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Ojcze, jesteś zawsze blisko nas,
Twój duch ożywia wzmacnia nas
i oświeca drogi szlak.
Ojcze, Ty jednoczysz wszystkich nas
otwierasz serce dajesz nam,
pośród świata, wspólny dom.
Ty, jak Prorok wskaż nam nowy brzeg.
Rozpal w nas ogień, w serce tchnij
nadziei żar, poprowadź nas!
Ty, bądź Przewodnikiem w nowy czas,
ukaż nam drogę, krocząc sam,
pociągnij nas na nowy szlak.
Kochane Rodziny i Matki!
Serdecznie pozdrawiam w te piękne wrześniowe dni po wakacyjnej przerwie. Cieszę się, że wielu
z Was, wzięło udział w letnich rekolekcjach. Z doświadczenia wiemy jak istotny i ważny jest to czas dla
rozwoju i pielęgnowania naszej relacji z Panem Bogiem i najbliższymi. Czas rekolekcji, to także
konkretny wysiłek w poznawaniu siebie i kolejny krok w samowychowaniu, które przecież jest
realizacja naszego przymierza miłości z ukochaną Matką Bożą.
Miesiąc wrzesień (15.09) przypomina nam chwilę przejścia naszego Ojca i Założyciela do Domu
Ojca. Wdzięczni Dobremu Bogu za jego niełatwe a twórcze i oddane Bogu życie, które jest dla nas
wzorem zarówno umiłowania Matki Bożej jak i kroczenia drogą praktycznej wiary w Boże prowadzenie
starajmy się swoją codziennością świadczyć o jego świętości. Zachęcam również do spisywania próśb i
podziękowań zanoszonych przez wstawiennictwo Sł. B. Ojca Józefa Kentenicha i przesyłanie ich do
sekretariatu do Otwocka.
W naszej diecezjalnej Rodzinie Szensztackiej nowy rok formacji po raz pierwszy rozpoczęliśmy
w Małym Buczku, w tym pięknym i szczególnym miejscu, gdzie 3 lata temu w parku nadleśnictwa
umieściliśmy tablicę upamiętniającą pobyt Ojca Założyciela w tej miejscowości. Jak wyglądało to
pierwsze spotkanie? Zainteresowanych odsyłam do relacji Aleksandry Plechy z VIII kr. Związku Rodzin,
którą umieszczamy na następnych stronach gazetki. A wszystkich z radością już dziś zapraszam na
kolejne takie spotkanie z Ojcem.
Na ostatni już miesiąc nowenny duchowego wypracowywania symbolu Bożej Opatrzności
poprzez codzienną modlitwę, peregrynację symbolu, nasze grupowe postanowienia, życzę dużo radości i
bliskości Miłującego Boga.
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:
ZAUFAĆ OJCU
Zasadniczym motywem działania Bożego jest jego ojcowska miłość. Są również i motywy drugorzędne np.
sprawiedliwość Boża, twórcza wola Boża itp. Głównym jednak motywem jest wola udzielania się, jest
miłość. Ta miłość jest tak twórcza, że wprawia w ruch sprawiedliwość i wolę twórczą.
Bóg Ojciec może też zadawać ból. Jest również Bogiem sprawiedliwym, sprawiedliwość jednak stoi na
usługach miłosierdzia i miłości ojcowskiej. Cała działalność Boża ma swe główne źródło w miłości. Bóg
chce pociągnąć człowieka ku sobie przez poglądowe dowody miłości. Tak pojmujemy Wcielenie Syna
Bożego. Tak rozumiemy ukrzyżowanie. Za dowód miłości przyjmujemy niezmierzoną ilość dobrodziejstw,
którymi nas Bóg darzy. Przez te dowody miłości Bóg Ojciec pragnie nasz pęd do miłości przywiązać do
Siebie. Jaki dźwięk mają słowa: Ojcze nasz - Bóg wszechmogący, najdobrotliwszy, wszystko wiedzący jest
moim Ojcem! Nasz Ojciec! Gdybyśmy tylko byli o tym przekonani, wtedy w słowach tych brzmiałaby dla
nas następująca treść: Wszystko co Bóg planuje i przeprowadza, to wyraz Jego ojcostwa....Bóg jest Ojcem,
Bóg jest dobry i dobre jest wszystko, co On czyni.
Jak wygląda prawdziwy obraz Boga? To jest Bóg Ojciec, Bóg miłości! Może on jednak swoim dzieciom
stawiać twarde wymagania, może sprawić, by Jego dzieci stawały się coraz bardziej podobne do Jego
Jednorodzonego Syna. Światło wiary ukazuje mi rękę Ojca również w ciosach losu. Nikt nie kocha nas tak
delikatnie i głęboko jak Ojciec. Znajduje to także zastosowanie w okolicznościach, których nie rozumiemy.
Czyż Ojciec może okazać nam większą miłość nad upodobanie nas do swego Boskiego Syna, wiszącego na
krzyżu? On czyni to tylko ze swoimi ulubionymi dziećmi. Pan Jezus niestrudzenie powtarzał swoim
uczniom tę wielka prawdę, że Bóg jako Ojciec troszczy się nie tylko o świat w ogólności, o określony
naród, ale o każdego człowieka z osobna. Było to pojęcie zupełnie nieznane w Starym Testamencie.
Owszem dawniej w okresie kwitnącego rozwoju żywiono również przekonanie, że Jahwe w sposób
ojcowski troszczy się o lud izraelski, ale tylko o naród jako całość, nie o jednostki.
Pan Jezus często podkreśla, że Bóg po ojcowsku troszczy się nawet o najmniejsze drobiazgi człowieka.
Ten, który okrywa lilie polne i żywi ptaki niebieskie, o wiele więcej dba o każdego człowieka. Często
posługuje się obrazami, które na pierwszy rzut oka ledwie można zrozumieć np. w przypowieści o synu
marnotrawnym, o zgubionej drachmie, o zbłąkanej owieczce. Co chce przez to wyrazić? Pojęcie ojcostwa
nasycić wszystkim, co wielkie i szlachetne na niebie i na ziemi.
Szczere dziecko nie przekracza samo ciemnej bramy śmierci. Przezwycięża wszystko swoją ufnością.
Jeżeli Bóg Ojciec jest przy mnie, nie muszę się niczego obawiać. Ta strona, która ma za sprzymierzeńca
Boga jest najsilniejsza. Im bezwzględniej ufam Bogu, tym bardziej Jego miłość ojcowska okazuje się w
moim życiu. Jednym z największych błędów jest brak zaufania wobec dobroci Bożej.
Cóż to za mistrzostwo, wszędzie i poza wszystkim widzieć to, co ostateczne: Boga Ojca, Jego miłosierdzie,
Jego dopusty i szczególną ojcowską miłość. Tylko wtedy możemy zdobyć heroiczna ufność, gdy Duch
Święty roznieci w nas duch dziecięctwa. Niezłomnie zaufamy wtedy dobroci i wierności Ojca. Pokora
uznaje zasadę: precz z zaufaniem do samego siebie, miej natomiast zaufanie do miłosiernej miłości Ojca,
heroiczne zaufanie. Cud pokory i cud zaufania są ze sobą nierozłącznie związane.
Najwięcej cierpimy pod ciężarem udręki etycznej, że pod względem religijnym jesteśmy zimni i żyjemy
tak, jakby Boga w ogóle nie było, jakby nie było Ojca w niebie. Dlaczego tak jest? Odpowiedź jest zawsze
jednakowa: winniśmy się zdać na Niego. Musimy sobie uświadomić, że nie podniesiemy się z naszej
nędzy, dopóki całkowicie nie zaufamy miłosiernej miłości Ojca. Nasza niepozorność, maleńkość, uznanie
naszej słabości, ograniczoności i błędów, w szczególny sposób ściąga na nas miłosierne spojrzenie Boga.
Dlaczego mamy podobać sobie w naszych słabościach? Bo dobry Bóg wzrusza się nimi i użycza nam bez
miary swej miłosiernej miłości. Powinienem cieszyć się z mojej słabości, bo moja bezsilność zniewala i
wprowadza w moje życie wszechmoc i dobroć Ojca. Dlaczego Bóg dopuścił grzech i moje osobiste słabości? „Lecz dostąpiłem miłosierdzia z tego względu, żeby we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą
swą wielkoduszność.” (1 Tm 1,16). Wszystko, zupełnie wszystko w moim życiu jest owocem miłosiernej
miłości Ojca: moje naturalne uzdolnienia, wyposażenie nadprzyrodzone i owocność mojego życia.
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Przejdź w nas przez nasze czasy …
Z OKAZJI 15 WRZEŚNIA...
Nieznana z nazwiska i z imienia osoba tak poetycko opisuje duchowy profil naszego założyciela,
Sł.B.Ojca Józefa Kentenicha oraz jego charyzmatyczną służbę Kościołowi.
On patrzył, patrzył w bezkresną dal już w latach swojego dzieciństwa.
Patrzył na to, co było i co rzeki (minionych) stuleci wyrzuciły na brzeg naszych czasów.
Spoglądał z zawrotnych wysokości w wiry zamętu współczesności w ciemną toń huczących przepaści…
Patrzył na to, co rozdziera ludzkość, ale także na to, co ją łączy
Patrzył na to, co rozkwita w duszach i czym promieniują.
Widział zbliżająca się do nas potężną powódź, która chce nas pogrążyć i brutalnie zniszczyć.
On widział znaki czasu obecnego i przyszłego.
Ale jednocześnie dostrzegał spływające z góry strumienie światła.
To poznanie pokonało Go (swą) potęgą i słodyczą zrozumieniem tajemniczych powiązań…
Wpatrywał się w klarowność Bożego prowadzenia, Bożych życzeń, działania Boga.
Oglądał tajemniczą kulę pełną jeszcze zagadek… Patrzył...
On kochał – kochał wielkim sercem, które wyrywało się do światła, dążyło w górę.
Kochał to, co zagrożone i pełne udręki, co było zniewolone własną niewolą,
co krzyczało żarliwym zmaganiem o prawdę. On kochał młodzieńcze serca!
On kochał swoją Ojczyznę. – Kochał ze wszystkich sił Boży plan z jego tajemnicami,
plan, który rozpoznawał po omacku, który rys po rysie starał się odcyfrować.
On kochał zarówno Boga życia jak i Boga ołtarzy, kochał Boga (działającego) w historii
i obecnego w ludzkich sercach, On kochał Słowo Boga, kochał wszystko, co JEGO nam objawia, On kochał Kościół…
I kochał swoim wielkim sercem Matkę Słowa, Matkę Kościoła, Tę Jedyną, pełną Majestatu, Czystą!
On kochał tamtą tajemniczą kulę, którą Ona – Pani – ukazała Jego wewnętrznemu wzrokowi,
która zaczęła przyjmować (konkretny) kształt przed jego przeczuwającym duchem. On kochał ...
I On budował, budował Boży Dom z żywych kamieni.
Głęboko wrył się w podłoże, z jego skalnymi rozpadlinami (szybami)
spoił potężny fundament, zahartowany w burzach wiary.
A gdy wmurował kamień węgielny, usłyszał przesłanie głoszące zwycięstwo:
„Miłuję tych, którzy mnie miłują…!”
Kula rozbłysła tajemniczym światłem.... A On budował dalej,
brał kamień za kamieniem w swoje miłujące ręce, i łączył krąg za kręgiem według rozważnego Planu,
a przecież szukając dotykiem, pytając o projekt i plan Odwiecznej Mądrości.
Wokół szalały orkany, nad jeszcze nie ukończonym dziełem – a On budował dalej.
Oderwano Go od miejsca – On budował nadal poprzez narzędzia, którym dał wskazania,
jeszcze bardziej, gdy w milczeniu przecierpiał wszystko, co (powoduje) duchowe przelanie krwi.
Jednak Ten, Który ukazał Mu tajemnicza kulę, wezwał Go z powrotem.
On budował dalej – dalej!
W górę wznoszą się wieże Bożej twierdzy, przykuwając wzrok wielu,
którzy dążą, którzy szukają, którzy wątpią…
A On jeszcze nadal buduje – i Kościół, który On kocha,
błogosławi Jego Osobę i Jego Dzieło, zbudowane z żywych kamieni. –
I oto Najwyższy wypowiada słowa: Wykonało się – Powróć do domu!
Gotowy wypowiada modlitewne TAK swojej miłości.
A przed nami wznosi się w górę
to, na co On patrzył,
to, co On kochał,
to, co On budował –
opromienione blaskiem tajemniczej kuli – w świetle Ojca Przedwiecznego.
(Dilexit Ecclesiam, A. O.)
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STR.3

Wrzesień 2016 Nr 203

Przejdź w nas przez nasze czasy …
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

TO SIĘ WYDARZYŁO ...
Ojcze jesteś zawsze blisko nas...
4 września 2016 w Małym Buczku-Nadleśnictwo Lipka po raz pierwszy, odbyło się spotkanie
złonków Dzieła Szensztackiego w ramach inauguracji kolejnego roku formacyjnego. W naszym spotkaniu
uczestniczyły prawie wszystkie wspólnoty Ruchu.Warto przypomnieć przy tej okazji, iż Ojciec Kentenich
trzykrotnie przebywał w Małym Buczku (obecnie diec. bydgoska), w którym mieściła Wyższa Szkoła
Rolnicza „Marienbuchen” zburzona w czasie działań wojennych. Na tym miejscu pozostał do dzisiaj
piękny park należący do Nadleśnictwa Lipka.
W dniach 16-20 października 1933 r. Ojciec Kentenich uczestniczył tutaj w spotkaniu z okazji
diamentowego jubileuszu kapłaństwa, a w dniach 23–27 października wygłosił w „Marienbuchen”
rekolekcje dla 20 kapłanów. Te wydarzenia wpisywały się w wielkie zaangażowanie naszego Ojca
Założyciela w formację kapłańską. Jak podają dokumenty, także rok wcześniej - 1932 r., w rekolekcjach
prowadzonych przez o. Kentenicha uczestniczyło ok. 2500 kapłanów. Jeden z uczestników rekolekcji w
Małym Buczku, prałat Johannes Bonin tak wspominał to wydarzenie (1986 r.):
“Największe wrażenie zrobiły te rekolekcje, które w trzydziestych latach prowadził dla nas o.
Kentenich. (…) Już jego zewnętrzny widok budził zaufanie…, potrafił przekazać nam myśli wskazujące na
przyszłość. Stojąc na gruncie zdrowych pojęć moralnych unikał skrajności, czerpiąc z ducha Ewangelii.
Słowa o. Kentenicha działały jak promienie światła z tamtego świata. Brodaty teolog snuł podstawowe
rozważania i ukazywał nam zadania, które później w pracy duszpasterskiej mieliśmy wykonać. Dalszym
celem, do którego mieliśmy dążyć było „kapłańskie ojcostwo"".
Tegoroczną inaugurację rozpoczęła Eucharystia w kościele pw. św. Katarzyny w Lipce, po której
s. M. Emanuela krótko przedstawiła wspólnocie parafialnej nasz Ruch. A przy wyjściu każdy mógł
otrzymać jedną z myśli Ojca Józefa Kentenicha na temat Bożej Opatrzności. Następnie udaliśmy się do
oddalonego o 3 km. Małego Buczka. Tam po krótkiej modlitwie przy kamieniu z tablicą upamiętniającą
pobyt Ojca Założyciela w tym miejscu, udaliśmy się na pobliską polanę, gdzie było już przygotowane
miejsce na ognisko. Zanim jednak skosztowaliśmy upieczone w ogniu kiełbaski, wysłuchaliśmy naszej
kochanej Gosi Szczeblewskiej, która mówiła nam o śladach Opatrzności Bożej w życiu Ojca Założyciela.
Gościliśmy także pana Sołtysa z żoną, ks. Proboszcza z klerykiem Jakubem z parafii w Lipce
oraz tutejszych mieszkańców. Naszemu świętowaniu nie mogło zabraknąć oprawy muzycznej. W tym roku
motywem przewodnim były piosenki biesiadne przy akompaniamencie gitary, w wykonaniu Rafała Szarka.
Wokalne wsparcie zawdzięczaliśmy natomiast jego zonie - Małgosi Szarek oraz dziewczętom z zespołu
MTA.
Już teraz zapraszamy wszystkich chętnych na kolejne takie spotkanie z Ojcem Założycielem w
uroczym i gościnnym parku Nadleśnictwa w Małym Buczku, które planujemy na rozpoczęcie każdego roku
formacyjnego.
Aleksandra Plecha z VIII kursu Związku Rodzin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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!!! O G Ł O S Z E N I A !!!
* 18.09, ndz. - g. 15.00 – Nabożeństwo Zawierzenia, 15.30 Msza św. Przymierza – oprawa liturgiczna młodzież oraz impuls: Kard. Stefan Wyszyński darem Bożej Opatrzności dla Kościoła i Narodu Polskiego
– p. Krystyna Jedynak
* 22-25.09 - Triduum Szensztacki w Świdrze. Tegoroczne Triduum rozpocznie uroczystość święceń
diakonatu Przemysława Skąpskiego, kleryka Instytutu Ojców Szensztackich. Pamiętajmy o nim w
modlitwie.
* W 2. piątek każdego miesiąca, o g.18.00 zapraszamy wszystkie mamy na spotkanie przy
Sanktuarium.
PAŹDZIERNIK 2016
* 8.10. - Rozpoczynamy II edycję Akademii Rodziny. Uczestnikom i organizatorom życzymy Bożego
błogosławieństwa i światła Ducha Świętego. Obiecujemy modlitwę.
* 18.10, wt. - Msza św. Przymierza – gr. Bożego Ciała, adoracja NS od 10.00-18.00 oraz impuls:

Duchowość zawierzenia odpowiedzią na znaki czasu - ks. Janusz Konysz
* 22.10, SOB. – DIECEZJALNY DZIEŃ PRZYMIERZA – UMIESZCZENIE SYMBOLU BOŻEJ
OPATRZNOŚCI W SANKTUARIUM ZAWIERZENIA ORAZ W NASZYCH SANKTUARIACH
DOMOWYCH. WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!
Czas trwania uroczystości: 11:00 - 17:00.
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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