuela

Przejdź w nas przez nasze czasy …
Prezentujemy kolejny fragment książki O. J. Kentenicha: Bóg moim Ojcem
i życzymy głębokich refleksji:
DZIECIĘCTWO MARYI
Na podstawie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu wiemy, że Matka Boża była wolna od grzechu pierworodnego, a więc biorąc rzecz od strony pozytywnej, była w szczególny sposób napełniona łaską uświęcającą,
miała udział w życiu Bożym, w życiu Jezusa Chrystusa. Już dlatego w sposób wyjątkowy była Córką,
dzieckiem Ojca. Wiara mówi nam, że po Jezusie Chrystusie żadna dusza nie była tak uprzywilejowana jak
dusza Maryi. W związku z tym Ojcowie Kościoła chętnie nazywają Ją Córą Bożą. (…) W naszym sposobie
mówienia powiedzielibyśmy po prostu, że jest dzieckiem Ojca Niebieskiego. Co to znaczy? Dziecięctwo
Maryi przewyższa wszelkie możliwe dziecięctwo wszelkiego innego stworzenia. Cała istota Matki Bożej
jest skierowana na Chrystusa, ale w Nim i przez Niego ku Ojcu. Z góry musimy przyjąć, że Matka Boża
posiadała w wybitnym stopniu byt dziecięctwa, ale też i niedościgłe usposobienie dziecka. Była dzieckiem
nie tylko co do bytu, ale w całej postawie duchowej. Posiadała to, co stanowi istotę dziecka: doskonałe
oddanie się w całkowitej pokorze, zaufaniu i najwyższej miłości.
Maryja jest wzorem prawdziwego dziecięctwa. Nauczyła się go od Jednorodzonego Syna Bożego. Jak Pan
Jezus odnosił się do Ojca, tak samo czyniła to Matka Boża, bo Jej życie przez Niego jest całkowicie
skierowane do Ojca. Gdy uklękniemy przed Matką Boża i patrzymy na Jej życie, zwrócone jedynie ku
Bogu, ogarnia nas tęsknota.
Miłość Maryi do Ojca ma dwie cechy. Wyraża się w gotowości do służenia oraz nadzwyczaj delikatna
i dziecięca. Podstawą przeżywania swej małości u Maryi jest przekonanie o fakcie stworzenia. W stosunku
do Niestworzonego i Nieskończonego Boga czuje się pokorną Służebnicą.
Maryja zawsze chciała tego, czego Bóg chce, dlatego Pan Jezus mógł być zawsze pewien, że wola Ojca jest
wytyczną woli Jego błogosławionej Matki. Całe Jej życie to wprowadzanie woli Bożej w czyn, ciągłe
i bezwarunkowe oddanie się życzeniom i woli Ojca.
„Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie...” Z tych słów możemy wnioskować o nieskończenie
prostym i dziecięcym oddaniu się Jej woli Odwiecznego Boga. Doskonała prostota, szczerość i dziecięctwo
w najwyższym stopniu heroicznym.
Duch Święty zstąpił na Matkę Bożą w dniu Zwiastowania, a później w Wieczerniku otrzymała Go po raz
wtóry. Dzięki temu wspaniale i heroicznie mogła odtworzyć ideał dziecięctwa.
Skoro istota Matki Bożej określa Jej działanie, a Ona była w wybitny sposób dzieckiem Ojca, to
z psychologicznego punktu widzenia, na mocy przekazywania życia, będzie Ona w wyższym stopniu
obdarzać dzieci miłością do Ojca. Co ma podstawę w psychologii, zostanie wzmocnione przez działanie
łaski. Pośrednictwo łask Maryi związane jest z tym procesem psychologicznym. Gdy doprowadzę dusze mi
powierzone do Matki Bożej, wówczas Ona na swój sposób zatroszczy się o rozbudzenie w nich pewnej
podatności i zdolności przeżywania stosunku do Ojca Niebieskiego.

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)
Konto Sióstr:
BANK PEKAO SA II ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Nr: 47 1240 3493 1111 0000 4306 1259
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Przejdź w nas przez nasze czasy …
TO SIĘ WYDARZYŁO ...
Nic bez Ciebie – Nic bez nas
Pewnego niedzielnego popołudnia złożyłem siostrze Emanueli propozycję nie do odrzucenia. Zadeklarowałem, że albo zorganizuje naszej grupie Przymierze, albo zwijam manatki i mnie już więcej nie zobaczy na spotkaniach. Chociaż teraz, z perspektywy czasu to ultimatum może się wydawać i zabawne i tragiczne, to wtedy podchodziłem do tematu całkiem na serio. Po prostu tylko w Matce Bożej widziałem jedyną szansę na nasze trudne czasy. Czasy, gdy za wschodnią granicą trwa wojna, ekonomiści straszą, że w 2017 roku kryzys się
nasili i gospodarka siądzie. A nasz sąsiad wycelował w nas
swoje rakiety w odpowiedzi na budowę tarczy antyrakietowej… Zrobiło się gorąco i nikt, żaden polityk nie jest w stanie
tego wszystkiego ogarnąć. Jedynie Chrystus, jak zwykle jest
jedynym lekarstwem na zło tego świata. A najlepsza i najkrótsza droga do Niego prowadzi właśnie przez ręce Maryi. To Jej
potomstwo przecież ma zmiażdżyć głowę węża, jak głosi
Protoewangelia.
Gdy więc złożyłem Siostrze propozycję nie do odrzucenia, zauważyłem na jej ustach pokorny uśmiech. Tak jakby już
sama chciała złożyć nam propozycję Przymierza, ale w swoim
stylu, bez zmuszania na siłę. Wyprzedziłem pewnie jej inicjatywę, czy może raczej podjąłem łaskę Ducha Świętego, bo przecież On tak naprawdę daje dobre natchnienia, tylko od Niego
one pochodzą. My możemy je tylko albo przyjąć albo odrzucić.
Siostra wyraziła radosną aprobatę dla pomysłu i po mistrzowsku zaplanowała czas. Czy może być lepszy moment niż
Zesłanie Ducha Świętego? Sądzę, że nie. W najlepszym czasie,
i to w Roku Miłosierdzia, dokonało się nasze Przymierze,
jedyna prawdziwa nadzieja na te trudne czasy. Posłuchajcie
relacji z tego wydarzenia: „Ogromna radość tryska z serca człowieka, który nie tylko wierzy w pewność
Bożego prowadzenia, ale żyje ze świadomością Bożej Opatrzności. Wspaniale jeśli współpracujemy z Bożą
łaską. Teologia i ludzkie doświadczenie podpowiada, że Bóg stworzył nas bez nas, ale nie zbawi nas bez
nas (św. Augustyn „Sermo” 169). I właśnie w tej perspektywie duchowość szensztacka jest ujmująca, bo
we współpracy z pełną łaski Matką Pana wchodzimy w relację z Trójcą Przenajświętszą na drogę przymierza przyjmując nowy styl życia. To doprawdy piękna droga w Kościele. Śmiało można czuć się wybranym,
bo to sam Bóg i MTA na nią zapraszają. Czy w obliczu tego zaproszenia można stać obojętnie? Pamiętając
historię Starego i Nowego Przymierza, wspominając ważne daty naszego narodu Jubileusz 1050 lecia
Chrztu i 360 rocznicę Ślubów Jana Kazimierza i analizując uczciwie swoją własną drogę przymierza po
prostu nie da się stać obojętnie. Samo się narzuca papieskie „Wstańcie chodźmy”.
Z nadzieją w sercu i śpiewem na ustach 15 maja 2016 r. w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
małżeństwa najmłodszej wspólnoty wyruszyły w duchową drogę i zawarły przymierze z MTA, odnawiając
to, które Bóg zawarł z każdym na chrzcie świętym i w sakramencie małżeństwa. Do tego wydarzenia
rodziny zostały przygotowane początkowo przez s. M. Adrianę, a później s. M. Emanuelę na formacyjnych
spotkaniach, przez modlitwę i wspólnotowe nawiedzanie Sanktuarium. W międzyczasie grupa zmieniała
się, przybywało i ubywało małżeństw, pojawiało się nowe życie. Tuż przed przymierzem rodziny prosiły
Ducha Świętego w nowennie o Jego moc i wszelkie łaski. Uroczystej Mszy Świętej przewodził ks. W.
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Przejdź w nas przez nasze czasy …
Różycki, który wygłosił słowo i w imieniu Matki Bożej potwierdził zawarcie przymierza miłości. Każda
rodzina wzięła czynny udział w liturgii, dbając by było pięknie. Ku ogromnej radości zgromadzonych po
uroczystościach duchowych czekała uczta dla ciała przy smacznie zastawionych stołach i atmosferze pełnej
ducha radości, dźwiękach muzyki i ożywionych rozmów. Jakie to wspaniałe otrzymać w Roku Miłosierdzia
dar przymierza. W ludzkiej perspektywie to zadanie może przerosnąć. Jednak w Bożej logice wystarczy
aktywnie trwać w wierze. I pomyśleć, że nie trzeba zbyt wiele troszczyć się i zabiegać. To Duch Święty
czyni człowieka zdolnym do podejmowania zadań w Kościele i rodzinie. Bóg oczekuje naszej zgody na
Jego wolę, wystarczy za Maryją powiedzieć „Fiat” i trwać, i uwielbiać.
Panie Jezu bądź uwielbiony za Twoje miłosierne dary, za drogę przymierza z MTA. Wychwalamy
Cię Boże Ojcze, że w swej Opatrzności wybierasz nas i uzdalniasz byśmy służyli Tobie, sobie wzajemnie,
Kościołowi i Ojczyźnie. Bądź błogosławiony Duchu Święty w Swej miłości, która przenika nas i wylewa
się na każdego kto staje na naszej drodze życia, na nasze siostry i braci. Wysławiamy Cię Boże w Trójcy
Jedyny wpatrzeni w miłość Królowej Zawierzenia, krocząc za naszą Matką i Panią ku Tobie! Amen”.
Joanna i Maciej Bukowscy

Prezentujemy tekst impulsu p. Małgorzaty Szarek na temat Bożej Opatrzności:
Fiat Maryi odpowiedzią na zamysł Bożego prowadzenia
Sanktuarium Zawierzenia, 18 maja 2016 r.
Jest to nasze kolejne spotkanie przed umieszczeniem symbolu Oka Opatrzności Bożej w Sanktuarium Zawierzenia. Dlaczego właśnie w Sanktuarium Zawierzenia umieszczamy ten symbol? Pierwszym powodem jest to, abyśmy w widoczny sposób podkreślili wagę, jaką w naszym życiu odgrywa wiara w Opatrzność Bożą i że to właśnie Matka Boża pierwsza i najpełniej realizowała ją w swoim życiu.
Przedstawię teraz postawę Maryi i poprę to cytatami z Pisma Świętego oraz wnioskami dotyczącymi dogmatu o Jej Niepokalanym Poczęciu. Matka Trzykroć Przedziwna w naszym Sanktuarium jest Wychowawczynią. Ona uczy na również postawy, jak słuchać Boga i jak spełniać Jego wolę. Uczy nas, jak
wierzyć, że cokolwiek On czyni jest dobre, bo przecież On wszystko czyni z miłości. Maryja uczy nas
wiary w Opatrzność Bożą.
Czego zatem, uczy nas Maryja, jakie postawy mamy przyjmować, aby Boży plan zbawienia w nas
się realizował, abyśmy wierzyli, że On zawsze chce dla nas dobra.
„Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.” (Łk 1,38) Maryja wypełniała
wolę Bożą, żyła zgodnie z Jego wolą. Dlaczego? Otóż Maryja była jedynym na ziemi człowiekiem
nieskażonym grzechem pierworodnym, była też tak otwarta na Boga, że nie popełniała grzechów na ziemi.
Jej wybory były zawsze dobre i to, co Bóg zsyłał przyjmowała z pokorą. Miała wątpliwości, ale wolna
wola i to, że zawsze wybierała dobro sprawiały, że w naturalny zwykły sposób wypełniała wolę Boga.
Zwiastowanie jest pierwszym zapisanym momentem w Piśmie Świętym, z którego wypływa myśl, że to
Ona właśnie, będąc zwykłym człowiekiem, mającym wątpliwości, pytania i obawy, ostatecznie mówi TAK
pod natchnieniem Ducha Świętego. Patrząc na postawę Maryi odpowiadajmy Bogu TAK, mimo iż nie
wiemy, co się stanie. My też mamy wątpliwości i zadajemy pytania: dlaczego ja? dlaczego moja żona, mój
mąż, moje dziecko? Pomoże nam w tych odpowiedziach i decyzjach nasze czyste serce. Bóg żywy
mieszkający w naszym sercu pomoże nam rozeznać co dobre, a co złe i podjąć właściwą decyzję oraz
zrozumieć naszą sytuację.
Następnym zdarzeniem jest znalezienie Jezusa w świątyni. „Synu czemuś nam to uczynił? Oto
ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Lecz On im odpowiedział: czemuście Mnie szukali? Czy
nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? ” (Łk 2,48-49). Maryja nie
rozumiała, co się działo. Przyjęła to, co Jezus powiedział, wypowiadając jednocześnie swój ból i troskę.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Przejdź w nas przez nasze czasy …
My, na Jej wzór, mimo żalu, bólu i niezrozumienia danej sytuacji, przyjmujmy to, co się wydarza, wiedząc,
że wszystko co Bóg czyni jest dobre. W Piśmie Świętym dalej napisane jest: „A Matka Jego chowała
wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu.” (Łk 2,51) Trudno nam pogodzić się z różnymi sytuacjami.
Starajmy się, by w naszym życiu nie krzyczeć, nie bluźnić, tylko spróbować rozeznać to w cichości swego
serca.
W czasie wesela w Kanie Galilejskiej Maryja mówi: „Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie.”
(J 2,5), czyli spełniajcie wolę Bożą. Ona nie wiedziała, co konkretnie Syn Jej będzie chciał zrobić, ale
wiedziała, że każde zadanie, które ma spełnić jest wolą Jego Ojca. Tu wybrzmiewają słowa Syna, który już
jako kilkunastolatek mówi: „Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? ”
(Łk 2,49). Maryja uczy, żeby wypełniać wolę Bożą mimo, iż nie wiemy, co się wydarzy. Tutaj wypływa
zaufanie Bogu we wszystkim, co czyni. Tutaj wypływa również to, że musimy się wsłuchiwać w znaki
czasu i miejsca, bo to On - sam Bóg – wskazuje dobrą drogę, którą mamy iść.
Przypatrzmy się teraz postawie Maryi, która milcząco idzie za Synem drogą na Golgotę. Nic nie
mówiła, tylko z pokorą przyjmowała wolę Boga. Pod Krzyżem w cichości serca znosiła cierpienie. Tak
miało się stać. Powiedział Jej o tym Symeon, gdy przyszła z Józefem ofiarować Jezusa w świątyni:
„A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.” (Łk 2,35). Cierpienie dotyka
i nas. Fizycznie i psychicznie cierpimy sami, ale też cierpimy, gdy nasi bliscy cierpią. W tych chwilach, jak
Maryja, nie szarpmy się, gdyż Ona daje nam przykład. Starajmy się przyjąć to cierpienie i ofiarować je
Bogu. A jeśli inni cierpią to bądźmy przy nich, idźmy z nimi drogą krzyżową i znośmy cierpliwie ból
i rozpacz, modląc się o siłę i moc.
Wieczernik, w którym przebywali Apostołowie wraz z Maryją był miejscem modlitwy, jak i niepewności, co nadejdzie jutro. Maryja razem z Apostołami czekała i modliła się, nie opuściła bojących się
Apostołów. My często boimy się, co przyniesie jutro. Trwajmy z Maryją na nieustannej modlitwie każdego
dnia. Ona nigdy nas nie opuści. Wspiera nas i pomaga wypełniać wolę Ojca, tak jak miało to miejsce
w Wieczerniku. Duch Święty oświecił ich serca i umysły, dodał odwagi i mogli realizować to, co Bóg dla
nich zaplanował.
Modlitwą, która przypomina nam każdego dnia o wypełnianiu woli Bożej przez Maryję jest Anioł
Pański. „Oto ja służebnica Pańska” – modląc się tymi słowami wyrażamy naszą gotowość na pełnienie
woli Bożej, poprzez czujność na Słowo Boże i zaproszenie Ducha Świętego do naszego życia. Moja Babcia
uczyła mnie tej modlitwy, odmawialiśmy ją rano, w południe i wieczorem. Ale dopiero po latach staram się
przynajmniej rano modlić się w ten sposób. Kiedy jadę na rowerze do pracy odmawiam tę modlitwę. Za
każdym razem brzmią mi w głowie słowa: „Oto ja służebnica Pańska”.
Nasze zadanie:
w naszych małych i dużych wyborach naśladujmy Maryję w Jej postawie wobec Boga i Jego planów.
PODSUMOWANIE I ZADANIE:

Czego uczy nas Maryja?
1. czystości serca
2. cichości serca
3. wsłuchiwania się w znaki czasu i miejsca
4. modlitwy i ofiary
5. działania z Duchem Świętym;
nie samemu
Cytaty z Pisma Świętego: Biblia Tysiąclecia wydanie V,
Wydawnictwo Pallotinum Poznań 2008

Pani Małgosi dziękujemy za przygotowanie i przeprowadzenie impulsu a Violi Wilandt za spisanie tekstu.
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Przejdź w nas przez nasze czasy …
Wspomnienie o śp. Alicji Wojciechowskiej z Wrześni

„Odeszłaś tak cicho, bez słów pożegnania,
tak, jakbyś nie chciała swym odejściem smucić.
Jakbyś wierzyła w godzinie rozstania,
że masz z dobrą wieścią wrócić”

Śp. Alicja Wojciechowska urodziła się 22 września 1953 roku. W Jej życiu - zgodnie z nauczaniem św.
Pawła - Bóg był zawsze na pierwszym miejscu. W czerwcu 1874 roku wyszła za mąż za Marka
Wojciechowskiego. Mają dwóch synów: Piotra i Pawła.
W 1983 roku zaczęła pracować w Duszpasterstwie Rodzin Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Przez 33. lata
przygotowywała młodych ludzi do sakramentu małżeństwa. Przez wiele lat była doradcą rejonowym.
W latach 90. poznała Ruch Szensztacki. Bardzo ukochała Matkę Bożą Trzykroć Przedziwną i z wielką
ufnością oddała się Jej do całkowitej dyspozycji. Najpierw w Przymierzu Miłości 30. sierpnia 1997 roku, a
21. lipca 2002 roku w duchu aktu in blanco. Odchodziła do Pana w sobotę 28. maja (dzień i miesiąc
Maryjny) w swoim domowym sanktuarium poświęconym 8. września 2000 roku. W ostatnią drogę
towarzyszyła Jej MTA Pielgrzymująca. Zauroczona Ojcem Założycielem często cytowała Jego słowa
podczas spotkań przedmałżeńskich. Od 1999 roku należała do Wspólnoty Żywego Różańca. Przez wiele lat
była zelatorką. Do samego końca nie rozstawała się z różańcem. Stale karmiła się Słowem Bożym, dlatego
dopóki mogła, uczestniczyła w spotkaniach kręgu biblijnego.
Nigdy nikogo do niczego nie zmuszała, nie przynaglała, swoim życiem dawała świadectwo wiary.
Pokazywała innym drogę do Boga. Zawsze miała czas, uśmiech i dobre słowo dla każdego spotkanego
człowieka. Chociaż wiemy, że Pan Bóg bardziej Jej potrzebował, będzie nam Jej bardzo brakowało.
Słowo pożegnania wypowiedziane przez p. Bożenę Stygar w imieniu Rodzin Szensztackich:
Alunia, stoimy nad Twoją trumną, ale trudno nam uwierzyć, że Ciebie nie ma pośród nas. Bo tak naprawdę
jesteś i zawsze będziesz: w naszych myślach, sercach i modlitwie. Swoim życiem uczyłaś nas wielkiej
pokory, cierpliwości, empatii, zaufania ludziom i zawierzenia Bogu i Matce Bożej. Mówiłaś – „muszę
wszystko przyjąć, bo w akcie in blanko zgodziłam się na wszystko, co Pan Bóg dla mnie przygotował”.
Nigdy się nie skarżyłaś, nie narzekałaś choć cierpiałaś niewyobrażalnie. Twoim wielkim pragnieniem było,
by przy naszej parafii zaistniała róża męska – udało się. Od Ciebie uczyłam się prowadzić spotkania
przedmałżeńskie. Ty zachęcałaś nas do duchowej adopcji dziecka poczętego. Zawsze troszczyłaś się o
oprawę uroczystości parafialnych. Z Twojej inicjatywy podjęliśmy w roku 2002, roku różańca świętego
odmawianie dziesiątki różańca przed każdą mszą św. w niedzielę. Tak już zostało do dziś, choć miało trwać
tylko rok. Sobotnia Koronka do Bożego Miłosierdzia w intencji Ojczyzny, to również Twój pomysł.
Wspólnota Żywego Różańca, poradnictwo rodzinne, rada parafialna, Ruch Szensztacki, krąg biblijny, w
każdym z tych miejsc miałaś ważną funkcję, którą wypełniałaś niezwykle sumiennie. W ostatniej rozmowie
prosiłaś, żebym przekazała wszystkim, którzy otaczali Cię modlitwą, że o wszystkich pamiętasz i będziesz
pamiętała… jak nie tu, to tam. Dziękujemy dobremu Bogu, za to, że nam Ciebie dał.
Z Liturgii pogrzebowej
Czytania: Ap 21,1-5a.6-7; J 14, 1-6
Kazanie na Mszy św. pogrzebowej śp. Alicji Wojciechowskiej
Usiadłeś na chwilę… Pozwól, że cię zapytam- "dokąd zmierzasz?", bo to miejsce jest swoistym
przystankiem, jak stacja paliw przy drodze. Bo owszem, tu się posilasz, ale na drogę. Więc dokąd…?
Wydaje się, że św. Tomasz miał wątpliwości, którędy kroczyć. Zresztą nie były to jego jedyne
zachwiania. Potem ujrzymy go jeszcze wśród pozostałych, ale radosnych już apostołów, po
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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zmartwychwstaniu Jezusa. Wtedy zobaczymy go bardzo pogubionego. On nie widział Drogi, on musiał ją
dotknąć, by uwierzyć.
Droga śp. Alicjo, wydaje się, że patronem Twojej ostatniej drogi był jednak św. Jan, który uchyla nam
nową rzeczywistość: "ujrzałem niebo nowe i ziemię nową". -Powiedz, że mu zazdrościsz! Że też byś tak
chciał- zobaczyć "nowe miasto", "nowe mieszkanie". Jednak wizje te nie były tworzone w fotelu za
biurkiem czy siedząc przed sztalugą powstającego dzieła artysty malarza. Jan był zesłańcem, starszym
człowiekiem wśród innych pozbawionych również domu, wolności, zdrowia, a może nawet nadziei. A on
wśród tego, co bliższe śmierci niż życia widział Nowe Jeruzalem. Śp. Alicji, a Ciebie dosłownie zżerała
śmierć, ale żyłaś dalej tak, jakbyś już doświadczała nowej rzeczywistości. Dopiero na końcu przyjęłaś silne
leki, tak, jakbyś nie chciała, by cokolwiek zakłóciło Twą wizję "nowej ziemi" i "nowego nieba". Przebijałaś
się przez złowrogie dźwięki śmierci, by słyszeć "donośny głos mówiący od tronu: "Oto przybytek Boga z
ludźmi […], a On będzie Bogiem z nimi". A On będzie Bogiem z Tobą, Alicjo! "Otrze wszelką łzę, a
śmierci już odtąd nie będzie". I znów będziesz piękna, jak w dniu stworzenia. Nie…! Piękniejsza! Bo
wyjdzie po Ciebie Oblubieniec.
I chyba za Jezusem chcesz nam powiedzieć: "niech się nie trwoży serce wasze […]. W domu Ojca […] jest
mieszkań wiele". … Tu o mieszkaniu mowa, a wielu, za Tomaszem, szczególnie młodych, drogi doń nie
widzi. Byłaś poniekąd jak Diogenes stojący na rogu ulicy, który śmiał się jak człowiek pozbawiony
rozumu. -Z czego się śmiejesz?- spytał przechodzień. -Czy widzisz ten kamień na środku drogi? Od chwili,
gdy przyszedłem tu dziś rano, dziesięć osób potknęło się o niego, przeklinając. Ale ani jeden nie zadał
sobie trudu usunięcia go, by inni się nie potknęli". Przez szereg lat pomagałaś młodym, może właśnie
często zauroczonym, przeświadczonym o życiu usłanym różami, mówiąc, że istnieją też kamienie.
Pozostawione przez innych, czasem rzucone przez najbliższych. Próbowałaś podpowiedzieć tym, którzy
zamierzali wspólne małżeńskie życie, jak się nie potknąć, jak nie upaść. Jak być nieustannie w drodze, a
nie przerażonym czy zniechęconym pozostać w miejscu. Może dziś są tu pary, którym towarzyszyłaś w
tych kilku narzeczeńskich spotkaniach. Może są tu ci, którzy przyszli tu, by widzieć więcej, by widzieć
dalej. By kochać przez miłość innych, by wierzyć przez wiarę innych. By nie dzielić się już Tomaszowym
stwierdzeniem: "[…] nie wiemy, dokąd idziesz". Śmiemy rzec, droga Alicjo, że wiemy, dokąd idziesz. Bo
Twoje życie nie było błąkaniem się. Ty poszukiwałaś i znajdywałaś drogę. I coraz bardziej zmierzając ku
jej końcowi okazywało się, że jest to droga żywa, i że mimo gasnącego życia, wtapiasz się w drogę żywą,
odzyskując życie.- "Ja Jestem Drogą- mówi Jezus- i Prawdą, i Życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca
inaczej, jak tylko przeze Mnie". Amen.
Pragnę bardzo podziękować p. Markowi oraz całej grupie Rodzin Seznsztackich z Wrześni za troskę
o Panią Alę. Dziękuję także Pogotowiu Modlitewnemu Matek z Barcina i wszystkim, którzy w czasie
choroby w jakikolwiek sposób towarzyszyli naszej Drogiej śp. Alicji Wojciechowskiej.

1 czerwca 1991 r. - 5 czerwca 2016 r.

Jubileusz 25-lecia poświęcenia Sanktuarium na Górze Chełmskiej
oraz wmurowanie kamienia węgielnego pod Centrum Turystyczno-Pielgrzymkowe
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Niedziela inna niż wszystkie – 5 czerwca 2016 roku...
Słoneczny poranek zwiastował dzień pełen wrażeń, zarówno wspomnień jak i przeżyć w czasie pielgrzymowania na Górę Chełmską. Tak, sam fakt, że jest to jedyne
Sanktuarium Szensztackie poświęcone przez człowieka ogromnie
nam bliskiego i Świętego już, naszego rodaka Papieża Jana Pawła
II sprawia, że robi się nam ciepło na sercu. Sanktuarium na Górze
Chełmskiej w Koszalinie zostało poświęcone 1 czerw-ca 1991
roku, tak więc wybraliśmy się świętować 25-lecie. Imię własne ideał: SANKTUARIUM PRZYMIERZA - Sanctuarium Foederis.
Kustoszki sanktuarium - Szensztacki Instytut Sióstr Maryi,
natomiast kapelanem jest - ks. prałat dr Kazimierz Klawczyński,
postać
niezwykła.
Taki
również
był
ten
dzień...
Niesamowity czas spotkań, powitań, radosnych uścisków,
a przede wszystkim ciszy i skupienia w Sanktuarium, gdzie wyniesione ławki przed zewnętrzny ołtarz,
pozwalały przyklęknąć w najlepszym miejscu łask przed obliczem Królowej Przymierza. Cichutko przed
Maryją siedział sobie nasz Protektor Ruchu Szensztackiego w Polsce ks. Biskup Paweł Cieślik. Można
było przy-witać się, jak również cichutko pomodlić w Jego towarzystwie. Urzekało miejsce przed
sanktuarium, pięknie zagospodarowane, kolorowe promienie niczym przymierze skierowane były na
wszystkie strony jakby rozchodziły się na cały świat...
Odmawiany w autokarze różaniec łączył nas w modlitwie
z pielgrzymami na Górze Chełmskiej, jednak kierowca tak
sprawnie wiózł nas do celu, że zdążyliśmy tylko odmówić część.
Pojawiliśmy się w trakcie przedstawiania historii miejsca. Można
było usłyszeć wiele ciekawostek i szczegółów. Następnie troszkę
czasu na rozmowy, zdjęcia pamiątkowe, modlitwę. Eucharystii
przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Bp Edward Dajczak
ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Poza tym byli Ks.
Bp Paweł Cieślik, Bp Senior Tadeusz Werno i Bp nominat
Krzysztof Włodarczyk oraz o. Arkadiusz i o. Mirosław. Msza święta o godz. 12-ej, w centralnym punkcie
dnia, poprzedzona została pięknym śpiewem, niesamowite wrażenie robiła koncelebra. Tylu kapłanów,
biskupów, Ojcowie Szensztaccy, no i fakt podkreślający ciągłość pokoleń – zawarcie Przymierza Miłości z
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Maryją przez osiem dziewcząt z Koszalina i okolic. Przejęte tak liczną grupą świadków tego wydarzenia,
dziewczęta złożyły przyrzeczenie trwania, życia z Maryją i aktywnego współpracowania z łaską płynącą z
przymierza. Później udało nam się porozmawiać z jedną z nich. Powiedziała, że im bliżej było do tej
niedzieli, tym bardziej przytłaczała ją świadomość, że to będzie tyle ważnych osób, że tylu pielgrzymów,
że nie da rady. Wówczas zostawiła wszystko Maryi i z minuty na minutę doznawała wyciszenia i spokoju,
tak więc i Msza św. i potem składanie świadectwa w czasie biesiady, mimo, że z bijącym sercem, ale udało
się przeżyć godnie i powiedzieć co było zamierzone. Podzielić się życiem wiarą i ufnością w opiekę i to, że
Maryja, najlepsza Matka nigdy nie zostawia swoich dzieci w potrzebie. Świadectwa były przeplatane
śpiewem orkiestry wojskowej z Garnizonu Koszalin i naprawdę wspierani pięknym głosem
współprowadzącego część biesiadną Ks. Tomasza dali popis nie lada. Rozpoczęli Pieśnią Legionów
odśpiewaną i odsłuchaną na stojąco. Potem były składane świadectwa. Ks. Kazimierz wspominał jak
doszło do wyboru tego właśnie miejsca, jak w stosunkowo krótkim czasie „stanęło” Sanktuarium, jak ze
względu na specyfikę miejsca i zapewnienie bezpieczeństwa, ograniczono ilość osób, które mogły wziąć
bezpośredni udział w uroczystości, o trudnościach z lądowaniem samolotu z Ojcem Świętym na pokładzie.
Po prawie godzinnej osobistej modlitwie Jana Pawła II na klęczniku wewnątrz Sanktuarium Przymierza,
doszło do tego niecodziennego wydarzenia. Z uwagi na ten fakt, pielgrzymi już od pierwszych dni
nawiedzają to miejsce. Świadectwa były niesamowite, głębokie osobiste i szczere, choć ostatni z panów
nawiązując do ks. Zygmunta Czaji, który jest nierozerwalnie związany z tym miejscem, zafascynował go
radością i sposobem prowadzenia Mszy św., wygłaszania homilii w sposób trafiający do każdego,
stwierdził, że nie są tu dziś potrzebne świadectwa. Pan ten określił nas tu wszystkich zgromadzonych po
25-ciu latach jako najlepsze świadectwo. Bardzo pełne humoru i wypowiedziane w charakterystyczny
sposób były również słowa Bp. Pawła Cieślika. Pięknie nazwał ten dzień poświęcenia jako zimny na
zewnątrz, gorący od środka. Inni również nawiązując do tego, mówili, że mimo iż zmokli trzy razy w ten
chłodny dzień – ku ich miłemu zaskoczeniu, nikt się nie rozchorował. Zaśpiewaliśmy wraz z orkiestrą
Barkę, na stojąco i trzymając się za ręce. Nie zabrakło też – Z dawna Polski Tyś Królową. Czas upływał
niezwykle szybko, zbliżała się godzina odjazdu grupy pielgrzymów z Warszawy, jak i naszej. Wszyscy
ruszyliśmy więc w stronę Jubileuszowego Tortu, który od dłuższej chwili kusił i prezentował się. Jak i
wszystko inne tego dnia, był wyjątkowy – w kształcie góry, oraz Sanktuarium. Wyglądał przepięknie
i smakował wyśmienicie. Wracaliśmy pełni wrażeń, mijały nam przed oczami różne wydarzenia, spotkanie
z S. M. Eligią, którą pamiętamy z Bydgoszczy, Siostrą Lidią, Bożeną, Ludmiłą, a jakże dobrze pamiętamy
spotkanie ze wspomnianym Ks. Zygmuntem Czają, który lata temu przyjmował od naszego kursu V-tego
deklaracje kroczenia drogą Związku Rodzin w Polsce. Dziś uścisnęliśmy sobie dłonie przypominając to
wydarzenie, Eucharystię w intencji naszej wspólnoty – prosiliśmy o dzieci, a Pan Bóg pobłogosławił nam.
W drodze powrotnej, po krótkim odpoczynku, podczas wypowiedzi chętnych osób do dzielenia się,
przeplatanych modlitwą i śpiewem, nawet nie zauważyliśmy jak zajechaliśmy na nasze bydgoskie Piaski.
Udaliśmy się do Sanktuarium Królowej Zawierzenia, by pokłonić się i przypomnieć słowa przewodnie
pielgrzymki Papieża rodaka w tamtym czasie – „Bogu dziękujcie – Ducha nie gaście”. Zapadły mi też
w pamięci słowa S. M. Aleksandry z Koszalina, która zabrała się z nami do Bydgoszczy, że Górę Chełmską
odwiedza w każdą niedzielę blisko dwa tysiące osób, a po Eucharystii spotkać można znajome już twarze,
jednak dziś była wyjątkowa niedziela, bo taka naprawdę szensztacka. To prawda, czuliśmy ducha
wspólnoty, szensztackiej wspólnoty... Cieszymy się bardzo powstającym Centrum PielgrzymkowoTurystycznym, wspieramy modlitwą i w miarę możliwości materialnie to bardzo potrzebne „dzieło”.
Za wspólne pielgrzymowanie wszystkim serdeczne Bóg zapłać
- Ala i Sławek Przewoźniak
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!!! O G Ł O S Z E N I A !!!
CZERWIEC 2016
Kochane Rodzinki! Z całego serca dziękujemy wam za przyniesione w tym roku ciasto - starczyło do
końca i nikt nie odszedł głodny - Młodzież Szensztacka
*16.06, czw. - Rocznica Poświęcenia Sanktuarium, g. 18.00 – Eucharystia – gr. św. Ireneusza
*18.06, sob. - ODPUST i 5 rocznica Koronacji: 12.30–Przywitanie Matki Bożej; 13.00- Boża Opatrzność w historii Szensztatu oraz historia symbolu Bożej Opatrzności w Ruchu Szensztackim – s.M. Karola
14.00 - Msza św. Przymierza – oprawa lit.: Gniezno i Września; zaraz po Mszy św. koncert zespołu
MTA; agapa; 16.45 - Biesiada po polsku; 17.45–Nabożeństwo czerwcowe.
Prosimy o przyniesienie ciasta!
Podział prac:
-przygotowanie terenu i posprzątanie po: Liga Rodzin
- przygotowanie agapy i posprzątanie po niej: Związek Rodzin
Niech to patronalne Święto naszego Sanktuarium będzie okazją do uwielbienia Boga i doświadczenia
radości we wspólnocie. Tego dnia rozpoczynamy kolejny miesiąc naszej nowenny przygotowującej do
uroczystości umieszczenia Symbolu Bożej Opatrzności w Sanktuarium. Wszystkich serdecznie
zapraszamy!!!
* 19.06, g. 16.00 - Kawiarenka dialogowa – Zapraszamy wszystkich chętnych małżonków.
* Pamięcią modlitewną ogarniamy naszych Drogich Chorych i Cierpiących, Solenizantów i Jubilatów
* Czy są jeszcze rodziny , które nie zapisały się na letnie rekolekcje? Wiemy, że dla budowania
wspólnoty i pracy nad sobą jest to najbardziej owocny czas, dlatego serdecznie zapraszam! Przypominam
terminy: *14 – 18.07 – Piaski; *25-30.07 – Góra św. Anny; *5 - 9.08 - gr. in-blankowa – Świder;
*12 – 18.08 - Murzasichle; Są jeszcze wolne miejsca szczególnie na turnusie na Piaskach
Uwaga! NOWOŚĆ!!!
W związku z poświęceniem tablicy upamiętniającej obecność Ojca Kentenicha w naszej diecezji w
Małym Buczku, które odbyło się 15.09 2013 r. szukaliśmy sposobu upamiętnienia i ożywiania tego
miejsca. Jako Rodzina Szensztacka w Polsce jesteśmy na drodze do zawarcia przymierza z Ojcem,
jako naszym Założycielem i Narzędziem w ręku Pana. Dlatego chcemy zaproponować, aby każdy
nowy rok formacji duchowej naszej diecezjalnej wspólnoty rozpoczynał się od spotkania z Ojcem,
właśnie tam, gdzie Boża Opatrzność wcześniej go przyprowadziła. Wszystkich chętnych zapraszamy
do MAŁEGO BUCZKA w niedzielę 04 .09.2016 na SPOTKANIE Z OJCEM.
W programie: 11.30 - Msza św. w kościele św. Katarzyny w Lipce
Po Mszy św. impuls: Ślady Bożej Opatrzności w życiu o. Józefa Kentenicha - M.Szczeblewska
Następnie w parku Nadleśnictwa Lipka ognisko ( na które wszyscy przywozimy kiełbaski, sałatki,
ciasto i picie w termosach) oraz biesiada z Ojcem J. Kentenichem poprowadzona przez PP. Szarek i
p. G. Hetziga
Jedziemy samochodami, dlatego wszyscy wybierający się w drogę są proszeni o zgłoszenie się do p.
Leszka Bodzka, który jest odpowiedzialny z koordynację wyjazdu.
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 3wr
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