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Z radosnym sercem chciejmy przeżyć miesiąc maj – miesiąc naszej
Ukochanej Matki Bożej. Kolejny maj w naszym życiu jest kolejnym
darem samego Boga. Tak jak każdy dar, zaprasza nas do dania Dobremu
Bogu odpowiedzi.
Jakie mam postanowienie na ten szczególny miesiąc? Co czynię darem miłości dla naszej
Matki?
Tegoroczny maj przynosi nam 100 rocznicę objawień w Fatimie – wezwanie do pokuty
i modlitwy różańcowej, które możemy realizować poprzez pracę nad sobą i kapitał łask.
Przynośmy Maryi najpiękniejsze kwiaty majowe naszych dobrych uczynków pełnych
miłości i zawierzenia.
Motto naszych duchowych dążeń: Razem z Tobą, Ojcze, prowadzi nas do bliższej więzi
z Ojcem Józefem, jako Ojcem i Założycielem. Wdzięczni jesteśmy Ojcu za możliwość
spotkania z PP. Fenelon, a przez nich z nim samym. Długo chyba jeszcze będę
pod wrażeniem świadectwa Małgorzaty i Michała Fenelon o budowaniu naturalnych
i nadprzyrodzonych więzi w ich rodzinach prowadzonych przez naszego Ojca. Tajemnica
żywego sanktuarium, gdzie każdy z członków rodziny wybiera swój symbol
z Sanktuarium i dąży do jego urzeczywistnienia w codzienności, jest dobrym środkiem
do pielęgnowania relacji w naszych polskich rodzinach, którym często brakuje czasu
na wspólne bycie ze sobą oraz pomysłu na jakość tych relacji.
Serdecznie dziękuję Monice Juszczak za wspaniałe tłumaczenie oraz wszystkim,
którzy włączyli się w organizację i przeprowadzenie tego ubogacającego spotkania.
Mphc et v! - Matka w sposób szczególny zatroszczy się i zwycięży!
Zjednoczona z Wami w przymierzu miłości
– s. M. Emanuela

---
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ZATRZYMAJ SIĘ

PRZY

OJCU

SŁOWA OJCA
Maryja, jako Wychowawczyni pragnie pomagać nam w pracy nad sobą, byśmy wśród
straszliwej niepewności i lęku, które ogarnęły dzisiaj narody, uwolnili się od wszystkiego, co
nie jest Bogiem. Abyśmy jedynie Boga

szukali i w Bogu znaleźli ostatecznie pokój

i bezpieczeństwo, naszą Ojczyznę i zadomowienie.
Matka pięknej miłości nie zna ważniejszej sprawy, większego zadania nad uporządkowanie
naszej miłości. Wszystkich, którzy oddali Jej swoje serce pragnie przekształcić na swoje
podobieństwo i uzdolnić do pełnego przeżywania dziecięcej miłości do Boga Ojca.
o. J. Kentenich

MODLITWA
Modlitwa przed Krzyżem Jedności
Maryjo, pozwól,
byśmy upodobnili się do Ciebie
i jak Ty szli przez życie – z mocą i godnością,
z prostotą i łagodnością.
Pozwól, byśmy szerzyli miłość, pokój i radość.
Przejdź w nas przez nasze czasy
i przygotuj je na przyjęcie Chrystusa. 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/

Kobiety – bohaterki biblijne

W tym miesiącu zapraszam na spotkanie w Betanii, do domu Łazarza, Marii i Marty. Wiemy,
że Łazarz i Jego Siostry zamieszkiwali wspólnie. Rodzeństwo musiało też być zamożne, gdyż Marię stać
było na cenny prezent, jaki ofiarowała Jezusowi. Wiemy też, że w ówczesnym świecie kobiety
niezamężne nie mogły mieszkać same i posiadać odrębnego własnego majątku, dom więc i majątek
z pewnością należał do Łazarza, który był opiekunem swoich Sióstr.
Jezusa i Jego Przyjaciół spotykamy w trzech scenach Ewangelii: gościnie Jezusa w domu
w Betanii (por. Łk 10, 38-42), podczas wskrzeszenia Łazarza (por. J 11, 1-44) i gdy Maria cennymi
olejkami namaszcza stopy Jezusa (por. Mt 26, 6-13).
---
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Najczęściej spotykamy się z interpretacją sceny
z Ewangelii Św. Łukasza, która przeciwstawia postawę
Marty i Marii, gdzie chwali się Marię, a gani Martę.
Symbolicznie „Maria stała się symbolem życia
kontemplacyjnego, Marta zaś symbolem życia
czynnego.” (Aleksandra Dudzisz "Pozycja kobiety
w Biblii")
Chciałabym zwrócić uwagę na inny aspekt
domu w Betanii - gościnność. „Jezus w swej wędrownej
posłudze Nauczyciela, z radością przyjmował
ofiarowaną Mu gościnę, zgadzając się zajmować Obraz Henryka Siemiradzkiego pt. „Chrystus w domu
miejsce za stołem także w sytuacjach niełatwych (jak Marii i Marty”
np. z celnikami Mateuszem, czy Zacheuszem albo
z osobami o podejrzanej reputacji). Swoich uczniów zachęcał do tego samego: „Gdy do jakiegoś domu
wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie.” (Mk 6,10) Nawet prosty, lecz znaczący gest podania
kubka chłodnej wody zostanie wynagrodzony przez Boga (zob. Mt 10,42). Właśnie dlatego Jezus lubi
serdeczną i troskliwą gościnę, której zawsze udzielają mu Maria, Marta i Łazarz (zob. Łk 10,38-42;
J 12,1-11).” (Kard. Gianfranco Ravasi „Biblia jest dla Ciebie”).
Jako Polacy słyniemy z gościnności, w myśl przysłowia „Gość w dom, Bóg w dom” każdego
chcemy przyjąć jak najpiękniej i potraktować jak najwspanialszego gościa. Czasem jednak przesadzamy
z ilością przygotowywanego jedzenia i organizowaniem czasu naszym gościom. A gościnność to nie tylko
przyjęcie gościa w domu, to także czas poświęcony bliźniemu, wysłuchanie go, spowodowanie,
że poczuje się wyjątkowym i ważnym człowiekiem. Bo gościnny powinien być nasz dom i nasze serce…
Dlatego wraz z Marią i Martą, serdecznie zapraszam i zachęcam do refleksji: czym dla mnie jest
gościnność? czy mój dom, czy moje serce jest miejscem gościnnym dla Jezusa i ludzi, których stawia
na mojej drodze?
Violetta Wilandt Szensztacka Liga Kobiet

TO SIĘ WYDARZYŁO …
W poniedziałek wieczorem....na bydgoskich Piaskach
Trudno słowami opisać wszystko to, co dzieje się w sercu
człowieka, dotkniętym wielką łaską bycia blisko Ojca.
Bo spotkanie z Margaret i Michaelem Fenelon było
z pewnością spotkaniem z Ojcem!
Tych, którzy byli obecni na Piaskach nie trzeba o tym
przekonywać. Dlatego spróbuję odtworzyć atmosferę tego
wieczoru dla tych, co nie mogli być z nami...
O godzinie 19.000 w poniedziałek 24 kwietnia 2017 roku
w auli rozpoczęło się spotkanie ze świadkami życia Ojca
Kentenicha, podczas Jego pobytu w Milwaukee. Państwo
Margaret i Michael Fenelon są członkami Szensztackiego
Instytutu Rodzin, odpowiedzialnymi aktualnie za delegaturę
w USA i Puerto Rico. Przybyli do Polski, by podzielić się
swoimi
doświadczeniami
wzrastania
w
rodzinie
ukształtowanej przez Ojca Kentenicha, doświadczeniem
Sanktuarium Domowego oraz darem tworzenia i pielęgnowania Żywego Sanktuarium.
Margaret i Michael to zwyczajni ludzie, bardzo ciepli, przyjaźni, ogromnym sercem i sympatią
dla każdego człowieka, ale też ludzie głęboko żyjący Bogiem i charyzmatem Ojca, związani przymierzem miłości
z Matką Bożą i innymi ludźmi.
W swojej opowieści podzielili się z nami wieloma doświadczeniami z ich rodzinnych domów, ale też z ich
---
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wspólnego życia małżeńskiego i rodzinnego.
Cale spotkanie było niezwykłe, powitaliśmy naszych Gości śpiewem, pięknym powitaniem
przygotowanym przez p.p. Wojcieszak, a potem już tylko słuchaliśmy z zapartym tchem..., a po spotkaniu był czas
na chwile indywidualnych rozmów, dedykacje w książce "W poniedziałek wieczorem", wspólne zdjęcia...
Naprawdę trudno było się rozstać...
To, co mnie osobiście dotknęło najbardziej podczas tego spotkania to najpierw doświadczenie Wspólnoty,
radosna domowa i ciepła atmosfera zarówno ze strony naszych Gości, jak i z naszej strony. Potem to uważne
słuchanie, wręcz wchłanianie tego, co mogliśmy usłyszeć i poruszenie naszych serc do pójścia w głąb szensztackiej
duchowości.
Rodzice Margaret i Michaela spotkali Ojca Józefa Kentenicha, przebywającego na wygnaniu w Milwaukee,
podjęli z Nim współpracę i wyruszyli drogą Szensztatu, byli członkami I kursu Szensztackiego Instytutu Rodzin
w USA, a także tymi, którzy na żywo brali udział w spotkaniach dla małżeństw z cyklu "W poniedziałek
wieczorem", a także tymi, którzy dla kolejnych pokoleń spisali te wykłady i realizowali je w swoim życiu
osobistym, małżeńskim i rodzinnym. Poznali Ojca Józefa Kentenicha nie jako założyciela Dzieła Szensztackiego
ani jako sławnego rekolekcjonistę, czy też proroka wyprzedzającego swój czas, ale jako dobrego, kochającego
i zatroskanego o drugiego, a jednocześnie Bożego człowieka. Poznali po prostu OJCA... Niezwykle poważnie
potraktowali zawarte przymierze miłości, nie bali się iść w głąb, a także bardzo twórczo łączyli życie
nadprzyrodzone z codziennością. Żywe Sanktuarium, tworzone przez każdego członka rodziny i pielęgnowanie tej
idei okazało się być silniejszą od wszelkich trudności i życiowych zakrętów więzią, jaka ich połączyła na wieki.
A Sanktuarium Domowe stało się sercem ich domów, miejscem modlitwy, wspólnych spotkań, Sanktuarium
w "cieniu którego rozstrzygać się będą losy świata".
Taką drogę wybrali też Margaret i Michael, którzy należą do II kursu Szensztackiego Instytutu Rodzin
w USA i w życiu małżeńskim i rodzinnym idą również drogą przymierza miłości oraz tym, co wynieśli ze swoich
rodzinnych domów. Wraz ze swoimi Dziećmi i Wnukami tworzą też nowe zwyczaje rodzinnego, kontynuując
i poszerzając jednocześnie Żywego Sanktuarium
i Sanktuarium Domowego w ich Rodzinie.
Wiele momentów było dla mnie znaczących,
ale podzielę się jednym: Margaret powiedziała, że znasz
kogoś, jeśli znasz imię tej osoby, jej rodzinę
i Sanktuarium Domowe.
Myślę, że to bardzo proste, a jednocześnie bardzo
trudne zadanie – budowanie i pielęgnowanie
prawdziwych, szczerych i trwałych więzi. Z nadzieją
patrzę jednak na to zadanie, bo skoro na jednym
spotkaniu poznaliśmy Rodziców Margaret i Michaela,
ich samych i ich Rodzinę, a przez nich – spotkaliśmy
Ojca – wszystko jest możliwe...
Dziękuję Bogu i Matce Bożej Królowej
Zawierzenia za dar tego spotkania!
Violetta Wilandt
Szensztacka Liga Kobiet

Z wizytą u Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Bydgoszczy - 30. kwietnia 2017
Maj – miesiąc Maryi, w tym roku jest wyjątkowo bogaty
w rocznice i uroczystości związane z Najlepszą Matką –
100. lecie Objawień Fatimskich, 5. rocznica koronacji Maryi
na Królową Nowej Ewangelizacji Europy. Dokładnie
30. kwietnia 1946 roku do Polski przybyły pierwsze siostry
szensztackie s. Marianna i s. Józefa z obrazem MTA.
W rocznicę tego wydarzenia, w ostatnią niedzielę kwietnia przy
sanktuarium Zawierzenia w Bydgoszczy na Piaskach spotkali
się członkowie Apostolatu Matki Bożej Pielgrzymującej. Był to
piękny dzień, którego główną bohaterką była Matka Jezusa
i Matka nas wszystkich. Wzruszające świadectwa o działaniu
---
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Matki Bożej w życiu wielu ludzi, na pewno na długo zapadną w naszej pamięci i sercach. Te ciekawe
wypowiedzi przekonują, że jeśli wierzymy w to, co robimy owoce przyjdą. Musimy odważnie siać,
wierząc, że ziarno wyda plon stukrotny.
Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. Dariusz, który pełną treści maryjnych homilię, wzbogacił
śpiewem i grą na gitarze.
Bardzo refleksyjny był impuls s. M. Franciszki Orzeł „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę…” to wezwanie,
będzie długo do nas wracać i mobilizować do działania. S. Franciszka w prosty i żywy sposób wyjaśniła
znaczenie tych kilku słów.
Wstań – to mobilizacja do działania, często rezygnacja z wcześniejszych planów, poddanie się wezwaniu.
Weź Dziecię i Jego Matkę… i idź, zanieś Ich… może do sąsiadów? Nie pytaj – Dlaczego ja? Dokąd mam
iść? Po co?
Matka Boża ze swoim Dzieciątkiem poszła do św. Elżbiety.
Zaniosła jej Chrystusa, ale też była przy niej, pomagała. Maryja
zawsze pomaga nam, ale i poprzez nas.
Ewangelizator ma być jutrzenką poprzedzającą Słońce,
promieniem dla każdego napotkanego człowieka. Ma nieść
radość, bo to „towar deficytowy”, pogodnie brać cierpienia
na swoje ramiona, nieść Chrystusa do ludzi, trwać przy nich
i służyć pomocą.
Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się
do zorganizowania tej pięknej uroczystości.
Bożena Stygar
28 Piesza Pielgrzymka z Katedry Bydgoskiej – Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości
do Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Piaskach
„Najpiękniejszy miesiąc maj, Twoim Matko jest od lat” - tak brzmią słowa piosenki religijnej,
natomiast Ojciec Założyciel powiedział: „Maj wywiera na nas taki ożywczy, doniosły wpływ, ponieważ
w centrum majowego przepychu stoi Maryja…. W tym miesiącu możemy powiedzieć Maryi serdeczne
„Bóg zapłać” za wszystko.”
W duchu wdzięczności, ale także z naszymi prośbami
1 maja 2017 roku wyruszyła tradycyjna pielgrzymka
z bydgoskiej Katedry do Sanktuarium Zawierzenia
na Piaskach. Mottem pielgrzymki były słowa „Idźcie
i głoście”. O godz. 10.00 zgromadzili się w Katedrze pątnicy
a wśród nich Nowożeńcy w ślubnych strojach - Kasia
i Mikołaj Szarkowie. Swoja obecnością dali nam pierwszą
odpowiedź na słowa motta. Dopiero co złożyli przysięgę
małżeńską, bawili się na weselu i poprawinach ze swoimi
gośćmi i oto przyszli do Katedry, by wyruszyć na pielgrzymi
szlak. Ofiarowali Matce Bożej Pięknej Miłości ślubną
wiązankę kwiatów i poszli do Trzykroć Przedziwnej Matki
i Zwycięskiej Królowej,
by zawierzyć siebie
i swoje
małżeństwo Maryi. Dziękujemy im za to świadectwo wiary
i przykład, że wszystko trzeba zaczynać z Panem Bogiem
i Matką Bożą. Pobłogosławieni przez Księdza Proboszcza
Katedry szliśmy ulicami Bydgoszczy śpiewając na chwałę
Maryi pod przewodnictwem naszych muzyków Małgosi
i Rafała – rodziców Pana Młodego. Następnie modlitwą
różańcową
z pięknymi
rozważaniami
nawiązującymi
do objawień Matki Bożej i wydarzeń w Fatimie wypraszaliśmy
potrzebne łaski dla świata, Kościoła, Ojczyzny oraz
---
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dla naszych rodzin. W czasie postoju na boisku szkolnym Młoda Para wraz z młodzieżą i Siostrami
wykonała taniec belgijski ku uciesze wszystkich pątników.
W czasie pielgrzymowania był czas na uważne słuchanie. Ks. Adam Rożniakowski w swojej
wypowiedzi na temat „Idźcie i głoście – tożsamość i misja” zwrócił naszą uwagę na patrona dnia
św. Józefa Rzemieślnika i potrzebę powrotu do kultu św. Józefa. Wyróżnił trzy ważne Jego cnoty: cnotę
pokory, posłuszeństwa i czystości, ale przede wszystkim mówił o Przeczystym Sercu Józefa.
Przypominając objawienia związane z kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca
Maryi podkreślił potrzebę kultu Przeczystego Serca Józefa, którego domaga się św. Józef w objawieniu
w Ameryce Południowej, jako dopełnienia kultu Św. Rodziny. Św. Józef ze swoim przeczystym sercem
jest patronem na nasze tak bardzo zdemoralizowane czasy jako ratunek dla małżonków, narzeczonych,
młodzieży, małżonków przeżywających kryzysy. Swoją wypowiedź zakończył wołaniem „Idźcie i głoście
nabożeństwo do św. Józefa”. Jest to bardzo konkretne zadanie. Czy je podejmiemy?
Po dotarciu do celu powitaliśmy Trzykroć Przedziwną Matkę i złożyliśmy Jej pokłon
w Sanktuarium. Na miejscu byli obecni pielgrzymi, którzy duchowo towarzyszyli nam czuwając
modlitewnie w Sanktuarium wraz z ks. Michałem Borowskim. Przyszedł czas na Eucharystię.
Sprawowali ją kapłani: ks. Adam, ks. Michał i ks. Paweł. W homilii ks. Michał dopełnił rozpoczęty temat
kierując naszą uwagę na św. Józefa jako człowieka pracy, człowieka działania. Podkreślił, że skończył się
czas słuchania, że świat patrzy na ręce, na nasze świadectwo. Mamy pójść i działać, tak jak św. Józef.
Piękną oprawę muzyczną zapewnił zespół rodzinny p. Szczeblewskich. Po Eucharystii przyszedł czas
na posiłek. We wspólnocie stołu toczyły się ożywione rozmowy. Panowała atmosfera radości ze spotkania
nie tylko członków Szensztatu, ale także wiernych
sympatyków
Ruchu
uczestników
naszych
pierwszomajowych
pielgrzymek.
Na
zakończenie
uczestniczyliśmy w nabożeństwie majowym, które
poprowadził ks. Michał. Z radością i wdzięcznością
śpiewaliśmy Litanię Loretańską do NMP, odnowiliśmy nasze
przymierze miłości z Maryją oraz modliliśmy się
o beatyfikację O. Józefa Kentenicha. Dziękujemy Opatrzności
Bożej, że w tej „zimowej” wiośnie był piękny, słoneczny
dzień, który sprzyjał pielgrzymowaniu i świętowaniu
przy Sanktuarium Zawierzenia.
Ludwika Bodzek

!!! O G Ł O S Z E N I A !!!
„O Dobry Jezu daj i nam kapłanów takich jak Ty sam.”
Kochani, pragnę przypomnieć, że 20.05 w Sopocie, w rodzinnej parafii dk. Przemka Skąpskiego
z Instytutu naszych Ojców, odbędą się jego święcenia kapłańskie, a 27.05 w Katedrze
Gnieźnieńskiej święcenia przyjmie nasz ks. dk. Piotr Nowak. Niech naszym darem na drogę ich
kapłańskiego życia będzie odmówienie nowenny do Ojca Józefa Kentenicha. Rozpocznijmy ją
18 maja, a jeśli mamy taka możliwość to dołączmy do niej Komunię św., jakieś dobre uczynki,
ofiary.
MAJ 2017
* 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
* 27.05, sob. - Serdecznie Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami na
---
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BAJKOWY DZIEŃ DZIECKA NA PIASKACH
Sobota 27 Maja
Startujemy od godziny 14.00
Rozdanie Nagród 17.45
zakończenie nabożeństwem majowym 18.00
Przygotowaliśmy wiele atrakcji i nagród. Zapraszamy do radosnego i twórczego spędzenia czasu z całą
rodziną w cieniu Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Prosimy serdecznie o wspomożenie
nas wypiekami. Dziękujemy!!!
Szensztacka Młodzież
CZERWIEC 2017
3.06 – Akademia Rodziny, o g. 18.00 – prelekcja p. M. Guzewicza nt. małżeństwa, zapraszamy.
11.06, ndz. - Marsz dla Życia i Rodziny
16.06, pt. - Rocznica Poświęcenia Sanktuarium, gr. św. Ireneusza
18.06, ndz. - ODPUST; Msza św. Przymierza, g.12.00
Terminy rekolekcji letnich przy Sanktuarium Zawierzenia na Piaskach dla dziewcząt:
3-7.07.2017 – kl. II-III szkoły podstawowej
8-12.07.2017- kl. IV-VI szkoły podstawowej
24-28.07.2017 – gimnazjum, liceum
Rozpoczęcie o godz. 16:00, zakończenie o godz 14.00
Zabieramy ze sobą śpiwór lub bieliznę pościelową
Zgłoszenia i informacje: s.anna@szensztat.pl lub telefonicznie : 533 329 811 ( do 23.06.2017r. )
Pamiętajmy o naszych Chorujących, Jubilatach i Solenizantach, wypraszając im potrzebne łaski
i opiekę Matki Bożej.

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.emanuela@szensztat.pl, Danuta i Tomasz Wojcieszakowie: 692 480 029, tomaszwojcieszak@wp.pl,
Małgorzata i Marek Nowakowie: 504 752 084, goskanowak1@buziaczek.pl, B. i P. Kruczkowscy: tel. 503 141 165,
3kp@wp.pl, Bożena i Kazimierz Stygarowie: 501 657 091, bozenastygar@wp.pl, k_stygar@wp.pl, LMSz: Krystyna Turczyn:
661 57 02 37, k_turczyn@op.pl, Diec. Toruńska: W. i B. Pniewscy: 512 970 102, pniewskawanda@gmail.com
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