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KKoocchhaannaa  RRooddzziinnoo  SSzzeennsszzttaacckkaa!! 
 
 Serdecznie pozdrawiam z naszego Sanktuarium Zawierzenia gdzie 

 w 22 października br. umieściliśmy symbol Bożej Opatrzności. 

Uroczystość, do której przygotowywaliśmy się duchowo od miesięcy, stała 

się pięknym doświadczeniem rodzinności, gdzie w centrum postawiony 

jest Ojciec. Naszą wdzięczność kierujemy przede wszystkim pod adresem 

naszej Matki  i Królowej. To Ona zawsze prowadzi nas do Ojca i uczy jak 

wypełniać Jego świętą wolę. To Ona również daje nam zadomowienie w 

Sercu Ojca. W obrzędzie umieszczenia symbolu Bożej Opatrzności w Sanktuarium Zawierzenia 

usłyszeliśmy skierowane do nas słowa Prymasa Tysiąclecia:  „Nie zginę kiedy znam to słowo: 

OJCZE. 

Nie zaznam rozpaczy i bezsiły, wesprę się zawsze na ramionach OJCA...” 

Oraz, proste wyjaśnienie tego aktu jako wyrazu budowania Maryjnego Królestwa Ojca. „Niech stanie się 

on znakiem spotkania Twojej ojcowskiej, miłosiernej obecności pochylającej się nad nędzą, 

ograniczonością i zagubieniem współczesnego człowieka. A Maryja, panująca tu jako Królowa 

Zawierzenia niech nam wszystkim wyprasza postawę dziecięcej ufności”. Zachęcam do refleksji: jakie 

uczucia wywołuje we mnie to słowo: Ojcze? Czy jest dla mnie bezpiecznym schronieniem i przestrzenią, 

gdzie czuje się bezwarunkowo przyjęty i kochany, nawet wtedy, gdy na tą miłość nie zasługuję ...  

 Przed nami także inne, szczególne wydarzenie: 19 listopada w przeddzień Uroczystości Chrystusa 

Króla, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach odbędzie się ogłoszenie Jubile-

uszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa jako Króla i Pana. W Akcie tym modlimy się: 

Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza 

tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha 

Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem. W imię miłości bratniej 

zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego 

polskiego krzyża. (...) Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór 

Najświętszego Serca Twego. Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. (…) 

W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania.  

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

Zjednoczona z Wami w przymierzu miłości 

 – s. M. Emanuela 



                      RRaazzeemm  zz  TToobbąą,,  OOjjcczzee!!                                           

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---STR.2                                                                                                                                                                  Listopad 2016  Nr 205  

  

PPrreezzeennttuujjeemmyy  kkoolleejjnnyy  ffrraaggmmeenntt  kkssiiąążżkkii  OO..  JJ..  KKeenntteenniicchhaa::  BBóógg  mmooiimm  OOjjcceemm  

ii  żżyycczzyymmyy  ggłłęębbookkiicchh  rreefflleekkssjjii:: 

 

  BBEEZZPPIIEECCZZNNII  WW  SSEERRCCUU  OOJJCCAA  
 

Jak to się dzieje, że dziecko czuje się bezpieczne i tak oryginalnie przeżywa swoje życie? Częściowo jest 

tak dlatego, że posiada zdrową wiarę i zaufanie we własne siły, oraz wie, że jest otoczone mocną, dobrą  

i wierną opieką ojca i matki. Przy nich czuje się bezpieczne. Dziecku jest zawsze dobrze, nawet gdy 

wyżywienie i ubranie dzieci przychodzi rodzicom z wielkim trudem. Dziecko nie patrzy daleko. Rośnie  

w nim świadomość, że może zaufać własnym siłom, że ogarnia je mocna, wierna i dobra potęga, dlatego 

jest zadowolone z życia. 

 

Miłość dziecięca zawiera w sobie nadzwyczaj silne poczucie bezpieczeństwa, tkwiące w woli i uczuciu. 

Starajmy się w szczerym, prostym zaufaniu nie puszczać ręki Ojca. Wiemy przecież że On posiada moc, by 

nas chronić i prowadzić. Należy się tylko trzymać Jego ręki. 

W słowie „Abba-Ojcze” brzmi ogromnie głębokie poczucie bezpieczeństwa, pokoju i ciszy. Każdy 

człowiek potrzebuje gniazda, dopóki nie znajdzie swego pragniazda w Sercu Bożym, nigdy nie osiągnie 

pokoju. 

W człowieku tkwi silny popęd, by pewne gniazda nazywać swoimi własnymi. Co Bóg chce osiągnąć, jeżeli 

dopuszcza byśmy tracili różnego rodzaju gniazda? Chce nas umieścić w jednym gnieździe, w pra-gnieździe 

Jego Najświętszego Serca. 

Oto Boski sens wszelkiej niepewności i niebezpieczeństwa: dać nam wzmożoną pewność i bezpieczeństwo 

w ręku i Sercu Boga. Ma to zastosowanie w życiu jednostek, jak też narodów.  

Musimy uważać, by nie utożsamiać dziecięctwa z poczuciem bezpieczeństwa, ale z oddaniem siebie 

samego. Czynnikiem wtórnym, skutkiem tego oddania się jest poczucie bezpieczeństwa. 

Odprężenie, poczucie uszczęśliwienia i bezpieczeństwa przyjdzie samo przez się, gdy będziemy 

bezinteresownie szukać Boga.  

Dziecięctwo nie może być czymś miękkim. Kto dzisiaj jest prawdziwym dzieckiem, ten jest bohaterem. 

Dziecięctwo daje siłę do znoszenia we właściwy sposób, a także o przezwyciężenia wszelkich stanów lęku. 

Kto nie wykorzystuje braku poczucia bezpieczeństwa, by z mocą paść na kolana przed Bogiem, będzie 

zawsze człowiekiem słabym. W niebezpieczeństwie i opuszczeniu wewnętrznym dziecko pozostaje 

spokojne i opanowane, a Ojciec oczyszcza je i pociąga coraz bardziej do Siebie. 

Kto nie uczy się ze swego braku poczucia bezpieczeństwa wynajdywać drogi do ostatecznego punktu 

odpoczynku, do Boga, ten nie osiągnie nigdy wielkości i mocy. 

Gdy Bóg włoży mi na ramiona krzyż, nie będzie on tak ciężki, bym nie mógł go udźwignąć. 

Gdy w pewnym stopniu staliśmy się już dziećmi, wówczas nasza dusza wzrasta o wiele silniej, wśród 

wielkich trudności niż wśród małych. Im bardziej po dziecięcemu oddaję się Bogu, tym więcej skarbów 

zlewa On na moją duszę. 

Przez moje życie Bóg chce szerzyć swoją chwałę i to w sposób oryginalny. Chwała Boża jednak zawiera  

w sobie moje szczęście. Jeżeli zatem swoim życiem uwielbię Boga, będę szczęśliwy w takim stopniu, jak 

On to przewidział. 

 

                                                                                                                      PPrraaggnnęę  sseerrddeecczznniiee  ppooddzziięękkoowwaaćć  wwsszzyyssttkkiimm,,  kkttóórrzzyy  

wwłłąącczzyyllii  ssiięę  ww  jjaakkiikkoollwwiieekk  ssppoossóóbb  

  ww  oorrggaanniizzaaccjjęę  uurroocczzyyssttoośśccii    

uummiieesszzcczzeenniiaa  ssyymmbboolluu  BBoożżeejj  OOppaattrrzznnoośśccii  

  ww  SSaannkkttuuaarriiuumm  ZZaawwiieerrzzeenniiaa  

  

  --  BBóógg  zzaappłłaaćć!!      
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  ZZ  OOKKAAZZJJII  UURROODDZZIINN  …… 

 

16 listopada 1885 r. w Gymnich urodził się Józef 
Kentenich, nasz Ojciec Założyciel. Wśród różnorakich 
wydarzeń, również tych trudnych i niezrozumiałych 
Dobry Bóg prowadził go drogami swojej Opatrzności 
do postawy wybitnie ojcowskiego stosunku do ludzi, 
których mu powierzał. Ten ojcowski chryzmat 
Założyciela jest także dla nas darem Bożej 
Opatrzności. Jest on również zaproszeniem by kroczyć 
jego śladami 
 i stawać się dla innych doświadczeniem bezwarun-
kowego przyjęcia i miłości. Niech jego przykład 
 i posłannictwo ukazane zostaną Kościołowi i całemu 
światu, aby jak najwięcej ludzi mogło doświadczyć 
jego pomocy w drodze do Ojca. 
 

 KKaammyycczzeekk  mmoozzaaiikkoowwyy::  Zawsze się modlę 
 

Po jakimś małym świątecznym spotkaniu Ojciec rozmawiał jeszcze z kilkoma osobami. Po czym 

odwrócił się, by pójść do domu, do którego miał jeszcze kawałek drogi. Pewna kobieta chciała 

wykorzystać tę sytuacje, by Ojca o coś zapytać. Pośpieszyła więc za nim. Gdy znalazła się 

w pobliżu Ojca, mimowolne poczuła skupienie. Ojciec szedł w ciszy i skupieniu tak, że nie śmiała 

go zagadnąć. Pomyślała, że Ojciec wykorzystuje samotność, aby się pomodlić. On jednak usłyszał 

kroki i odwrócił się do zainteresowanej. Ona zapytała: „Ojciec się modli?” Nie chciała 

przeszkadzać. Na to Ojciec uśmiechnął się i odpowiedział skromnie „modlę się zawsze”. 
Werkheft 2/ 1985 

 

 TO SIĘ WYDARZYŁO ...     
 

 

OOJJCCOOWWSSKKIIEE  PPRROOWWAADDZZEENNIIEE  

 

Oto jest dzień, który dał nam Pan! Tak można powiedzieć 

o każdym dniu, który dane jest nam przeżyć. Wśród tych dni są 

jednak takie szczególne, które odczytujemy jako wyjątkowy  

prezent od kochającego Boga Ojca dla swoich dzieci. Takim 

dniem stał się 22 października 2016 roku. W liturgiczne 

wspomnienie św. Jana Pawła II, który na Jasnej Górze powiedział 

o sobie, że jest człowiekiem zawierzenia, miał miejsce akt 

poświęcenia i umieszczenia Symbolu Bożej Opatrzności w 

Sanktuarium Zawierzenia na bydgoskich Piaskach. Tym samym 

22 października 2016 roku wpisuje się jako ważne wydarzenia w bogatą już historię Ruch Szensztackiego 

w Bydgoszczy. Uroczystość ta była zwieńczeniem 9-cio miesięcznej nowenny, na którą składała się 

specjalna codzienna modlitwa, comiesięczna Msza św. i tematyczny impuls na temat Bożej Opatrzności 

oraz bardzo różne, ale konkretne postanowienia w naszych szensztackich grupach. Ważnym elementem 

tych przygotowań była peregrynacja symbolu Bożej Opatrzności w naszych rodzinach, parafiach, 
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spotkaniach i innych miejscach. Wymienię trzy szczególne tj. Jasna Góra i ołtarz  

w kaplicy Matki Bożej - Królowej Polski, Rzym i pobłogosławienie przez papieża Franciszka podczas 

audiencji generalnej na Placu św. Piotra, Szensztat i Prasanktuarium oraz grób Ojca Józefa Kentenicha. 

Zadziwiające jest też bogactwo wydarzeń towarzyszących w tych przygotowaniach: Jubileuszowy Rok  

Miłosierdzia, 1050 rocznica Chrztu Polski a także nasze szenaszatckie jubileusze - 30 lecie przybycia Sióstr  

 

Szensztackich do Bydgoszczy, 15 rocznica poświęcenia Sanktuarium Zawierzenia i 5 rocznica koronacji  

wizerunku Trzykroć Przedziwnej Matki jako Królowej Zawierzenia. Gdy patrzymy na ten dzień trudno nie 

dostrzec, jak wiele Pan Bóg przygotował tym, którzy go miłują. Ogromną wdzięczność wyrażamy tym, 

którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie, podjęli trud pielgrzymowania i przybyli do nas z różnych 

zakątków Polski. Mogliśmy doświadczyć wielkiej radości świętowania w Rodzinie Szensztackiej. Cieszyła 

ogromnie obecność zaprzyjaźnionych kapłanów, naszych Ojców, Sióstr i szczególnego gościa –Siostry 

M. Adelinde z Szensztat. 

 W sobotę 22 października uczestniczyliśmy w doniosłej 

uroczystości, którą rozpoczął śpiew „Skosztujcie i zobaczcie jak 

dobry jest Pan”. Bp. Paweł Cieślik – protektor Ruchu 

Szensztackiego w Polsce był głównym celebransem Mszy św . 

Naszym szczególnym gościem był kaznodzieja – bp. Bogdan 

Wojtuś z archidiecezji gnieźnieńskiej, który towarzyszył naszej 

wspólnocie szensztackiej od samego początku.  Jak sam 

wspomniał, poświęcił teren pod budowę Sanktuarium i całego 

Diecezjalnego Centrum Ruchu Szensztackiego w Bydgoszczy. 

Można dodać tylko, że poświęcenia dokonał wtedy w asyście śp. 

Ks. Kanonika Andrzeja Rosy, dobrego Przyjaciela. Obecność bp. 

Wojtusia była źródłem wielkiej radości dla całej wspólnoty, ale w 

sposób szczególny dla tych, którzy należą do pierwszego 

założycielskiego pokolenia Ruchu wówczas w archidiecezji 

gnieźnieńskiej i toruńskiej. Poświęceniu symbolu Bożej 

Opatrzności towarzyszył piękny utwór o miłości Bożej „ Ojcze, Ty 

z miłością” ułożony i skomponowany specjalnie na tę uroczystość 

przez Marię Mateję i Katarzynę Rudnicką. Przed zakończeniem 

Eucharystii Siostra M. Lidia podziękowała Księżom Biskupom za 

poświęcenie symbolu Bożej Opatrzności i sprawowaną Liturgię 

Mszy św. natomiast państwo Żuchlińscy złożyli na ręce s. M. Lidii 

i s. M. Adelinde z Szensztat bardzo gorące podziękowanie za to, 

że od  30 lat w Bydgoszczy posługują Siostry z Szensztackiego 

Instytutu Sióstr Maryi i przybliżają ludzi do Boga przez 

przymierze miłości z Trzykroć Przedziwną Matką. Przy śpiewie 

„Abba, Ojcze” przeszliśmy do Sanktuarium, gdzie O. Arkadiusz 

umieścił symbol Bożej Opatrzności na szczycie ołtarza. Wspólnie 

odmówiona modlitwa do Boga Ojca i uroczysty hymn „Ciebie 

Boga wysławiamy” zakończył główną część uroczystości. W sercach natomiast pozostaje gorące 

pragnienie, że  Pan Bóg sprawi, że z tego miejsca  rozlewać się będą obfite zdroje ufnego zawierzenia Jego 

Opatrzności dla całego świata i każdego człowieka. 

Zaraz po uroczystym umieszczeniu symbolu Bożej Opatrzności w Sanktuarium Zawierzenia 5 mał-

żeństw z Poznania w obecności Księży Biskupów zawarło przymierze miłości z Matką Bożą Trzykroć 

Przedziwną. Poprzez ten akt włączeni zostali do naszej polskiej Rodziny Szensztackiej. Nadszedł czas, że 

mogliśmy posilić ciała ciepłymi daniami, kawą, herbatą i pysznym świątecznym ciastem. Agapę oprócz 

smakowitych dań cechowała rodzinna atmosfera a piękne dekoracje podkreślały szczególny charakter tego 

dnia. 

Obecny był też wśród nas pierwszy protektor Ruchu Szensztackiego w Polsce śp. Kardynał nominat 

Ignacy Jeż, który pojawił się w osobistych wspomnieniach bp. Pawła Cieślika jako „świadek Bożej 
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Opatrzności” i spoglądał na nas z charakterystycznym uśmiechem z umieszczonego w auli portretu. Tę 

opowieść uświetnił rodzinny zespół muzyczny Państwa Techner. To piękne październikowe spotkanie w 

cieniu Sanktuarium wypełniło się jeszcze wspólną modlitwą różańcową, którą przygotowali i poprowadzili 

członkowie Apostolatu Matki Bożej Pielgrzymującej z Wrześni. Całą uroczystość zakończyło spalenie 

wkładów do kapitału łask i wspólny śpiew, w którym zwróciliśmy się do Ojca Założyciela: „Ojcze jesteś 

zawsze blisko nas”. Wszystko co stało się naszym udziałem można podsumować słowami nowego motta 

„Razem z Tobą, Ojcze” przeżywaliśmy ten dzień, w którym dziękowaliśmy Bożej Opatrzności za drogę  

 

Przymierza z Maryją, naszą Trzykroć Przedziwną Matką umieszczając uroczyście symbol Bożej 

Opatrzności w Sanktuarium Zawierzenia.  

Bogu niech będą dzięki za wszystkich, którzy w nawet najdrobniejszy sposób włączyli się w przy-

gotowanie tej uroczystości i przeżycie tego aktu, bo dzięki wszystkim a właściwie każdej z tych osób, to się 

wydarzyło i tak cudownie wypełniło TEN DZIEŃ.  

           Ludwika Bodzek  
 

  

HHoommiilliiaa  kkss..  BBiisskkuuppaa  BBooggddaannaa  WWoojjttuussiiaa  ww  cczzaassiiee  uurroocczzyyssttoośśccii  uummiieesszzcczzeenniiaa  

ssyymmbboolluu  BBoożżeejj  OOppaattrrzznnoośśccii    

ww  SSaannkkttuuaarriiuumm  ZZaawwiieerrzzeenniiaa  ww  BByyddggoosszzcczzyy    --  2222..1100..22001166  rrookkuu 

 

Księże biskupie Pawle, drodzy bracia w kapłaństwie Jezusa Chrystusa, drogie 

siostry zakonne, umiłowani w Chrystusie bracia i siostry. Dziś ważne wydarzenie 

w życiu wspólnoty bydgoskiej, całego Ruchu Szensztackiego. umieszczenie na 

kościele Zawierzenia znaku Bożej Opatrzności. Chcemy dokonać krótkiej 

refleksji, cóż to oznacza, do czego nas to wzywa. Najpierw, Boża Opatrzność to 

pełna miłości ojcowskiej troska Boga o nas. Ona objawiała się już w Starym 

Przymierzu, to Bóg Jedyny Jahwe który troszczy się o ludzi, wcześniej powiemy, 

On stworzył  świat, człowieka troszczył się o ludzi. Ale wtedy, gdy ludzie 

zerwali przymierze nie zostawił ich samych, ale posyła swego Syna, Zbawiciela. 

Ta Stwórcza i Zbawcza działalność Boga stanowi przejaw Jego Opatrzności. To 

On wszystkim mądrze zarządza i prowadzi. Człowiek jest szczególnym 

przedmiotem Bożej Opatrzności, która się nachyla nad człowiekiem, która 

przychodzi mu z pomocą. Wtedy, gdy są trudności, a w naszym ludzkim życiu, 

które jest tylko pielgrzymowaniem ku pełni życia tych trudności jest dużo. A czasem coraz więcej różne i 

trudne jak choroba, niepowodzenia i można by tutaj wymieniać. Bóg pochyla się nad człowiekiem 

przychodzi mu  

z pomocą. Trzeba Mu jednak zawierzyć. Tak pięknie psalmista modli się „Pan jest moim pasterzem, nie 

brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę 

odpocząć. Orzeźwia moją dusze wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię. 

Chociażbym chodził ciemną doliną zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną”/Ps 23/. 

 Najmilsi, jaka to jest duchowość, która wynika z tej wielkiej prawdy o Opatrzności Bożej? Przede 

wszystkim z wiarą mamy przyjąć fakt Bożej Opatrzności, uwierzyć w Bożą Opatrzność. A następstwem 

tego uwierzenia w Bożą Opatrzność jest bezgraniczne zawierzenie Bogu. My wiemy, że tutaj nie zawsze na 

ziemi doświadczamy spełnienia tych Bożych obietnic. Bóg jest większy niż  my, niż nasze oczekiwania 

i myślenie i On przygotowuje większe dobra niż my pragniemy. Wytrwale się modlimy no i tego nie 

otrzymujemy. Czy zawiodła Boża Opatrzność? Nie Pan Bóg dał coś więcej, szczególnie, gdy później mijają 

lata i my patrzymy z perspektywy tych przeżytych lat i musimy powiedzieć: dobrze, że nie otrzymałem 

tego o co tak prosiłem. To co otrzymałem od Boga to jest dużo lepsze, to jest wspanialsze. Tak więc, 

zawierzyć bezgranicznie, że nasze prośby też są wysłuchane chociaż czasami dobra, które otrzymujemy są 

inne. Ale one są w gruncie rzeczy lepsze niż myśmy pragnęli. Tak więc zawierzenie. A druga cecha tej 

duchowości? Jeśli z wiarą przyjmujemy Bożą Opatrzność to jest współpraca z Bogiem. Było by błędem  

gdybyśmy myśleli że trzeba zawierzyć i teraz czekać, aby Bóg to zrobił. My mamy współpracować. Pan 
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Bóg dał nam rozum, wolną wolę, takie czy inne siły i mamy teraz z Nim współpracować. My w tej 

współpracy z Bogiem po tym akcie zawierzenia Mu bezgranicznego mamy stać się taką małą opatrznością 

wobec siebie, wobec drugiego, wobec innych. Najmilsi, jeśli nie możemy inaczej się włączyć to 

przynajmniej możemy przez modlitwę. Przez modlitwę, przez ofiarę, by ta Bożą Opatrzność się realizowała 

przez naszą współpracę przede wszystkim czynem, a jeśli nie idzie modlitwą i ofiarą. Umiłowani w Panu, 

tak można powiedzieć, że przez całe lata to tutaj doświadczałem też działania Bożej Opatrzności, bo byłem 

świadkiem jak siostry się starały tutaj o ten plac. Po ludzku sądząc to było niemożliwe, to jest teren 

wyłączony, tu jest takie zabezpieczenie dla ujęć wodnych Bydgoszczy i to, co po ludzku wydawało się 

niemożliwe przez to zawierzenie Bogu sióstr, przez to włączenie się i współpracę z Bogiem, by ten teren 

otrzymać pod budowę całego tego ośrodka. To co po ludzku niemożliwe stało się  rzeczywistością, bo my  

 

tu jesteśmy na tym placu. Dane mi było z  Opatrzności Bożej, go święcić. Zawierzyć Bogu i podjąć 

działania to przynosi owoce. To był pusty plac. Potem nazwijmy dom pielgrzyma z tej blachy fałdowanej  

i trzeba było tutaj pilnować, bo teren był pusty, w nocy by zabrali. I podziwiałem jak tutaj Wy, najmilsi  

w Panu, mieliście dyżury w nocy, żeby tego nie rozkradziono i dom stoi. A potem klasztor. To wszystko, to 

owoc zawierzenia Bogu i tej współpracy z Bogiem, bo Opatrzność właśnie wymaga, by człowiek nie był 

bierny, ale na miarę swoich sił podejmował wszelkie dzieła. Dziś dziękujemy Panu Bogu, że tutaj możemy 

się, modlić, że będzie ten znak Bożej Opatrzności umieszczony na Świątyni Zawierzenia. Jest to Świątynia 

Zawierzenia. A więc ta pierwsza odpowiedź na Bożą Opatrzność. W dziejach świętych zawsze jest także, 

że oni są poddani wielkiej próbie zawierzenia. Ojciec Kentenich, tyle dobrego działał tworzył i naraz 

odsunięty i co buntuje się? Jak to nie którzy robią być nie posłusznym decyzji Kościoła? Nie! Zaraz, oto 

jestem i to zawierzenie przynosi wspaniałe zwycięstwo Stolica Apostolska wszystko mu przywraca. A nasz 

Ojciec Pio z Pietralciny, też nie rozumiano wszystkich charyzmatów, którymi był obdarzony, też był 

zawieszony, wyłącza się jak by znika z tego życia i po latach wszystko odwołane. Zawierzyć, bezgraniczne 

zawierzyć. I wreszcie Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński tak by się wydawało potrzebny. Tak 

wspaniale w tych trudnych czasach tak bardzo trudnych prowadził Kościół wsadzony do więzienia. No 

mógłby się pytać? Gdzie jest Opatrzność Boża?  A Ona była. Ale On zawierzył, bez reszty zawierzył. 

 A potem  takie wspaniałe zwycięstwo Pana Boga i Matki Bożej. To odnowienie Ślubów Jasnogórskich, 

peregrynacja obrazu. Nawet Jego Królewski pogrzeb w Warszawie. Ten, że Prymas zawsze na Nowy Rok 

przyjeżdżał do Gniezna. Na pasterkę jechał do Warszawy, a  na Nowy Rok do Gniezna, bo mówił, że 

muszę tu w Gnieźnie, gdzie jest nasze gniazdo powiedzieć Narodowi, coś ważnego tu z tego miejsca. A 

czasy były różne i zawsze są trudne, tak możemy powiedzieć. Zawsze coś zagraża jakieś 

niebezpieczeństwo. Zwracał się wtedy do tych w katedrze, która była przepełniona. Rozpoczynamy Nowy 

Rok niewiadoma przed nami wielu z lękiem pyta, co będzie, a co będzie? A ja Dzieci Boże, dzieci moje, 

chcę Wam powiedzieć na pewno będzie Pan Bóg. To jest właśnie zawierzenie Opatrzności Bożej. Na 

pewno będzie Pan Bóg. Dlatego i my dzisiaj, gdzie jak mówią dzisiaj, nie którzy, że jest pełzająca wojna 

światowa, że jest tyle niebezpieczeństw zawierzmy Panu Bogu na pewno On będzie. Tobie Boże zaufałem 

nie zawstydzę się na wieki.  Amen.  
 

//PPaannuu  PPiioottrroowwii  MMaatteeii  sseerrddeecczznniiee  ddzziięękkuujjęę  zzaa  pprrzzeeppiissaanniiee  tteekkssttuu  hhoommiilliiii// 

 

 

 

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

  
KKoocchhaannii,,   
na naszym Zespole Duszpasterskim doszliśmy do wniosku, że obdarowanie 
zobowiązuje do wdzięczności. A tak właśnie, jako hojne obdarowanie odczytaliśmy 
przeżycie nie tylko uroczystości umieszczenia symbolu Bożej Opatrzności 
w Sanktuarium ZZaawwiieerrzzeenniiaa, ale i cały czas nowenny przygotowującej nas do tego 
wydarzenia. Dlatego 2277  LLIISSTTOOPPAADDAA,,  w czasie Adwentowego Dnia Skupienia 
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pragniemy podziękować Dobremu Bogu i naszej Matce i Królowej za wszelkie dary 
i łaski, jakie otrzymaliśmy. Wszystkich serdeczne zapraszamy do udziału  
w DDIIEECCEEZZJJAALLNNYYMM    DDNNIIUU  WWDDZZIIĘĘCCZZNNOOŚŚCCII. Niech w to diecezjalne dziękowanie 
wpisze się nasza osobista wdzięczność. 

 

LLIISSTTOOPPAADD    22001166 

* 16.11 – urodziny Ojca Założyciela 

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

Zwiastowanie. ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY  WWSSZZYYSSTTKKIICCHH  SSEERRDDEECCZZNNIIEE  NNAA  MMOODDLLLLIITTWWĘĘ  RRÓÓŻŻAAŃŃCCOOWWĄĄ  II  

EEUUCCHHAARRYYSSTTIIĘĘ  WW  IINNTTEENNCCJJII  NNAASSZZZZEEJJ  OOJJCCZZYYZZNNYY  

**  1199..1111..22001166  rr..  --  JJuubbiilleeuusszzoowwyy  AAkktt  PPrrzzyyjjęęcciiaa  JJeezzuussaa  CChhrryyssttuussaa  nnaa  KKrróóllaa  ii  PPaannaa 

 

* 20.11, ndz. -  Kawiarenka Dialogowa 

* 27.11 –  Skupienie Adwentowe – DDIIEECCEEZZJJAALLNNYY  DDZZIIEEŃŃ  WWDDZZIIĘĘCCZZNNOOŚŚCCII  ZZAA  UURROOCCZZYYSSTTOOŚŚĆĆ  

UUMMIIEESSZZCCZZEENNIIAA  SSYYMMBBOOLLUU  BBOOŻŻEEJJ  OOPPAATTRRZZNNOOŚŚCCII  WW  SSAANNKKTTUUAARRIIUUMM  ZZAAWWIIEERRZZEENNIIAA  OORRAAZZ  ŁŁAASSKKII  

CCZZAASSUU  NNOOWWEENNNNYY..  

PPrrooggrraamm:: 

14.00 – Eucharystia dziękczynna w auli 

15.00 – Dziękczynne Nabożeństwo Zawierzenia 

15.45 – Agapa 

16.30 – Rodzinne świętowane – Zespół Dom 

17.30 – Razem z Tobą Ojcze –  wprowadzenie w nowe motto; o. Wojciech Groch 

18.15 – Nabożeństwo Eucharystyczne  

  

UUWWAAGGAA:: 
Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Budowy i Utrzymanie Sanktuarium M.B.T.P. 

Oraz Diecezjalnego Centrum Szensztackiego w celu podjęcia Uchwały o wykreślenie z KRS - wniosek 

koniecznie musimy złożyć jak najszybciej w Sądzie Rejonowym. Zebranie przed uroczystością I niedzieli 

Adwentowej tj. 27.11.2016r. o godz. 13.30 w domu św. Józefa. 

 

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  

KKoonnttoo  SSiióóssttrr::    

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

 

ZDJĘCIA I I FILM z uroczystości uummiieesszzcczzeenniiaa  ssyymmbboolluu  BBoożżeejj  OOppaattrrzznnoośśccii  ww  SSaannkkttuuaarriiuumm  

ZZaawwiieerrzzeenniiaa  ww  BByyddggoosszzcczzyy    --  2222..1100..22001166  rrookkuu::   

https://youtu.be/D7c28J_Rpy0;  https://goo.gl/photos/Dcd6UwgTFK4F7VQm9 
OOrraazz::  PPiieellggrrzzyymmkkaa  śśllaaddaammii  oo  ZZaałłoożżyycciieellaa  nnaa  ŚŚlląąsskkuu  2288  --3300..1100..1166::  
  https://youtu.be/hdiq55k9iSA  
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