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KKoocchhaannaa  RRooddzziinnoo  SSzzeennsszzttaacckkaa!! 
 
 Serdecznie pozdrawiam z naszego Sanktuarium Zawierzenia – domu Matki i kolebki 

naszej świętości. W czasie umieszczenia symbolu Bożej Opatrzności w jednym z sanktuariów 

szensztackich o. Józef Kentenich tak powiedział: „O jakie Królestwo Ojca, chodzi? (…) o takie 

Królestwo, w którym najważniejsza Osobą jest Bóg Ojciec, kochający miłością sprawiedliwą, 

ale przede wszystkim miłością miłosierną.”  

 Trwamy w ostatnim miesiącu nowenny przygotowującej nas przede wszystkim od strony 

duchowej, do umieszczenia symbolu Bożej Opatrzności w naszych sanktuariach. Możemy sobie 

wyobrazić, że i dziś Ojciec Założyciel chce nam powiedzieć powyższe słowa. Właśnie dziś, gdy 

autorytet ojcostwa jest nie tylko nieszanowany, ale wręcz zapomniany, gdy współczesny człowiek 

za wszelką cenę dąży do samostanowienia o sobie i o świecie, my jako, Rodzina Ojca, chcemy 

poprzez umieszczenie symbolu Bożej Opatrzności w Sanktuarium Zawierzenia i naszych 

Sanktuariach Domowych w uroczysty sposób ogłosić temu światu, że Bóg jest Ojcem, w którym 

są wszystkie nasze źródła, który z czułością i troską pochyla się nad nami w różnorakich 

wydarzeniach trudnego dziś i nieznanego jutra. Dlatego w mocy Ducha Świętego chcemy 

rozpoznawać znaki Bożego prowadzenia w codziennym życiu osobistym i wspólnotowym, aby 

 z miłością na nie odpowiadać. Pielęgnując we własnym sercu postawę dziecięcej ufności chcemy 

wypraszać wszystkim ludziom łaskę zawierzenia Bożej Opatrzności, która jest miłującą 

obecnością miłosiernego i wszechmogącego Ojca. 

 Niech zatem, rozraduje się nasze serce z tak wielkiego obdarowania, w którym mamy 

udział poprzez przymierze miłości z naszą Ukochaną Matką i Królową Zawierzenia. 

Mphc et v! - Matka w sposób szczególny zatroszczy się i zwycięży! 

 
Z radosnym pozdrowieniem  

zjednoczona z Wami w przymierzu miłości 
 – s. M. Emanuela 
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PPrreezzeennttuujjeemmyy  kkoolleejjnnyy  ffrraaggmmeenntt  kkssiiąążżkkii  OO..  JJ..  KKeenntteenniicchhaa::  BBóógg  mmooiimm  OOjjcceemm  

ii  żżyycczzyymmyy  ggłłęębbookkiicchh  rreefflleekkssjjii:: 

 

  MM  II  ŁŁ  OO  WW  AA  ĆĆ    OO  JJ  CC  AA 

 

Wielki, nieskończony Bóg miłuje mnie tak, jak ojciec swoje dziecię. Jak ryba nie może żyć bez wody, a 

ptak latać bez powietrza, tak i my nie możemy żyć bez Boga osobowego i Jego miłosiernej miłości.  

Nie na próżno świadczy o Sobie odwieczna miłość: „Czyż może niewiasta zapomnieć o swym 

niemowlęciu, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. Oto 

wyryłem cię na obu dłoniach.” (Iz 49,15-16). Oto miłość, która Bogu Wychowawcy każe stawiać nam 

poważne wymagania. 

Jeżeli jestem rzeczywiście dzieckiem, jestem przekonany, że wszystko wychodzi na większe dobro i nie 

wątpię w dobroć i miłość Ojca. Cierpienie jest zawsze dowodem miłości Ojca. „Ojciec oczyszcza latorośl.” 

Tylko wtedy jesteśmy zdolni powierzyć Bogu ster naszego życia, gdy jesteśmy przekonani, że On kocha 

nas bardziej niż my samych siebie. Warto się potrudzić i jeszcze raz rozważyć, jak wielkie, piękne i dobre 

rzeczy otrzymaliśmy w darze od Boga, byśmy mogli pogrążyć się w morzu dobrodziejstwa i zmiłowań 

Bożych. Święci stawali się świętymi, od momentu, kiedy zaczęli miłować. Jest to równoznaczne z inną 

prawdą: święci zaczęli kochać w chwili, kiedy uwierzyli, że są kochani, gdy to zobaczyli i odczuli. 

Prawdziwa wielkość jest zupełnie niezależna od okoliczności. Polega ona na tym, że cała moja istota 

należy do Boga. Prawdziwa świętość- to nie wiedza, ale dziecięce oddanie się Ojcu Niebieskiemu i ciągłe z 

Nim obcowanie. Dziecięca miłość oddaje Ojcu wszystko, wolę i serce. Dziecko żyje całkowicie w Sercu 

Ojca. W tej mierze jestem dzieckiem, w jakiej jestem całkowicie i bez reszty oddany Ojcu Niebieskiemu z 

wszystkimi pragnieniami i dążeniami. To oddanie wymaga wyrzeczenia się siebie. Dziecięctwo zawiera w 

sobie całą świętość: zupełne wyrzeczenie się siebie i całkowite oddanie Ojcu. Jest złożeniem siebie w 

ofierze z miłości ku Bogu. 

Proste, serdeczne i delikatne obcowanie z Bogiem- oto wielkość dziecięcej miłości i pobożności. 

Bóg jest tak dobry, że na początku daje nam wiele radości w miłowaniu. Jednak im bardziej prowadzi nas 

do dojrzałości, tym częściej pozbawia nas tej radości. Nie używanie, lecz wyrzeczenie się siebie, ofiarność, 

zgadzanie się z wolą umiłowanej osoby jest oznaką prawdziwej miłości dziecięcej. 

Bóg doświadcza dziecięctwa zsyłając stany oschłości. Okresy te należą do najcenniejszych w naszym 

życiu, bo są wielkim środkiem oderwania się od siebie. Dopiero złożenie ofiary z miłości własnej czyni 

mnie prawdziwym dzieckiem. Miłość dziecięca- to warunek, by Ojciec jak róg obfitości mógł wylać na 

swe dziecko całą swoją troskliwą działalność. (...) 

Matka bawi się z dzieckiem i rozbudza jego siły, uczy go samodzielnie stawiać kroki, pozostaje jednak 

zawsze w pogotowiu. Dziecko musi się uczyć samodzielności. Matka ukrywa się, by dziecko jej szukało, 

ucieka, by za nią biegło. Jaka szczęśliwa jest matka, gdy zauważa, że przez te zabawy dziecko rozwija się, 

dorasta i staje się do niej podobne. Co czyni Bóg Ojciec? Zupełnie to samo. Rozbudza siły przez ukrywanie 

się. Czego wtedy od nas wymaga? W jaki sposób stanie się znów Bogiem Objawiającym się, wychodzącym 

z ukrycia? Musimy Go szukać, miłować Boga ukrytego, kochającego Ojca, który przed nami ucieka. 

Moje postępowanie winno być wyrazem całej struktury mego jestestwa. Skoro jest ono całkowicie zależne 

od Boga, przez moje działanie muszę dać wyraz tej zależności. Jest więc rzeczą samo przez się zrozumiałą, 

że oddaję się bez reszty do dyspozycji Ojca.  

Istnieją dwa rodzaje miłości dziecięcej: samolubna i bezinteresowna. Jedna światła, druga nieoświecona. 

Pierwsza krąży wokoło siebie, druga kieruje się do Ojca niebieskiego, Jego woli i życzeń. Nic nie czyni nas 

tak wewnętrznie dojrzałymi, nie rozwija tak naszych najszlachetniejszych uzdolnień jak całkowite oddanie 

siebie w ofierze i przyjęcie tej ofiary. Oddanie siebie w sposób miły Bogu, to nie tylko wzbogacenie przez 

Niego. To również szczególne odkrycie samego siebie i stałe opanowanie. 

Pan Jezus: „Kto miłuje życie swoje, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na 

życie wieczne.” (J 12, 25). Znaczy to: Gdy oddam siebie, otrzymam siebie z powrotem, ale oczyszczonego, 

przebóstwionego i w takim stopniu jakiego nie osiągnąłbym na innej drodze. 

Jeżeli nie jestem dzieckiem wobec Boga, nie dotrą do mnie Jego natchnienia wewnętrzne. Wówczas 
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spełniać będę swoje „przeklęte obowiązki”. W każdym razie nie będę reagował w stosunku do Boga na  

sprawy delikatne i osobiste, bo potrafi to czynić tylko dusza, która posiada organ odbiorczy na delikatne 

poruszenie łaski Bożej. 

Gdybym posiadał subtelniejszy, bardziej dziecięcy i głęboki stosunek do Boga, przeżywałbym mocniej 

niedoskonałości, które popełniam, jako coś nieczystego i błędnego. 

Jak to się dzieje, że często jesteśmy tak strasznie niewdzięczni? Bo za mało pamiętamy o dobrodziejstwach 

Bożych. Wypływa to z braku głębokiego i delikatnego dziecięctwa, że nie przeżywamy sama na sam z 

Ojcem. Ponieważ jestem tak mało dziecięcy, moje serce jest ciągle w drodze, stale szuka jakiegoś 

zadowolenia w świecie. (...) 

Wszystko co czyni Bóg, czy przysyła, czy to rzeczy przyjemne, czy nieprzyjemne, ma zawsze jeden cel: 

wskazywanie drogi do Ojca. Do Niego mają kierować wszystkie doświadczenia i dopusty. Zasadniczy ton 

naszego myślenia, szukania, znajdywania i miłości nastawiony jest na Ojca. Do Niego prowadzi droga, 

nawet wtedy, gdy jest zarośnięta gąszczami, gdy z jednej i drugiej strony przeprawiać się trzeba przez 

niebezpieczne urwiska. Droga prowadzi do Ojca. Do Boga wiedzie droga, którą prowadzi nas Mądrość 

Boża. W takim świetle i nastawieniu przyjmujmy wszystko, pozwalajmy, by w tym kierunku na nas 

oddziaływało. Zasadniczym tonem całego naszego życia powinno być radosne usposobienie jako wyraz 

głębokiego oddania temu, co wieczne, Boskie, radość – jako wyraz wiecznego zadomowienia  

w miłosiernym Synu Boga Ojca. 

 

 

 

  ZZ  RRÓÓŻŻAAŃŃCCEEMM  WW  DDŁŁOONNIIAACCHH...... 
 

„W różańcu rozważamy przedziwną wielkość i chwałę Maryi. Różaniec 
pomaga nam stawać się podobnymi do Maryi, odbiciem Maryi. „Matko, obym był 
jak Ty”. Maryja jest nieskończenie dobra i miłosierna. Niektórzy nauczyciele 
duchowości są bardzo poruszeni miłosierdziem Maryi. Niektórzy zdobywają się na 
odwagę i mówią, że Bóg jest sprawiedliwy i dobry. Całą sprawiedliwość zatrzymał sobie, natomiast 
dobroć i miłosierdzie powierzył Maryi. Pan Bóg mieszka w niedostępnej światłości, ale w Maryi dał 
nam odbicie swego miłosierdzia. Leon XIII powtarzał, że miłość do Matki Bożej wyssał z mlekiem 
matki. Im bardziej posuwał się w latach, tym bardziej kochał Maryję. Coraz głębiej pojmował chwałę i 
wielkość Maryi. Przede wszystkim zrozumiał, że Maryja jest ramieniem miłosierdzia Bożego. We 
wszystkich sytuacjach swego życia zwracał się do Maryi. On również musiał przyznać, że „nigdy nie 
słyszano, aby kogo opuściła”.  

A zatem przez modlitwę różańcową powinniśmy się upodabniać do Maryi! Jak wiele jest we 
współczesnym świecie kobiet podobnych do Ewy! Wiele odbić Ewy, a jak mało odbić Maryi.  Dlatego 
różaniec jest tak bardzo potrzebny. Chłopcy, bierzcie za żony tylko dziewczęta o rysach Maryi, nie 
bierzcie za żony dziewcząt podobnych do Ewy! Dziewczęta muszą mieć rysy i cechy Maryi. Jak wiele 
mamy dziś kobiet podobnych do Ewy! Na dzisiejszy świat spadła potworna klątwa. Musimy być 
odbiciami Maryi. Spotkanie z każdą osobą, która jest odbiciem Maryi, jest spotkaniem z Maryją 
i Bogiem, jest błogosławieństwem. Dlatego światu potrzeba jak najwięcej kobiet uosabiających 
Maryję. Środek prowadzący do tego celu znacie: modlitwa różańcowa. Odmawiajmy ją w skupieniu, ze 
zrozumieniem. Nie wolno tej modlitwy klepać. Nie jesteśmy  katarynką. Odmawiajcie ją nie tylko 
ustami, lecz sercem.  

Odkryliście oto nowy sens różańca. Poleciłem go wam w zupełnie nowy sposób. Teraz 
rozumiemy lepiej, że różaniec jest środkiem przemieniającym nasze życie w życie maryjne, ukazujące 
Maryję i prowadzące do spotkania z Maryją. Różaniec jest naszym dobrym,  najlepszym przyjacielem. 
To, co różaniec nam mówi i ukazuje, znajduje oddźwięk w naszym życiu. Jeżeli się trzymamy różańca, 
staniemy się podobni do Maryi.” 

 
o. J. Kentenich: Nasze maryjne posłannictwo, katecheza 12 
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      PPrraaggnnęę  sseerrddeecczznniiee  ppooddzziięękkoowwaaćć  

  zzaa  wwsszzeellkkiiee  wwssppaarrcciiee,,  rróówwnniieeżż  ffiinnaannssoowwee  

  nnaa  cceell  zzoorrggaanniizzoowwaanniiaa  uurroocczzyyssttoośśccii      

uummiieesszzcczzeenniiaa  ssyymmbboolluu  BBoożżeejj  OOppaattrrzznnoośśccii  ww  SSaannkkttuuaarriiuumm  ZZaawwiieerrzzeenniiaa..  

  

  --  BBóógg  zzaappłłaaćć!!      
  

 

               TO SIĘ WYDARZYŁO ...             

  

Mamy nowe motto duchowych dążeń Rodziny Szensztackiej w Polsce:  

RR  aa  zz  ee  mm      zz    TT  oo  bb  ąą,,    OO  jj  cc  zz  ee  !! 

TTrriidduuuumm    --  OOttwwoocckk--ŚŚwwiiddeerr,,  2222--2255  wwrrzzeeśśnniiaa  22001166  rr.. 

 Czas Triduum upływający pod mottem „Miłosierny jak Ojciec”, był dla nas 
wyjątkowym, między-wspólnotowym, rodzinnym spotkaniem z postacią naszego 
Ojca Założyciela. Ten „ojcowski” patrocentry-czny rys Triduum obecny był od 
pierwszych chwil, kiedy w czwartek byliśmy świadkami święceń diakonatu 
kleryka Przemka Skąpskiego. Ceremonii i pięknej 
liturgii przewodniczył Ks. Biskup Marek Solarczyk. 

Cała Szensztacka Rodzina została zaproszona na uroczystą i bogatą agapę,  
w czasie której, składano naszemu młodemu „ojcu diakonowi” serdeczne 
życzenia. Świętowanie miało charakter międzynarodowy ze względu na 
obecność gości – Ojców Szensztackich, w tym Przełożonego Generalnego  
o . Juana Pablo, braci kursowych Przemka oraz zaprzyjaźnionej rodziny ze 

Związku Rodzin – Baumgartnerów. Ci ostatni przygotowali piękną prezentację dla 
Przemka, zawierającą obrazy z jego posługi pełnionej w Austrii. Kolejne dni były już 
wypełnione wykładami, prezentacjami, refleksjami oraz intensywną pracą w 
grupach. Tematem przewodnim była postać Ojca Założyciela, jego życie, działalność i 
nauczanie. Podzieleni na 7 grup, rozważając 
teksty źródłowe, dzieliliśmy się przemyśleniami, 
refleksjami, świadectwami z życia codziennego. 
Był także czas na podsumowanie pracy w 
każdej grupie.  Szczególnie chwile 

przeżywaliśmy w trakcie modlitw, liturgii, adoracji. To szczególnie w 
tych momentach mogliśmy doświadczyć międzywspólnotowych 
więzi, piękna  
i bogactwa różnorodności i jedności naszej Rodziny. Radosny czas 
świętowania obecny był w wieczornych spotkaniach. Dzieliliśmy się 
najważniejszymi wydarzeniami minionego roku, do których należało 
Sympozjum w Ząbkowicach Śląskich, kolejne poświęcenia tablic 
upamiętniających pobyt Ojca Kentenicha na terenach obecnej Polski 
oraz 25-lecie poświecenia Sanktuarium Przymierza w Koszalinie.  
W czasie tej ostatniej prezentacji niespodzianką był specjalnie 
przygotowany tort, którym zostali poczęstowani uczestnicy. Anna 
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i Andrzej Spikerowie byli moderatorami kolejnych spotkań i robili to po prostu doskonale... 
Nasza diecezjalna Rodzina Szensztacka miała okazję podzielić się prezentacją na temat symbolu Bożej 
Opatrzności oraz omówić etapy przygotowania do uroczystości. We wzruszającym świadectwie naszej 
Rodziny Małgosia i Marek Nowak z Wrześni, opowiadali o działaniu Opatrzności w życiu ich rodziny i innych 
rodzin z naszej diecezji. Nasza Rodzina miała okazję także zatroszczyć się o oprawę liturgiczną sobotniej 
Eucharystii. Jej przedstawiciele brali również aktywny udział w pracach zespołu konstruującego brzmienie 

tegorocznego motta. Motto: „Razem z Tobą Ojcze” jest wyrazem pragnienia i pierwszym krokiem  

z trzyletniego programu prowadzącego Rodzinę Szensztacką w Polsce do zawarcia Przymierza Miłości  
z Ojcem. Kolejne lata poświęcone będą dziecięctwu oraz wspólnocie. Wszystkim Członkom naszej 
diecezjalnej Wspólnoty, zjednoczonej wokół Sanktuarium Zawierzenia życzymy owocnych przeżyć i prac  
w grupach w bieżącym roku. 

    Anna Jędrzejewska, Szensztacka Liga Kobiet  

                                  !!!!!!    OO  GG  ŁŁ  OO  SS  ZZ  EE  NN  II  AA    !!!!!!                                      

  

PPAAŹŹDDZZIIEERRNNIIKK    22001166 
* 8.10 - przy Sanktuarium Zawierzenia rozpoczęliśmy II edycję Akademii Rodziny. Uczestniczy w niej 11 

rodzin. Ogarnijmy te rodzinki oraz organizatorów naszą modlitwą a chętnych do pomocy w opiece nad 

dziećmi zapraszam do współpracy. 

* 18.10. 2016 wt. - 102 rocznica powstania Dzieła Szensztackiego. Od g.10.00-18.00 adoracja NS, Msza 

św. Przymierza  –oprawa liturgiczna gr. Bożego Ciała, oraz impuls: Duchowość zawierzenia 

odpowiedzią na znaki czasu -  ks. Janusz Konysz. TToo  jjuużż  oossttaattnnii  iimmppuullss  oo  tteemmaattyyccee  BBoożżeejj  

OOppaattrrzznnoośśccii  ww  rraammaacchh  nnaasszzeejj  nnoowweennnnyy..  ZZaapprraasszzaamm  sszzcczzeeggóóllnniiee  sseerrddeecczznniiee  ttyycchh,,  kkttóórrzzyy  nniiee  

mmiieellii  mmoożżlliiwwoośśccii  bbyyćć  wwcczzeeśśnniieejj.. 
 

* 22.10, SOB. – Diecezjalny Dzień Przymierza – UUMMIIEESSZZCCZZEENNIIEE  ssyymmbboolluu  BBOOŻŻEEJJ  OOPPAATTRRZZNNOOŚŚCCII  

WW  SSAANNKKTTUUAARRIIUUMM  ZZAAWWIIEERRZZEENNIIAA  oorraazz  ww  NNAASSZZYYCCHH  SSAANNKKTTUUAARRIIAACCHH  DDOOMMOOWWYYCCHH..   

SSEERRDDEECCZZNNIIEE  ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY!!!!!! 

Przy Sanktuarium na jednym stoliku będzie umieszczona stągiew i kartki na wkłady. Na drugim 

kronika z okolicznościowym wpisem, pod którym uczestnicy mogą złożyć swój podpis. 

 - Przy wejściu otrzymamy pamiątkowe kartki z modlitwą oraz śpiewniki 

  - Msza św. będzie na ołtarzu polowym, proszę zabrać ze sobą ciepłą odzież. Bardzo proszę o 

modlitwę do św. Jana Pawła II i naszego Ojca Założyciela o dobrą pogodę!!! 

Przewodniczący Liturgii - J. E. Ks. Bp Paweł Cieślik, kaznodzieja - J. E. Ks. Bp Bogdan Wojtuś, o. 

Arkadiusz Sosna, o. Wojciech Groch oraz zaproszeni kapłani z naszych parafii 

FUNKCJE: 

Przygotowanie terenu -  Związek Rodzin i Młodzież – kontakt z s. M. Adrianą 

Przygotowanie miejsca agapy – Liga Rodzin i Liga Kobiet – kontakt z s. M. Emanuelą 

Ogromna prośba, aby przynieść ciasto już pokrojone i w papierkowych papilotkach (na mufinki) 

 

PROGRAM: 

11.00 – Przywitanie  

   - Wprowadzenie w okoliczność uroczystości – PP. Jedynak 

11.30 – Eucharystia  - formularz ze wspomnienia św. JPII 

I – czytanie – Liga Rodzin 

Ps. i Alleluja – Liga Kobiet/ zespół MTA  

Ewangelia 

Homilia – J. E. Ks. Bp B. Wojtuś 

 - poświęcenie SBO do Sanktuarium Zawierzenia oraz Sanktuariów Domowych 

(symbole do Sanktuariów Domowych każdy trzyma w ręku) 
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Modlitwa wiernych – Związek Rodzin 

Komentarz do procesji z darami – Młodzież 

Procesja z darami – reprezentanci wszystkich wspólnot 

 - dary wyrażające sposób wypracowywania symbolu Bożej Opatrzności  

Podziękowania Biskupom i kapłanom – s. M. Lidia Czerwonka 

dzieci z rodzin wręczają kapłanom –  książkę O. J. Kentenicha o Bożym Miłosierdziu 

Po błogosławieństwie końcowym: 

Obrzęd umieszczenia SBO 

W procesji przechodzimy do Sanktuarium; Symbol Bożej Opatrzności przenosi Młodzież 

Symbol zostaje umieszczony w ołtarzu i odmawiamy wspólnie modlitwę do Bożej Opatrzności 

 - śpiew: Te Deum  

Przymierze miłości zawrą rodziny z Poznania  

13.30 – agapa 

* Dania na ciepło - szwedzki bufet w auli i Domu św. Józefa: przygotowanie i obsługa p. Zosia 

Wiśniewska z załogą oraz s. M. Daniela;  

*4 stanowiska z ciastem, kawą i  herbatą (+cukier i mleko) -  2 pod wiatą Domu św. Józefa+ 2 na 

zewnątrz pod namiotami – przygotowanie i obsługa – Liga Rodzin i Liga Kobiet 

  - Na stolikach będą przygotowane puszki na ofiarę 

14.45 - W auli odstawiamy stoły i ustawiamy krzesła  - Związek Rodzin i Młodzież 

15.00 – Rodzinne świętowanie. Bp P. Cieślik: Kard. Ignacy Jeż – świadek Bożej Opatrzności  

+ oprawa muzyczna Rodzina PP. Techner 

16.00 – Różaniec w auli – poprowadzi Apostolat MTA Pielgrzymującej  

Odnowienie przymierza miłości i  spalenie wkładów przy Sanktuarium 

Informacja dla wszystkich, ale szczególnie dla tych, którzy nie zamawiali  symboli do sanktuariów 

domowych: w sklepiku będzie można nabyć symbole Bożej Opatrzności różnej wielkości. 

 

* 23.10 – Umieszczenie tablicy upamiętniającej obecność Sługi Bożego O. Józefa Kentenicha w 

parafii M.B. Częstochowskiej w Gdańsku 

 

* 28-30.10.2016 r. Pielgrzymka śladami o. Założyciela na Śląsku z okazji poświęcenie w Branicach 

kolejnej,  już 7 tablicy upamiętniającej pobyt Sługi Bożego O. Józefa Kentenicha na naszych 

ziemiach. Chętnych zapraszamy. Informacje o pielgrzymce zostały już rozesłane.  

 

LISTOPAD  2016 

* 6.11, 14.00 – 18.00– Skupienie dla Animatorów Ligi Rodzin  

* 16.11 – urodziny Ojca Założyciela 

* 18.11, pt. - g. 18.00 - Msza św. Przymierza; adoracja NS od 10.00-18.00 

* 20.11, ndz. -  Kawiarenka Dialogowa 

* 27.11 –  Skupienie Adwentowe 

 

 WWsszzyyssttkkiimm,,  kkttóórrzzyy  cchhccąą  ppooddzziieelliićć  ssiięę  sswwyymmii  rreefflleekkssjjaammii,,  iinntteennccjjaammii,,  ppoommyyssłłaammii  aa  pprrzzeezz  ttoo  

pprrzzyycczzyynniićć  ssiięę  ddoo  wwssppóóllnneeggoo  ttwwoorrzzeenniiaa  nnaasszzeejj  ggaazzeettkkii,,  pprroossiimmyy  oo  kkoonnttaakktt.. 
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