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Kochana Kochana 
Rodzino Szensztacka!Rodzino Szensztacka!

 W Niedzielę  Palmową rozpoczęliśmy Wielki  Tydzień.  Święty czas,  w którym poprzez

udział  w  Liturgii  Triduum  Paschalnego,  ale  i  osobiste  umartwienie,  post,  modlitwę

i jałmużnę chcemy towarzyszyć Chrystusowi w Jego Męce, Śmierci,  aby razem z Nim

ZMARTWYCHWSTAĆ.  Jezus,  Syn  Boży,  przyjął  ludzką  naturę,  stał  się  tak  jak  my  -

człowiekiem, aby uczyć nas o Bogu, który jest Ojcem. Przyszedł wezwać nas do nawró-

cenia, przemiany myślenia i przemiany serca.  Co prawda, grzech naszych opornych serc

w okrutnej męce unicestwił Jego doczesne życie. Ale Jezus, Bóg-Człowiek Miłujący posłu-

żył  się  tą  niesprawiedliwością,  przyjął  ją  i  ofiarował  Siebie  Ojcu,  aby  nas  wyzwolić

od śmierci  wiecznej.  Zbawił  nas,  odkupił  od  szatana  za  cenę  własnej  Krwi  przelanej

w nieludzkim  cierpieniu,  którego  doznał  z  naszej  ręki.  Ojciec  ujęty  miłością  Syna,

odpowiada Mu cudem ZMARTWYCHWSTANIA. I każdy kto wierzy w Niego nie umrze,

ale  żyć  będzie,  bo  jeżeli  z  CHRYSTUSEM  UMIERAMY,  TO  I  Z  NIM

ZMARTWYCHWSTANIEMY.

Niech potęga Boga, który dla nas zawisł na drzewie Krzyża

 przemienia nasze serca i napełnia nieśmiertelną MIŁOŚCIĄ,

 byśmy na ziemi i w wieczności mogli śpiewać 

radosne ALLELUJA na GODACH BARANKA!!!

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

Zjednoczona z Wami w przymierzu miłości

 – s. M. Emanuela 
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            Z A T R Z Y M A J   S I Ę      Z A T R Z Y M A J   S I Ę      

        P R Z Y    O J C U                    P R Z Y    O J C U            

SŁOWA OJCASŁOWA OJCA

Oto wielka tajemnica,  którą odsłonił  nam Syn Boży w swej  mowie pożegnalnej:  Jako MnieOto wielka tajemnica,  którą odsłonił  nam Syn Boży w swej  mowie pożegnalnej:  Jako Mnie

umiłował  Ojciec,  i  Ja  was  umiłowałem.  Trwajcie  w  miłości  Mojej.  Jeśli  przykazanie  mojeumiłował  Ojciec,  i  Ja  was  umiłowałem.  Trwajcie  w  miłości  Mojej.  Jeśli  przykazanie  moje

zachowacie, wytrwajcie w miłości Mojej, jak i Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwamzachowacie, wytrwajcie w miłości Mojej, jak i Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam

w Jego miłości (J 15, 9-10). Pan Jezus w modlitwie arcykapłańskiej bardzo wyraźnie uświado-w Jego miłości (J 15, 9-10). Pan Jezus w modlitwie arcykapłańskiej bardzo wyraźnie uświado-

mił nam swoje posłannictwo. Na czym ono polega? „Objawiłem imię Twoje ludziom.” (J 17,6).mił nam swoje posłannictwo. Na czym ono polega? „Objawiłem imię Twoje ludziom.” (J 17,6).

Obraz  Boga,  przedstawiony  nam  przez  Syna,  to  Bóg  światła  i  miłości.  „Bóg  mieszkaObraz  Boga,  przedstawiony  nam  przez  Syna,  to  Bóg  światła  i  miłości.  „Bóg  mieszka

w  światłości  nieprzystępnej.  (Tym.  6,16).  „Nikt  nie  widział  Go,  tylko  Syn,  który  pochodziw  światłości  nieprzystępnej.  (Tym.  6,16).  „Nikt  nie  widział  Go,  tylko  Syn,  który  pochodzi

odod  Ojca”. (J 6, 46). Ojciec jest dla nas zupełnie niedostępny. Wiedzę o Nim otrzymaliśmy tylkoOjca”. (J 6, 46). Ojciec jest dla nas zupełnie niedostępny. Wiedzę o Nim otrzymaliśmy tylko

przez Syna, przez Jego słowa i działalność. Syn jest jedynym i doskonałym objawieniem Ojca.przez Syna, przez Jego słowa i działalność. Syn jest jedynym i doskonałym objawieniem Ojca.

Dlatego też może Pan Jezus powiedzieć: „Kto mnie widzi, widzi i Ojca.” (J 14,9).Dlatego też może Pan Jezus powiedzieć: „Kto mnie widzi, widzi i Ojca.” (J 14,9).

 o. J. Kentenich o. J. Kentenich

MODLITWAMODLITWA

Modlitwa przed Krzyżem JednościModlitwa przed Krzyżem Jedności

Jezu Chryste! Ty szukasz ludzi, którzy w pełnym oddaniu pójdą za Tobą, tak jakJezu Chryste! Ty szukasz ludzi, którzy w pełnym oddaniu pójdą za Tobą, tak jak
szła Maryja. Ty szukasz również mnie, zapraszasz i pytasz, czy żyję i kocham takszła Maryja. Ty szukasz również mnie, zapraszasz i pytasz, czy żyję i kocham tak

jak Ty. Tak, Panie! Jestem gotowy.jak Ty. Tak, Panie! Jestem gotowy.
Niech nieustannie wzrasta więź jednocząca nasze serca.Niech nieustannie wzrasta więź jednocząca nasze serca.

Udziel mi Twojej miłości, abym żyjąc nią, mógł ją przekazywać dalej. Udziel mi Twojej miłości, abym żyjąc nią, mógł ją przekazywać dalej. 
Udziel mi Twojej jedności, abym przekazując ją, Udziel mi Twojej jedności, abym przekazując ją, 

tworzył jedność wszędzie tam, dokąd mnie poślesz. tworzył jedność wszędzie tam, dokąd mnie poślesz. 
Umocnij mnie sobą, abym nie lękał się świadczyć o Tobie i Ojcu,  Umocnij mnie sobą, abym nie lękał się świadczyć o Tobie i Ojcu,  

zjednoczonych w Duchu Świętym. zjednoczonych w Duchu Świętym. 
Maryjo, Matko, wychowuj mnie, abym był znakiem jedności. Amen.Maryjo, Matko, wychowuj mnie, abym był znakiem jedności. Amen.

Zachęcam do SPISYWANIA PRÓŚB I PODZIĘKOWAŃ
 zanoszonych za pośrednictwem naszego Ojca Założyciela. W tym celu można posłużyć

się również ADRESEM E-MAILIWYM: sekretariat-kentenich@szensztat.pl; 
W intencjach są odprawiane Msze św. w wielu Centrach Szensztackich na świecie. 

Istnieje również STRONA INTERNETOWA poświęcona naszemu Ojcu:
  http://www.pater-kentenich.org/pl/ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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       TO SIĘ WYDARZYŁO …      

U KRÓLOWEJ POLSKI U KRÓLOWEJ POLSKI 

Tegoroczne czuwanie Rodziny Szensztatckiej na Jasnej  
Górze było wyjątkowe… I choć wiele osób twierdzi tak
co roku, to ja pragnę się podzielić tym, co mnie
najbardziej dotknęło w tym roku.
Wielką radością dla mnie była możliwość śpiewania,
wraz z Zespołem Muzycznym MTA, podczas
popołudniowego spotkania w auli im. A.Kordeckiego.
Czas przygotowań i prób wart był tego, czego doświadczyłam – niezwykle ciepłej, rodzinnej atmosfery,
radości  spotkania  i  świadectwa  wiary.   Gdy  zgromadzeni  ludzie  czynnie  uczestniczą  w  śpiewie,
a animatorem jest ktoś tak zaangażowany jak o. Romuald to śpiew staje się jeszcze większą przyjemnością.
A poza tym Zespół Muzyczny MTA zaprezentował ułożone przez siebie utwory pt. „Ojcze Ty” i „Razem
z Tobą Ojcze” po raz pierwszy w tak szerokim gronie…
Z  wielkim  zainteresowaniem  słuchałam  również  impulsu  s.  Damiany  –  świadectw  z  życia  Ojca
Założyciela. Wiele z nich znałam, lecz nie wszystkie, a zawsze chętnie słucham tych świadectw i spotykam
się z ludźmi, którzy znali osobiście O.J. Kentenicha. Wzruszyłam się bardzo słuchając świadectwa Pani
Alice Jenderko z Instytutu Pań Szensztatu,  które wypowiedziała do grupy pielgrzymów z Bydgoszczy.
Byłam wtedy, we wrześniu 2008 roku, wśród tej grupy, ale miałam też szczęście znać osobiście Panią Alice
Jenderko,  słysząc  od  Niej  więcej  opowieści  o  Ojcu.  Wróciłam  pamięcią  do  tych  opowieści  i  do  tej
pielgrzymki, zapragnęłam jeszcze bardziej i lepiej poznawać naszego Ojca i razem z Nim wędrować po
ścieżkach Szensztatu…
Równie ważne były dla mnie słowa Alicji Kostka o Józefie Englingu i tym, co dzieje się wokół miejsca
Jego urodzenia. Tylko raz byłam w Prositach, w 2015 roku, również z pielgrzymką z Rodziną Szensztacką
z Bydgoszczy, ale to niezapomniana wizyta. Staram się wiernie i  systematycznie pamiętać o wkładach
do kapitału łask, a życie Józefa Englinga jest dla mnie przykładem. Kiedy pomyślę, w jakich sytuacjach On
naprawdę żył przymierzem miłości z MTA, sama chętniej i bardziej świadomie żyję przymierzem. Te słowa
Alicji Kostka odczytałam jako dar dla Szensztatu w Polsce i dla mnie osobiście, ale także jako zadanie
wyrażone przez Ojca Założyciela w słowach: „Postaw znów na pierwszym planie wkłady do kapitału łask
Mater Ter Admirabilis!” ( II AZ 91).
Raz  jeszcze  dziękuję  za  wspólne  pielgrzymowanie  w  tym roku,  a  szczególnie  za  wszystkie  życzenia
urodzinowe,  modlitwy  i  prezenty.  Cudownie  jest  obchodzić  Urodziny  w  tak  dużej  Rodzinie  u  tronu
Królowej Polski!

Violetta Wilandt
Szensztacka Liga Kobiet

Moje przeżycia z Jasnej Góry - Nocne czuwanie 2017 r :

 Bardzo oczekiwałam tego czuwania, bo co by o nim nie powiedzieć, jest to spotkanie z Matką. Jak już
wspomniałam w autokarze, jako Krajowa Rada Rodzinna, przed laty zastanawialiśmy się, czy jako Ruch
Szensztacki w Polsce mamy podjąć się takich czuwań nocnych w Sankturium Narodu, czy ludzie zechcą
się włączyć, czy przyjadą? Po latach widać, że lęk nasz był nieuzasadniony. Liczba przybyłych (a było nas
tej nocy przeszło 2 tys. ludzi ), w tym aż trzy autokary z BIAŁORUSI i jeden z HAMBURGA, mówi sama
za siebie. Program i tym razem był ciekawy, oscylujący wokół tegorocznego motta. Byłam pod ogromnym
wrażeniem RÓŻAŃCA Świętego, z rozważaniami przygotowanymi przez Siostry Adoracji N.S ze Świdra, 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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                      Razem z Tobą, Ojcze!                 Razem z Tobą, Ojcze!                         
nawiązującymi w swej treści do przesłania z FATIMY. Z wielką uwagą przysłuchiwałam się świadectwu
dwóch  dziewcząt  szensztackich  z  diec.  Warszawsko-Praskiej,  które  w  nawiązaniu  do  jubileuszu  300.
rocznicy koronacji  Jasnogórskiego  Obrazu,  przedstawiły nam co to  znaczy być  żywą koroną dzisiaj?
Zrobiły to  fenomenalnie.  Ich autentyczne i  pełne eliksiru  młodości  przeżycia udzielały się  wszystkim,
zasłuchanym po  uszy pielgrzymom.  Ja,  także  zasłuchana  zadawałam sobie  tylko  jedno  pytanie:  gdzie
uchowały  się  dzisiaj  jeszcze  tak  mądrze  myślące  dziewczyny,  które  zdecydowanie  swoją  postawą
i myśleniem odstają  od  swoich  rówieśniczek.  To  pokazuje,  iż  na  naszych  oczach  realizują  się  słowa
naszego  Założyciela  i  nakreślone  przez  Niego  przesłanie  we  wszystkich  trzech  AKTACH
ZAŁOŻYCIELSKICH.  Jestem  dumna  z  tego,  że  Szensztat,  jeszcze  do  niedawna  szerzej  nieznany
Kościołowi w Polsce, wnosi pokaźny wkład w nową ewangelizację do jakiej zachęca nas papież Franciszek
a  słowa  wypisane  na  Jego  sarkofagu:  DILEXIT  ECCLESIAM,  powoli  stają  się  programem  życia
poszczególnych  wspólnot  Ruchu  Szensztackiego  w  Polsce,  tudzież  ludzi  młodych.  To  bardzo  cieszy
i myślę, że nie tylko mnie. Tak więc, nocne czuwanie na Jasnej Górze umocniło we mnie ducha wiary
i ducha  zwycięstwa w moc Przymierza  Miłości  z  MTA.  To moja  i  nasza  skuteczna  broń na  bolączki
współczesnego świata. Z utęsknieniem czekam na przyszłoroczne czuwanie, które przypadnie w Roku 50-
lecia śmierci O. Józefa KENTENICHA.

 s. M. Franciszka Orzeł

Czuwanie Rodziny Szensztackiej u stóp Królowej Polski

 

Do naszej Matki i Królowej przybyliśmy w 300. rocznicę Jej koronacji, 100. rocznicę objawień fatimskich
i w roku przygotowań do zawarcia przymierza z ojcem Założycielem, które jest planowane w 2018 r. w 50-
tą rocznicę odejścia o. Założyciela do Domu Ojca.
Wielką radość sprawiła nam wiadomość, iż pielgrzymi z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej zmierzający
na czuwanie  Rodziny  Szensztackiej,  w  piątek  nawiedzili  Mały  Buczek,  miejsce  gdzie  przebywał
o. Założyciel  w 1933 r.,  a po 80 latach w 45. rocznicę śmierci 15.09.2013 r. została tam umieszczona
pierwsza tablica upamiętniająca pobyt ks. Józefa Kentenicha na ziemiach polskich.
Ojciec Założyciel wyprosił pielgrzymom piękną, słoneczną pogodę na spotkanie w parku, a właściciele tzn.
Nadleśnictwo  Lipka  i  sołtys  z  Małego  Buczka  przygotowali  radosne,  pełne  życzliwości  spotkanie
przy ognisku.
Nadmieniamy, że dzień wcześniej i w dniu czuwania pogoda była wietrzna, trochę deszczowa i chłodna.
Wielką  naszą  radością  było  pielgrzymowanie  z  nami  5  koleżanek  z  naszej  parafii  M B  Byszewskiej
Królowej Krajny, które dziękują za serdeczne przyjęcie ich w naszej autokarowej wspólnocie.
Współbrat z kursu Rodzina Jedności, który po raz pierwszy od 18 lat nie pielgrzymował z nami, przekazał
abyśmy dobrze wsłuchali  się,  co nasza Matka i  Królowa pragnie od naszej  wspólnoty.  Wybrzmiało to
szczególnie w referacie o. Romualda o objawieniach fatimskich uzasadniających duchowość Szensztatu,
i drogę, jaką winna iść Rodzina Szensztacka w tych trudnych czasach dla chrześcijaństwa.
 To inscriptio i życie wg rad ewangelicznych, szczególnie rady posłuszeństwa i ubóstwa, więc jako Rodzina
Jedności winniśmy wiernie iść wybraną drogą. 
Dziękujemy  Matuchnie  za  radość  spotkania  z  Rodziną  Szensztacką  i za  napełnienie  serc  radością
i pokojem.

Wdzięczni

Małgosia i Rafał Jasińscy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Kochani! 
Pragnę bardzo podziękować za  Wasze  zaangażowanie w zbieranie  podpisów pod protestem przeciwko
dofinansowaniu  procedury  in  vitro  z  budżetu  miasta.  Jak  zapewne  wiemy,  projekt  jednak  przeszedł
do realizacji.  Przy tej  okazji  jako diecezjalna  Rodzina  Szensztacka  zaangażowaliśmy się  w Bydgoskie
Forum Obrony Życia i byliśmy współorganizatorami seminarium: „Dylematy w sprawie in vitro”, który
odbył się 28.03.17 r. z udziałem p. prof. Aliny Midro, która jest genetykiem, p. prof. Urszuli Dudziak-
psychologa, którą znamy ze spotkań Akademii Rodziny oraz p. prof. Marka Czachorowskiego – etyka.
Niektórzy z nas mieli możliwość wzięcia w nim udziału. Jednakże nie wszyscy. Ta cała batalia chyba nam
wszystkim uzmysłowiła, że największym wrogiem w tej sprawie jest nieświadomość ludzi. Wielu z nich
okazuje obojętność, mówiąc, że  każdy jest wolny, albo, że  to nie moja sprawa,  mnie to nie dotyczy. Czy
rzeczywiście,  kogoś  z  ludzi  ten  temat  nie  dotyczy?  Ponieważ  sprawa  jest  wielkiej  wagi,  gdyż  samo
zagadnienie  dotyczy  zarówno  przekraczania  V,  VI  oraz  I  przykazania  dekalogu,  jak  i  łamania  prawa
naturalnego z niedającymi się dzisiaj  przewidzieć konsekwencjami,  jako Rada Diecezjalna  podjęliśmy
decyzję,  aby  nie  omijać  tego  problemu.  Dlatego  zapraszam  Was  wszystkich,  Waszych  krewnych
i znajomych na 

18 kwietnia 2017 r.,18 kwietnia 2017 r.,

po Mszy św. Przymierzapo Mszy św. Przymierza na prelekcję:  na prelekcję: 

IN VITRO – IN VITRO – 

ZAGROŻENIE, CZY DOBRODZIEJSTWO?,ZAGROŻENIE, CZY DOBRODZIEJSTWO?,

  którą wygłosi Lek. med. Krystyna Jedynakktórą wygłosi Lek. med. Krystyna Jedynak

Z a p r a s z a m y !!!Z a p r a s z a m y !!!

Zapraszamy na spotkanie ze świadkami Ojca Józefa Kentenicha.Zapraszamy na spotkanie ze świadkami Ojca Józefa Kentenicha.

 24 kwietnia o g. 19.00  przy naszym Sanktuarium Zwierzenia podejmiemy niecodziennych gości.
Michael  i  Margaret  Fenelon  przybędą  do  nas  z  USA,  aby  podzielić  doświadczeniem  spotkania
z o. Józefem. Po spotkaniu, które odbędzie się w auli, przejdziemy do Sanktuarium na krótkie nabożeństwo
w intencji rodzin. A oto, co mówią o sobie nasi Goście:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Nazywamy  się  Michael  i  Margaret  Fenelon  i  mieszkamy  w  McHenry,  w  stanie  Illinois,  w  małym
miasteczku pomiędzy Chicago a Milwaukee. Dorastaliśmy w Ruchu Szensztackim od najmłodszych lat
i mieliśmy  to  błogosławieństwo,  że  Ojciec  Józef  Kentenich,  założyciel  Ruchu  Szensztackiego,  był
w naszych domach kilkukrotnie i poświęcił nasze sanktuaria domowe. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za to,
że nasi rodzice rozpoznali i dali się porwać przemieniającej mocy Szensztackiego Ruchu Rodzin.
Dorastaliśmy  w  Młodzieży  Szensztackiej  i  pracowaliśmy  z  małżeństwami  prowadzącymi  grupy
małżeństw i rekolekcje na tematy związane z małżeństwem i rodziną. Podróżowaliśmy do 15 krajów
w Europie, Ameryce Południowej i Środkowej dokonując prezentacji naszego osobistego doświadczenia
wzrastania jako dzieci z Ojcem Kentenichem w Milwaukee oraz rozwoju „sanktuarium domowego” i jego
przemieniającej mocy w życiu małżeńskim i rodzinnym, jako żywego wyrazu domowego kościoła.
Jesteśmy  członkami  Szensztackiego  Instytutu  Rodzin, międzynarodowej  wspólnoty  małżeństw
konsekrowanych,  która  stara  się  żyć  w formie  instytutu  świeckiego,  a  obecnie  jesteśmy przełożonymi
Delegatury USA/Puerto Rico.
Pan Bóg pobłogosławił nas dwójką wspaniałych dzieci, Sarah ma 38 lat a Stephen 34. Oboje mieszkają
w  Milwaukee.  Stephen  jest  żonaty  i  ma  troje  małych  dzieci,  pracuje  jako  architekt.  Sarah  jest
licencjonowaną fizjoterapeutką i ma własną firmę.
Michael jest z wykształcenia architektem i architektem krajobrazu i całą swoją karierę spędził budując
parki i zachowując naturalne siedliska dzikiej przyrody. W 2013 przeszedł na emeryturę i od tego czasu
wraz  z  Margaret  są  bardziej  dostępni  dla  Szensztatu  i  pracy  z  lokalnymi  parafiami.  Margaret  jest
z wykształcenia pielęgniarką i uczyła oboje dzieci w domu, od przedszkola aż po szkołę średnią.

                 !!!  O G Ł O S Z E N I A  !!!                                   !!!  O G Ł O S Z E N I A  !!!                  

KWIECIEŃ 2017KWIECIEŃ 2017
* 16 -17.04 – Święta Paschy * 16 -17.04 – Święta Paschy 
* 18.04, wt. - adoracja NS od 10.00-18.00; Msza św. Przymierza  - oprawa liturgiczna Liga Kobiet;

Prelekcja: In vitro, zagrożeniem, czy dobrodziejstwem – Lek. med. Krystyna JedynakPrelekcja: In vitro, zagrożeniem, czy dobrodziejstwem – Lek. med. Krystyna Jedynak  
Bardzo serdecznie zapraszam!!!

* 23.04, ndz. - 15.00 – 19.00, Spotkanie formacyjne dla Członków Ligi RodzinSpotkanie formacyjne dla Członków Ligi Rodzin (gr. inblankowa)
* 24.04, pn., g. 19.00 – Spotkanie z PP. M. i M. Fenelon – świadkami Ojca ZałożycielaSpotkanie z PP. M. i M. Fenelon – świadkami Ojca Założyciela
*30.04 – spotkanie dla Koordynatorów apostolatu MTA Pielgrzymującej  -s. M. Katarzyna

MAJ  MAJ            2017 2017 
* 01.05, pn. –  Piesza Pielgrzymka z Katedry do Sanktuarium Zawierzenia- „Idźcie i głoście”
10.00 – Nabożeństwo posłania w katedrze / 10.15 – Wyjście na trasę/  - Różaniec fatimski – JPII
Przystanek przy szkole/ - Impuls: Idźcie i głoście – tożsamość i misja. Ks. Adam Rożniakowski
ok. 13.-00 -  Msza św. przy ołtarzu polowym/ Agapa /Nab. majowe i modl. o beatyfikację O. Józefa 
Program przy Sanktuarium od g. 11.00 !!!Program przy Sanktuarium od g. 11.00 !!!
Prosimy o przyniesienie ciasta na wspólną agapę !!! Prosimy o przyniesienie ciasta na wspólną agapę !!! 
* 6.05, sob* 6.05, sob. – Akademia Rodziny oraz:
  g. 18.00 - prelekcja g. 18.00 - prelekcja ks. P. PAWLUKIEWICZA nt.: Nks. P. PAWLUKIEWICZA nt.: Nazaret. Żyli długo i szczęśliwie?azaret. Żyli długo i szczęśliwie?
* 13.05, sob. – 100 lecie objawień w Fatimie
* 18.05, czw. - adoracja NS od 10.00-18.00; Msza św. Przymierza  - oprawa gr. M.B. Fatimskiej
* 21.05, ndz. - Kawiarenka Dialogowa dla małżonków* 21.05, ndz. - Kawiarenka Dialogowa dla małżonków
* 27.05 – święcenia kapłańskie dk. Piotra Nowaka z Wrześni* 27.05 – święcenia kapłańskie dk. Piotra Nowaka z Wrześni
* 27.05, sob. - Dzień Dziecka na Piaskach, g. 14 – 18.* 27.05, sob. - Dzień Dziecka na Piaskach, g. 14 – 18.
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                      Razem z Tobą, Ojcze!                 Razem z Tobą, Ojcze!                         
UWAGA!!! PROŚBA OD MŁODZIEŻY: UWAGA!!! PROŚBA OD MŁODZIEŻY: Kochane Rodziny, serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy, za toKochane Rodziny, serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy, za to
że zawsze możemy liczyć na Państwa pomoc w organizowaniu Dnia Dziecka. Dziś również bardzo że zawsze możemy liczyć na Państwa pomoc w organizowaniu Dnia Dziecka. Dziś również bardzo 
prosimy o Wasze wsparcie w postaci wypieków. Również, jak co roku zbieramy fanty na nagrody prosimy o Wasze wsparcie w postaci wypieków. Również, jak co roku zbieramy fanty na nagrody 
dladla  dzieci. I jeszcze jedna, nieśmiała prośba, szczególnie do Pań. Gdyby któraś z Pań miała małe kolorowe dzieci. I jeszcze jedna, nieśmiała prośba, szczególnie do Pań. Gdyby któraś z Pań miała małe kolorowe 
koraliki z którymi już nie wie co zrobić, to  prosimy o przekazanie ich nam, bo chcielibyśmy zorganizować koraliki z którymi już nie wie co zrobić, to  prosimy o przekazanie ich nam, bo chcielibyśmy zorganizować 
stanowisko, przy którym dzieci mogły by samodzielnie wykonać bransoletki. stanowisko, przy którym dzieci mogły by samodzielnie wykonać bransoletki. 
  Z góry dziękujemy i zapraszamy na świętowanie Dnia Dziecka przy Sanktuarium.  Z góry dziękujemy i zapraszamy na świętowanie Dnia Dziecka przy Sanktuarium.

REKOLEKCJE 2017 R.REKOLEKCJE 2017 R.
I – 13- 16. 07 – Piaski – rodziny
II – 4- 9.08 -  Koszalin CEF – rodziny młode
III – 11-17.08 – Murzasichle – rodziny po in blanco
IV – 18-20.08 – Piaski rodziny z dziećmi
V – 22-26.08 – Piaski - matki
 Przesyłam terminy rekolekcji i zachęcam do skorzystania z tej szczególnie ważnej formy ćwiczeń 
duchowych.

Wszystkim, którzy chcą podzielić się swymi refleksjami, intencjami, pomysłami, czy też świadectwami 
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.  M.  Emanuela  -  S.  M.  Emanuela  -  s.emanuela@szensztat.pls.emanuela@szensztat.pl    ,  ,  Danuta  i  Tomasz  Wojcieszakowie:  692  480  029,  Danuta  i  Tomasz  Wojcieszakowie:  692  480  029,  tomaszwojcieszak@wp.pltomaszwojcieszak@wp.pl    ,,
Małgorzata i Marek Nowakowie: 504 752 084, Małgorzata i Marek Nowakowie: 504 752 084, goskanowak1@buziaczek.plgoskanowak1@buziaczek.pl    ,, B. i P. Kruczkowscy: tel. 503 141 165, B. i P. Kruczkowscy: tel. 503 141 165,      3kp@wp.pl3kp@wp.pl    ,,
Bożena i Kazimierz Stygarowie: 501 657 091,Bożena i Kazimierz Stygarowie: 501 657 091,  bb    ozenastygar@wp.plozenastygar@wp.pl    ,,  k_stygar@wp.plk_stygar@wp.pl    ,,  LMSz: Krystyna Turczyn:LMSz: Krystyna Turczyn:  661 57 02 37,661 57 02 37,
k_turczyn@op.plk_turczyn@op.pl    ,, Diec. Toruńska: W. i B. Pniewscy: 512 970 102,  Diec. Toruńska: W. i B. Pniewscy: 512 970 102, pniewskawanda@gmail.compniewskawanda@gmail.com        
Konto Sióstr: Konto Sióstr: 

BANK PEKAO SA II ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Nr:  47 1240 3493 1111 0000 4306 1259 BANK PEKAO SA II ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Nr:  47 1240 3493 1111 0000 4306 1259 
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