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Razem z Tobą Ojcze chcemy dalej iść.
 Razem z Tobą w przymierzu żyć.

 Ty nas poprowadź i pokaż jak wiernie przy Maryi i Bogu stać.
Viola

Kochana Kochana 
Rodzino Szensztacka!Rodzino Szensztacka!

Bardzo serdecznie pozdrawiam z naszego Sanktuarium Zawierzenia i z radością pragnę
ogłosić,  że  dziś  15  września  2017  r.  rozpoczynamy  MIĘDZYNARODOWY  ROK  OJCA
JÓZEFA KENTENICHA, jubileuszowy rok 50 rocznicy Jego odejścia do Domu Ojca.
Ten rok, wyjątkowy, dany jest nam na budowanie relacji z Ojcem. Każdy z nas potrzebuje takich
ojcowskich, życiowych relacji, które będą nas prowadziły w ramiona Boga Ojca; relacji z ludźmi,
które będą przekonywały o miłości Boga do nas. Pan Jezus napomina nas: „Nie wejdziecie do
Królestwa Niebieskiego,  jeśli  nie  staniecie  się jako dzieci”.  I  właśnie  tę  dziecięco-
ojcowską  relację,  postawę  chce  nam  Dobry  Bóg  podarować  poprzez  Ojca  Józefa,  naszego
Założyciela. Ten rok chcemy uczynić terenem zmagań, by do głębi przejąć się słowami  świętego
Papieża Jana Pawła II:  „Wy go sami beatyfikujcie”. Dzisiejszy świat potrzebuje świadków
miłosiernej, ojcowskiej Miłości Boga. Dzisiejszy świat potrzebuje posłannictwa, które Dobry Bóg
poprzez naszego Założyciela podarował Szensztatowi, a poprzez Szensztat całemu Kościołowi.
Posłannictwo  to  jest  określane,  jako  posłannictwo  Matki  Bożej  Trzykroć  Przedziwnej  z
Sanktuarium.  Ma  nieść  osamotnionemu człowiekowi  XXI  w.  zadomowienie  w  Sercu  Ojca  –
zakorzenienie  się  w  Bogu  i  tym  co  Boże;  posłannictwo  to  ma  przywracać  dzisiejszemu
błądzącemu z dala od Boga i siebie człowiekowi poczucie godności dziecka Bożego i grzeszności,
która  uświadamia  konieczność  zwrócenia  się  do  Zbawiciela.  Posłannictwo  to  poprzez  nasze
wierne życie przymierzem miłości jest wielkim i skutecznym narzędziem w ręku Matki Bożej dla
ewangelizacji.  
Dlatego pragniemy zaprosić Was wszystkich na cykl comiesięcznych  SPOTKAŃ Z OJCEM,
każdego 18. po Mszy św. Przymierza. 

   

Życzę błogosławieństwa Ojca

Zjednoczona z Wami w przymierzu miłości

 – s. M. Emanuela 
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    Razem z Tobą Ojcze!     
Z A T R Z Y M A J   S I Ę    P R Z Y    O J C UZ A T R Z Y M A J   S I Ę    P R Z Y    O J C U

SŁOWA OJCASŁOWA OJCA

List Sł. B. Ojca Józefa Kentenicha
skierowany do wszystkich:

„Strzeżcie swojego miejsca w Sercu Matki Bożej. Należycie do niego 
na zawsze, w każdym czasie i okoliczności. Trwając w nim we wszystkich
sytuacjach waszego życia zachowacie spokój i poczucie bezpieczeństwa

oraz posiądziecie nadzieję i pewność zwycięstwa. Czyńcie dobro,
gdziekolwiek  macie ku temu okazję. Dostrzegajcie we wszystkim dobrą

dłoń Ojca, która kieruje waszym losem i prowadzi według mądrego
planu miłości. Pamiętajcie zawsze o tej prostej prawdzie: 

BÓG JEST OJCEM, BÓG JEST DOBRY, 
DOBRE JEST WSZYSTKO, CO ON CZYNI. 

Jeśli będziecie mocno trwali na gruncie tej prawdy, 
staniecie się mistrzami życia i źródłem błogosławieństwa dla wielu.”

MODLITWAMODLITWA
Ojcze, nasze serce w Twoim sercu

nasze myśli w Twoich myślach
nasze dłonie w Twoich dłoniach

nasze życie Twoim życiem
Twoje posłannictwo naszą misją!

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 Kobiety – bohaterki biblijne   

Kobiety – bohaterki biblijne i święte dnia codziennego

ANNA to  imię wywodzące się  od hebrajskiego słowa   hannāh,  tłumaczone jako „pełna  łaski,
wdzięku”. W tradycji chrześcijańskiej spotykamy kobiety o tym imieniu zarówno w tekstach biblijnych,
apokryfach jak i żywotach świętych i błogosławionych.

Do  najbardziej  znanych  świętych  noszących  to  imię  należy niewątpliwie  święta  Anna,  matka
Maryi,  babcia  Jezusa  Chrystusa  oraz  żona  Joachima.  Czczona  przez  nas  jako patronka  m.in.  matek,
małżeństw, żon i wdów.   O popularności jej kultu świadczą liczne wizerunki, w sztuce przedstawiana jest
jako jako św. Anna Samotrzeć – razem z Matką Bożą i małym Jezusem. Święci Anna i Joachimem są
przykładem  całkowitego  zawierzenia  Bogu.  Pozostający  bezdzietni  i  z  tego  powodu  doznający
upokorzenia, zostają pobłogosławieni niezwykłą łaską, zostają rodzicami Maryi.
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W  Starym  Testamencie  spotykamy  natomiast  Annę,  matkę  proroka  Samuela.  Żona  Elkiana,

również nie posiadając potomstwa czuje się pogardzana. Żarliwość jej modlitw w sanktuarium w Szilo,
zwraca  uwagę  proroka  Heliego.  Dzięki  bożemu  błogosławieństwu  Anna  rodzi  syna  Samuela,
późniejszego proroka. Ponownie mamy tutaj postawę zawierzenia i ufności Bożym zamysłom. Modlitwa
Anny zawarta w pierwszej księdze Samuela, jest uważana za prefigurację maryjnego Magnificat: 
1  Anna modliła się mówiąc: 
«Raduje się me serce w Panu, 
moc moja wzrasta dzięki Panu, 
rozwarły się me usta na wrogów moich, 
gdyż cieszyć się mogę Twoją pomocą. 
2 Nikt tak święty jak Pan, 
prócz Ciebie nie ma nikogo, 
nikt taką Skałą jak Bóg nasz. (1 Sam 2, 1-2)

św. Anna - fresk z Faras VIII-IX wiek; Muzeum Narodowe w Warszawie

W  Nowym  Testamencie  pojawia  się  także  sama  prorokini  o  imieniu  Anna.  Jest  ona  obecna  przy
ofiarowaniu Jezusa w świątyni.  Wspomina o niej Ewangelia  Łukasza (2,36-38).  Jako wdowa służyła  w bożym
przybytku modląc się i wysławiając Boga

Z postaciami  pobożnych  i  świętych  kobiet  o  imieniu  Anna,  w  szczególny sposób  wiąże  się  postawa
zawierzenia Bogu, tak bliska ideałowi naszemu diecezjalnemu sanktuarium. Poznanie ich losów skłania do refleksji
na temat naszej własnej relacji z Bogiem. W jaki sposób ja zawierzam Panu Bogu?  Czy wychwalam Go i dziękuję
za łaski,  którymi mnie obdarza? Niech postawa przywołanych świątobliwych kobiet stanowi dla nas codzienną
inspirację.

Tekst: Anna Kornelia Jędrzejewska 
Szensztacka Liga Kobiet

       TO SIĘ WYDARZYŁO …      

BYLIŚMY W MAŁYM BUCZKUBYLIŚMY W MAŁYM BUCZKU

W niedzielę, 10 września, rodzina szensztacka skupiona wokół sanktuarium Zawierzenia rozpoczęła nowy
rok formacyjny świętując spotkanie z Ojcem Założycielem w Małym Buczku. To tutaj, w Wyższej Szkole 
Rolniczej – „Marienbuchen”, dwukrotnie przebywał o. Józef Kentenich. Od 16 do 20 października 1933 
roku uczestniczył w jubileuszu kapłaństwa, po czym od 23 do 27 października głosił rekolekcje dla 20 
kapłanów.
Państwo Małgosia i Rafał Jasińscy w 2013 roku zaczęli szukać miejsc, które są związane z Założycielem i
tworzyć  Szlak  „Ślady  o.  Kentenicha  w  Polsce”.  Pierwsza  tablica  pamiątkowa  została  umieszczona
właśnie  tutaj  15  września  2013  roku,  w  święto  Matki  Boskiej  Bolesnej,  w  45.  rocznicę  śmierci  o.
Kentenicha i w 80. rocznicę pobytu w Małym Buczku.
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Tegoroczne  spotkanie  zaczęliśmy  Eucharystią  w  Lipce,  w  parafii  Św.  Katarzyny.  Ksiądz  proboszcz
Tomasz Łuczyk ciepło nas powitał. W kościele pojawiły się trzy Kapliczki Matki Bożej Pielgrzymującej,
co było dla nas miłym zaskoczeniem. Mimo deszczu, grupa parafian  z ks. proboszczem na czele, udała
się z nami do Parku na wspólną modlitwę przy krzyżu i pamiątkowej tablicy oraz biesiadę przy ognisku.
W rodzinnej atmosferze bardzo smakowały pieczone kiełbaski, owoce i wykwintne ciasto. Sołtys Małego
Buczka,  pan  Paweł  Tuschik  opowiedział  ciekawą historię  tego miejsca.  Pan Paweł  jest  pasjonatem i
prawdziwą skarbnicą wiedzy o tych terenach. Ucztę zakończyliśmy wspólnym śpiewem i koronką do
Bożego  Miłosierdzia.  Serdeczne  Bóg  zapłać  wszystkim,  którzy  zaangażowali  się  w  przygotowanie
uroczystości. Szczególnie dziękujemy naszym kochanym siostrom s. Adrianie, s. Emanueli i s. Annie,
które  zawsze  nam towarzyszą,  wspierają,  motywują  do  działania  i  nieustannie  modlą  się  w naszych
intencjach.

„IDŹCIE I GŁOŚCIE…” „IDŹCIE I GŁOŚCIE…” 
– REKOLEKCJE DLA RODZIN PIASKI 2017 – CZAS ŁADOWANIA AKUMULATORÓW– REKOLEKCJE DLA RODZIN PIASKI 2017 – CZAS ŁADOWANIA AKUMULATORÓW

Zawsze rekolekcje są czasem intensywnej  pracy nad sobą.  Tegoroczne hasło rekolekcji  nawiązuje do
Programu  Duszpasterskiego  na  rok  2016/  2017.  Każdy  dzień  był  wezwaniem  do  bycia  aktywnym.
Wspólna modlitwa, wykłady, warsztaty, impulsy, adoracje, eucharystie, homilie pomagały nam znaleźć
odpowiedź na pytanie – Po co jestem? Czego chcę?
S.  Emanuela  bardzo  jasno  przedstawiła  wielkie  prawdy  chrześcijańskie.  Chrześcijaństwo  to  życie,
natchnienie Ducha Świętego – nie ideologia. Bóg we mnie mieszka i nie ma większej jedności niż jedność
z  Bogiem.  Mówiła,  że  człowiek musi  być  spójny.  Mamy przez  życie  wędrować,  a  nie  się  włóczyć.
Wędrówka ma cel, włóczęga jest bez celu. Zawsze powinniśmy pielęgnować kulturę spotkania z drugim
człowiekiem.  S.  Adriana  przypominała  nam  cechy  dobrego  ewangelizatora:  jest  pokorny,  okazuje
szacunek innym, umie słuchać. Pokora czasem bywa błędnie interpretowana. Pokora to nie służalczość,
tchórzostwo i mazgajstwo. Ważne, by w pokorze nauczyć się rozróżniać prawdę od własnego zdania.
Podczas rekolekcji poznaliśmy prawdę o In vitro, którą przedstawiła pani Krysia Jedynak, spotkaliśmy
autorkę „Elementarza Modlitwy Bożego Dziecka” panią Dominikę Rybak, która oprócz autografu wpisała
piękną dedykację dla obdarowanych dzieci.
W tym roku w rekolekcjach uczestniczyła duża grupa dzieci,  którymi opiekowała się s. Anna wraz z
dziewczętami: Kamilką, Dominiką, Hanią i Alinką. Maluchy pod ich kierunkiem przygotowały makietę
naszego Sanktuarium, laurki dla rodziców, nauczyły się wielu pieśni i przede wszystkim rozwijały się
sportowo.  O  nasze  żołądki  zatroszczyły  się  s.  Daniela  i  pani  Marylka  z  Wrześni.  Jedzonko  było
rewelacyjne. Za ten dobry czas od 13 do 16 lipca wszystkim serdeczne - Bóg zapłać.

DOŚWIADCZYĆ OBECNOŚCI OJCA… 

Matka Boża Trzykroć Przedziwna i Ojciec Założyciel sprawili, że podczas tegorocznych wakacji
mogłam odwiedzić dwa miejsca na terenie Śląska, gdzie przebywał nasz Ojciec. W obu tych miejscach
doświadczyłam niezwykłej atmosfery zadomowienia w sercu MTA i obecności naszego Ojca…

W dniach 05-10.08.2017r. uczestniczyłam w rekolekcjach dla kobiet w Ząbkowicach Śląskich, a
kaplica MTA była miejscem naszych codziennych spotkań modlitewnych, a także naszego zaangażowania
w uporządkowanie i upiększenie tego miejsca. Poznając historię Szensztatu w Polsce i pracy apostolskiej
Sióstr  w tym miejscu  od 1946 roku pomyślałam sobie,  że  nieprzypadkowo Siostry trafiły  akurat  do
Ząbkowic.  To  miejsce  wcześniej,  bo  w  1925  roku,  nawiedzał  Ojciec  Założyciel,  a  więc  było  ono
uświęcone Jego obecnością, choć po II wojnie światowej do Polski  przyjechać nie mógł. Zrobiły to „za
Ojca” s. Marianna i  s.  Józefa,  które budując Rodzinę Szensztacką w Polsce na wiele lat  ukochały to
miejsce  i  tę  kapliczkę.  Dla  naszej  grupy rekolekcyjnej  to  miejsce  też  jest  niezwykle  ważne.  W dniu
09.08.2017r.  w kaplicy MTA podczas  Eucharystii  Dorota  i  Kasia  zawarły Przymierze  Miłości  jako  
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Współpracowniczki Szensztackiej  Ligi Kobiet. Do pięknie wysprzątanej i udekorowanej kaplicy MTA
przybyli również zaproszeni członkowie kręgu Matki Bożej Pielgrzymującej z Ząbkowic Śląskich, którzy
razem z nami w wielkiej radości przeżywali tę Uroczystość. 

A jakby tego było mało z Ząbkowic Śląskich pojechałam do Pietrowic Wielkich koło Raciborza,
skąd już tylko kilka kilometrów do Kietrza.  Dzięki uprzejmości p. Jadwigi pojechałyśmy do Kietrza,
gdzie w ciszy długo modliłyśmy się, wpatrując się w oczy MTA i spoglądając na obraz Ojca. Myślami
powróciłam  do  wspomnień  z  poświęcenia   tablicy  w  Kietrzu,  a  sercem do  czasów  gdy  te  miejsca
nawiedzał Ojciec Kentenich. Ta kaplica jest szczególnym miejscem dla członkiń Instytutu Pań Szensztatu
w Polsce, które nie mogąc wyjechać poza granice Polski traktowały to miejsce jako Sanktuarium i tu
składały swoje poświęcenia. Jest to więc również miejsce powstawania Szensztatu w Polsce.
          Dla mnie osobiście czas tegorocznych wakacji był czasem niezwykłego doświadczenia wspólnoty i
posłannictwa,  a  także  na  nowo  odnalezienia  mojego  własnego  zadania  do  spełnienia  w  Rodzinie
Szensztackiej.  Dziękuję  MTA  i  Ojcu  Założycielowi  za  nowy  entuzjazm  i  prowadzenie  po  ścieżkach
Szensztatu we Wspólnocie Szensztackiej Ligi Kobiet!
          Czuje się posłana z błogosławieństwem Papieża Franciszka, który podczas Audiencji dla Rodziny
Szensztackiej w 2014 roku mówił tak:  „Udzielając wam błogosławieństwa, posyłam was w nadchodzące
lata  jako  misjonarzy.  Posyłam  was  nie  w  swoim  imieniu,  ale  w imieniu  Jezusa.  Posyłam  was  nie
samych, ale ręka w rękę z naszą Matką, Maryją oraz w łonie naszej Matki, Kościoła Świętego. Posyłam
was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.”
        Zachęcam wszystkich, by podczas różnorakich wędrówek po Polsce odwiedzali miejsca obecności
naszego Ojca, czerpiąc z nich moc i siłę, jakiej Ojciec pragnie udzielać swoim dzieciom…

Violetta Wilandt
Szesznsztacka Liga Kobiet

REKOLEKCJE DLA RODZIN W MURZASICHLU

Szensztackie rekolekcje dla rodzin w Murzasichlu odbyły się w dniach od 11 do 17 sierpnia 2017 
roku. Ks. Marcin, s. Adriana i s. Emanuela zatroszczyli się o bogatą duchową ucztę dla uczestników z 
Bydgoszczy, Wrześni, Grudziądza, Gniewkowa i Czańca. Rozpoczęliśmy ten święty czas rekolekcji w 
Roku Św. Brata Alberta właśnie w klasztorze Albertynów. Adoracja Najświętszego Sakramentu, 
Sakrament Pokuty i Pojednania oraz Msza św. otworzyły nasze serca na przyjmowanie darów 
przygotowanych przez Pana Boga i naszą ukochana Matkę. Nawiedziliśmy Pustelnię Św. Brata Alberta i 
Kaplicę Sióstr Albertynek. Motto rekolekcji brzmiało: „Idźcie i głoście” natomiast istotnym tematem było
sanktuarium domowe, jego ideał i idea  budowy żywego sanktuarium przez nasze rodziny. Przeżyliśmy 
piękne i niezapomniane chwile w czasie Eucharystii z góralska muzyką w Poroninie, z byłym prefektem 
Kongregacji Nauki i Wiary na Krzeptówkach w Zakopanem, gdzie świętowaliśmy Wniebowzięcie 
Najświętszej Maryi Panny a także w naszej skromnej Bacówce wraz z odnowieniem przymierza 
małżeńskiego w uroczej scenerii z Tatrami w tle. Urzekające były widoki z Rusinowej Polany, potem 
wizyta u Królowej Tatr na Wiktorówkach a także niebo pełne gwiazd, gdy śpiewaliśmy przy ognisku 
stare, dobre, polskie piosenki  przy dźwiękach gitary. Naszym mistrzem akompaniamentu był Juliusz. 
Każdy na miarę swoich możliwości (a były one bardzo różne) zdobywał górskie szczyty oraz wspinał się 
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wzwyż w sferze ducha a pomocą i niezwykłym bogactwem była wspólnota osób, którą tworzyliśmy w 
czasie tych rekolekcji .

Bogu niech będą dzięki za te niezliczone dary, które otrzymywaliśmy każdego dnia wraz z 
pięknem otaczającej nas przyrody. Ogromna wdzięczność dla Trzykroć Przedziwnej Matki, że tak bardzo 
troszczy się o nas dając nam za przewodników nasze kochane wspaniałe, dzielne  Siostry: s. Adrianę i s. 
Emanuelę oraz za tych wszystkich, którzy nam służyli swoja pracą.

Ludwika Bodzek

WSPOMNIENIEWSPOMNIENIE

Pan Stanisław Śródka
Mam wrażenie, że znałam go od zawsze. Choć nigdy nie należał do Ruchu
Szensztackiego, był bardzo z nim związany. Bliżej p. Stanisława poznałam
 w 2005r., kiedy to w ramach Stowarzyszenia wraz z gremium przyszło nam
„stawiać” dom mieszkalno-rekolekcyjny przy Sanktuarium. Pan Stanisław,
 z ramienia głównego projektanta, p. Bożeny Wawrzkowicz, czuwał nad
zgodnością wykonania z projektem. Mimo że był honorowym członkiem
Stowarzyszenia, bardzo się przez kolejne lata napracował! Jak można się domyśleć - zmiany w projekcie 
były nieuniknione. Wiele godzin spędził na tzw. spotkaniach roboczych w szerszym lub mniejszym 
gronie. Najczęściej jednak z p. Adamem Niesobskim. Siadali i uzgadniali, co można zmienić, poszerzyć, 
co należy wzmocnić… Obliczali zapotrzebowanie materiałowe, koszty.
Każdą zmianę p. Stanisław natychmiast skrzętnie nanosił na plany. Niekiedy mówiłam, aby poczekał i 
dokonywał za jednym zamachem więcej zmian a nie tak pojedynczo, ale na to „nie poszedł”, bo w 
papierach musiało się wszystko zgadzać na bieżąco. Był bardzo skrupulatny. Pamiętam, jak przy 
zamawianiu okien zaproponowałam jasną uszczelkę, zaoponował, bo w projekcie była czarna. 
Człowiek Zawierzenia. Zawsze pogodny, uśmiechnięty, uczynny, mający czas. Nie wiem, czy 
jakakolwiek uroczystość na Piaskach odbyła się bez niego. Niekiedy przychodził z żoną, która całym 
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sercem akceptowała jego zaangażowanie w „piaskowych” pracach. Swoją 55. rocz. ślubu (09.02.2007r.) 
obchodzili właśnie na Piaskach.  Był stałym uczestnikiem 1. majowych pieszych pielgrzymek. W tym 
roku również szedł. W czasie pieszych pielgrzymek do Częstochowy, w których brała udział córka z 
rodziną, p. Stanisław codziennie pieszo przybywał do Sanktuarium (ok. 9 km). 
Dusza artystyczna (jak cała rodzina). W okolicach Bożego Narodzenia tradycyjnie piekł pierniczki, które 
wraz z rodziną różnorodnie przyozdabiał. Wspólnie tworzyli przepiękne kartki świąteczne, robili stroiki. 
Wiem, widziałam, bo nasze kontakty były nie tylko „zawodowe”. 18.12.2016r. p. Stanisław skończył 90 
lat. Po mszy św. w jego intencji (w Bazylice), każdy składający życzenia otrzymał ozdobny woreczek z 
pierniczkami i przyczepionym zdjęciem jubilata. To było niespotykane i piękne.
Zmarł 12.06 br., nagle. Gdyby poczekał 2 dni… Gdyby poczekał, zmarłby w rocznicę śmierci swojej 
żony, Jadwigi, która odeszła do Pana 9 lat wcześniej. Od dnia jej pogrzebu p. Stanisław codziennie 
chodził na cmentarz, a przy grobie żony palcem na piasku „malował” serce.
Pogrzeb odbył się 17.06 br., w oktawie Bożego Ciała. Prośmy Boga, aby przyjął duszę p. Stanisława do 
Swojego Królestwa i zarazem dziękujmy za  możliwość obcowania z tak zacnym człowiekiem.
                                                                                                                     Gertruda Tobolska
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WRZESIEŃ 2017
15.09 – ROZPOCZECIE MIĘDZYNARODOWEGO ROKU O. J. KENTENICHA
17.09 - Kawiarenka
18.09 – Msza św. Przymierza ,adoracja NS od 10.00-18.00 – oprawa liturgiczna – młodzież
Po Mszy św. pierwsze SPOTKANIE Z OJCEM - film
21-24.09  Triduum w Otwocku-Świdrze

PAŹDZIERNIK  2017 – M  iesiąc Różańca i Przymierza
7.10 – RÓŻANIEC DO GRANIC http://www.rozaniecdogranic.pl/o-rozancu-do-granic 

8.10 – Spotkanie Animatorów LR 14.00 – 18.00
18.10, śr. - Msza św. Przymierza   – gr. Bożego Ciała, adoracja NS od 10.00-18.00 
Po Mszy św. SPOTKANIE Z OJCEM: Sanktuarium – najpiękniejszy owoc przymierza miłości
21.10, sob. – Diecezjalny Dzień Przymierza (program nadeślemy wkrótce)
Pamiętajmy o naszych Chorujących, Jubilatach i Solenizantach, wypraszając im potrzebne łaski Pamiętajmy o naszych Chorujących, Jubilatach i Solenizantach, wypraszając im potrzebne łaski 
ii  opiekę Matki Bożej. Zachęcam do odmówienia nowenny do Ojca Założyciela w intencji naszych  opiekę Matki Bożej. Zachęcam do odmówienia nowenny do Ojca Założyciela w intencji naszych  
Chorych i we wszystkich intencjach zanoszonych za jego wstawiennictwem.Chorych i we wszystkich intencjach zanoszonych za jego wstawiennictwem.

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.
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