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Kochana Kochana 
Rodzino Szensztacka!Rodzino Szensztacka!

   

Otwarty  15  września  2017r.  Międzynarodowy  Rok  Ojca  Kentenicha,
który jest  dla  naszej  Rodziny  Szensztackiej  w  Polsce  ostatnim  etapem przygotowań  do  Przymierza
Miłości z nim, inspiruje nas,  by bardziej  przyjrzeć się naszemu Założycielowi.  Wierzymy,  że to jego
wybrał  Pan  Bóg  na  swoje  narzędzie  w powołaniu  do  życia  Dzieła  Szensztackiego.  Zawarcie  z  nim
Przymierza Miłości przez Szensztat w Polsce oznacza naszą gotowość, by wiernie trwać przy tej wizji
Szensztatu jaką Dory Bóg przekazał nam przez Założyciela. 
W jednej  z  publikacji  z  Biblioteki  Szensztackiej,  która  ostatnio  ukazała  się  w  języku  polskim  pt.:
„Założyciel i dzieło w świetle decyzji z 20 stycznia 1942” o. E. Monnerjahn w obrazowy sposób ukazuje
znaczenie roli założycieli wspólnot nie tylko za ich życia, ale i w całym ciągu funkcjonowania danych
społeczności. Mówi:
Co przekazują założyciele, co sprawia, że stają się przekazującymi życie, twórczymi ojcami?
1) Założyciele przekazują wolę Bożą, Boży plan, który dla religijnej wspólnoty jest fundamentalny i mia-
rodajny. Są oni narzędziem, które ma pomóc w urzeczywistnianiu Bożej woli i planu".
2) Przekazują założonej przez siebie wspólnocie Boży styl życia. Dokonuje się to zwłaszcza przez 
zredagowanie Reguły”. Dlatego dla wspólnoty jest niezmiernie ważne, że Reguła według której ma żyć, 
rzeczywiście pochodzi od założyciela.
3) Założyciele przekazują Boże życie, Bożą łaskę (właściwą danej wspólnocie)”.

Zachęcam do podejmowania duchowego wysiłku zgłębiania kim dla nas osobiście i dla naszych
wspólnot  jest Sł. B. Ojciec Józef Kentenich, nasz Założyciel.

Życzę błogosławieństwa Ojca

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    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 OJCA              SŁOWA OJCA              

Hasłem Dachau była praca! Praca! Ciągły ruch! Czy nie jest tak i z nami?
My,  ludzie,  wciąż  jesteśmy czymś zajęci.  Mamy tak  mało  czasu  i  ochoty  do
wewnętrznego zatrzymania się, skupienia. Dlatego też  wcale nie wiemy, co
posiadamy w Maryi.  W różańcu rozważamy przedziwną wielkość i  chwałę
Maryi. Różaniec pomaga nam stawać się podobnymi do Maryi, odbiciem Maryi.
„Matko,  obym  był  jak  Ty”.  Przez  modlitwę  różańcową  powinniśmy  się
upodabniać do Maryi! Jak wiele jest we współczesnym świecie ludzi podobnych
do Ewy! Wiele odbić Ewy, a jak mało odbić Maryi.  Dlatego różaniec jest tak
bardzo potrzebny. (...) 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 skupie-
niu, ze zrozumieniem. Nie wolno tej modlitwy klepać. Nie jesteśmy katarynką. Odmawiajcie ją
nie tylko ustami, lecz sercem.

Ojciec Józef Kentenich: Nasze maryjne posłannictwo

 M Mo d l i t w a  n a  R o k  O j c a  K e n t e n i c h a  o d l i t w a  n a  R o k  O j c a  K e n t e n i c h a    

Boże nasz Ojcze, Ty w Ojcu Kentenichu dałeś nam, napełnionego ogniem Ducha Świętego,
Ojca i proroka, świadka i głosiciela Twojego  posłannictwa w naszych czasach.

Prosimy Cię, daj i nam cząstkę jego założycielskiego ducha. 
Spraw, aby jego charyzmat był w nas tak żywy, abyśmy jego mocą mogli kształtować

przyszłość Kościoła i społeczeństwa. Niech jego pragnienie odnowienia świata stanie się
naszym pragnieniem. Daj, abyśmy mocą przymierza miłości budowali nowy świat, 

w którym ludzie tworzą kulturę przymierza, wszędzie tam, gdzie żyją i działają.
Przedwieczny Ojcze, prosimy Cię, by Kościół włączył ojca Kentenicha w poczet świętych.

Otwieraj dla niego i jego posłannictwa drzwi i serca wielu ludzi, aby mógł im wskazać drogę
do Ciebie, który jesteś Pełnią życia. Prosimy Cię o to w łączności z Maryją, naszą Trzykroć

Przedziwną Matką i Zwycięską Królową z Szensztatu. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

   Słów kilka o Sekretariacie Ojca Józefa Kentenicha  Słów kilka o Sekretariacie Ojca Józefa Kentenicha   

Wy go sami beatyfikujcie 
św. Jan Paweł II

Proces beatyfikacyjny o. Józefa Kentenicha został otwarty w Trewirze 10. lutego 1975 roku. Ale nadal
znajduje się on na etapie diecezjalnym. Dlatego może właśnie ten rok, jemu poświęcony przypomni nam
słowa, które niegdyś św. Jan Paweł II skierował do nas: Wy go sami beatyfikujcie i bardziej poczu-jemy
się odpowiedzialni za ukazywanie jego świętości własnym życiem. 
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1. Beatyfikacja

Na początek krótkie przypomnienia odnośnie przebiegu procesu beatyfikacyjnego i samej beatyfi-
kacji. Beatyfikacja jest jednym z etapów postępowania kanonizacyjnego. Słowo pochodzi z łaciny (bea-
tificare - wyróżniać, czynić szczęśliwym) - a oznacza akt kościelny wydawany przez Kościół Katolicki,
uznający osobę zmarłą za błogosławioną, zezwalający na publiczny kult Sługi Bożego, ograniczony do ja-
kiegoś kraju, regionu, diecezji. Taki akt wydaje się po pozytywnym rozpatrzeniu procesu beatyfikacyjne-
go. Beatyfikacja różni się od kanonizacji tym, że nie nakazuje, lecz zezwala na kult publiczny lokalny.
Proces beatyfikacyjny może się rozpocząć najwcześniej 5 lat po śmierci kandydata na ołtarze (decyzją pa-
pieża okres ten może ulec skróceniu – tak było w przypadku procesu Matki Teresy z Kalkuty, Jana Pawła
II). Proces jest prowadzony przez Trybunał Beatyfikacyjny. Na jego czele stoi postulator, którego zada-
niem jest udowodnienie m.in. heroiczności cnót kandydata. Dokumentacja zbierana jest na szczeblu lokal-
nym, w diecezji do której należał kandydat. Następnie wniosek o beatyfikację przekazany jest Stolicy
Apostolskiej, gdzie rozpatrują go dwie różne komisje, teologów i kardynałów. Kluczowymi momentami
procesu są stwierdzenie heroiczności cnót Sługi Bożego oraz kanoniczne stwierdzenie, że za jego wsta-
wiennictwem dokonał się co najmniej jeden cud.
2. Sekretariat Ojca

Sekretariat Ojca Józefa Kentenicha jest ośrodkiem wspierającym proces beatyfikacyjny. Znajduje
się w Domu Spotkania z Ojcem Kentenichem na Górze Szensztat. Filie tego sekretariatu znajdują się w
wielu krajach na całym świecie, w tym również u nas, w Polsce z siedzibą przy Sanktuarium Zawierzenia
na bydgoskich Piaskach. 

Sekretariat Ojca promuje materiały informacyjne, dostarcza impulsy modlitewne w 90 językach.
Poprzez te teksty posłannictwo o. Kentenicha może być bardziej poznane w Kościele i docierać do możli-
wie wielu ludzi. Sekretariat zajmuje się rozpowszechnianiem kultu Sł. B. Ojca Józefa Kentenicha, zbiera-
niem informacji związanych ze świadectwami wysłuchanych modlitw za Jego wstawiennictwem. Podej-
muje badania nad ich specyfiką i zakresem. Innymi słowy gromadzi dowody i bada kult prywatny, który
jest brany pod uwagę w przewodzie procesu beatyfikacyjnego. Sekretariat podejmuje stałą zbiórkę podpi-
sów pod prośbą do Stolicy Apostolskiej o beatyfikację Ojca Józefa Kentenicha.  Przyjęto, że taką listę
można podpisać raz w miesiącu. Sekretariat zbiera także informacje o świadectwach dotyczących próśb
i podziękowań zanoszonych za wstawiennictwem naszego Ojca.

Dlaczego potrzebne jest spisywanie próśb i podziękowań? Jednym z wymogów w procesie kano-
nizacyjnym jest podawanie przez Sekretariat statystyki, kierowanych do Ojca Kentenicha próśb i podzię-
kowań. Chodzi o to, aby pisać przede wszystkim o pomocy, której doznajemy zarówno w małych jak i
znaczących potrzebach, problemach z jakimi borykamy się w codziennym życiu. Prośby mogą być różne-
go rodzaju. Mogą obejmować wszystkie dziedziny naszego życia. Jeśli ktoś nie chciałby zbyt szczegóło-
wo ich opisywać, wystarczy, że poda jedynie dziedzinę, w której oczekuje pomocy, np.: duchową, rodzin-
ną, małżeńską, zawodową, szkolną, gospodarczą, dotyczącą zdrowia, uwolnienia ze zniewoleń i nałogów,
itp. Niektóre świadectwa o doznanej łasce mogą zostać przez Sekretariat opublikowane. Jednakże uczyni-
my to tylko podając inicjały piszącego oraz nazwę kraju, z którego pochodzi, a także zrobimy to tylko za
jego zgodą, którą wcześniej wyrazi na formularzu. I uwaga!!! Jedynie te świadectwa, na których umiesz-
czony jest adres, podpis i data są ważne dla postępu procesu kanonizacyjnego. Oczywiście, dane te pozo-
stają w naszym banku informacji i  są objęte tajemnicą.  Rozpowszechnianie świadectw, wysłuchanych
modlitw za wstawiennictwem Ojca Józefa Kentenicha, zwiększa u ludzi zaufanie i powoduje, że chętnie
powierzają mu swoje troski, prośby i różnego rodzaju sprawy.

W Szensztat, w każdą sobotę o godz. 17.00 w kościele Trójcy Świętej odprawiana jest Msza św.
w intencjach powierzonych wstawiennictwu Sł.  B.  O. Józefa Kentenicha,  jak również za wszystkich,
którzy złożyli swój podpis prosząc o wyniesienie go na ołtarze. W Polsce Msze św. o beatyfikację i we
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wszy-stkich  intencjach  zanoszonych  za  wstawiennictwem  Ojca  Założyciela  odprawiane  są  na  wielu
placówkach Sióstr Szensztackich, zazwyczaj 15 dnia każdego miesiąca. Intencja ta towarzyszy również
wielu innym naszym wspólnotom. Przy Sanktuarium Zawierzenia istnieje także Pogotowie Modlitewne,
którego członkowie modlą się w intencjach, które trafiają do Sekretariatu Ojca. Warto również z tego też
względu,  zgłaszać swoje intencje do Sekretariatu, bo jest z tym związane konkretne omadlanie intencji. 

A jak wygląda nasz Sekretariat Ojca od strony liczb? 
Statystykę robimy 2 razy do roku. Poniżej dane za I połowę 2017 r.: 
podpisów zebraliśmy- 2481
próśb – 648   
podziękowań – 242,  
Co prawda tendencję mamy zwyżkową, ale przyznajmy, nie jest to jeszcze pełnia naszych możliwości.
Zachęcam do refleksji: ile w tych liczbach odnajduję swoich próśb, podziękować, czy podpisów? Przy tej
okazji pragnę podziękować wszystkim, którzy drogą mailową lub na kartkach spisują i przesyłają swoje
intencje i świadectwa do Sekretariatu Ojca. 
3. Wy go sami beatyfikujcie

Powyższe słowa św. Papieża przypominają nam o potrzebie więzi z Ojcem. Jeśli chcemy swoim
życiem  zaświadczyć  o  świętości  Ojca,  to  musimy  pielęgnować  dziecięcą  postawę  względem  niego,
inaczej nie poznamy, nie zrozumiemy jego charyzmatu i nie będziemy mogli być posłani jako dojrzali
głosiciele posłannictwa. Bo posłannictwo możemy przyjąć tylko będąc w relacji z nim, nie z samej teorii. 

Otwarty 15 września  Międzynarodowy Rok Ojca Kentenicha jest dla nas bezsprzecznie, czasem
świętowania, ale i szczególnym wyzwaniem. Na pewno każdy z nas pragnie Ojcu coś ofiarować z tej
okazji. Czasem ten najmniejszy i najbardziej niepozorny dar ma szansę stać się tym najmilszym. Również
te  zewnętrzne  dary mogą  takimi  się  stawać.  Dlatego,  pragnę Was  zaprosić  do  zbierania  w Waszych
wspólnotach podpisów pod prośbą o beatyfikację Ojca oraz do spisywania próśb i podziękowań zanoszo-
nych za Jego wstawiennictwem. Mała kartka zapisana czasem z trudem, może nie tylko posłużyć do sta-
tystyki, ale przede wszystkim może nam dopomóc w budowaniu relacji ufności przez serce Ojca Józefa
do Serca Ojca Niebieskiego. I o to tak naprawdę chodzi, by on pomagał nam otwierać się na doświadcze-
nie Ojcowskiej miłość Boga. Bóg Ojciec potrzebuje dojrzałych duchowo dzieci, które mógłby posłać  
z  posłannictwem  Jego  bezgranicznej  miłości.  Ideałem  chrześcijaństwa  jest  tożsamość  dziecięctwa
Bożego,  stawać  się  synem  w  Synu –  w  Jezusie.  Do  tego  potrzebujemy  Ojca,  potrzebujemy  jego
beatyfikacji. 
4. Świadectwa

Doświadczenie otrzymanych łask domaga się dzielenia nimi z innymi dla większej chwały Bożej
 i wzajemnego pokrzepienia. Przedstawiam Państwu kilka świadectw:

* Otrzymałam od mojej babci nowennę do Ojca Józefa Kentenicha. Modlitwa ta, bardzo mi pomo-
gła w pewnej trudnej sytuacji rodzinnej.  Mój tato pokłócił się ze swoim bratem. Wujek mimo to zaprosił
nas do Niemiec z okazji swoich 50 urodzin. Tato jednak powiedział, że w żadnym wypadku nie pojedzie
tyle kilometrów, ale przede wszystkim dlatego, że nie ma dobrego zdania o wujku. Chciałam, żeby ta
rodzinna wojna nareszcie się skończyła i rozpoczęłam modlitwę z książeczki, którą otrzymałam od babci.
Wkrótce, mój tata niespodziewanie zgodził się pojechać na urodziny wujka. Zaplanował cały wyjazd, czyli
podróż tam i z powrotem oraz świętowanie, na dwa dni. Jednak podczas pobytu u wujka, tato zmienił
zdanie i zostaliśmy tam kolejne trzy dni przeżywając je w cudownej rodzinnej atmosferze. Chciałabym tym
świadectwem dodać innym odwagi, by zwracali się do Ojca Kentenicha o pomóc w rodzinnych sprawach,
którym sami nie potrafimy zaradzić. Przez to możemy dopomóc w ogłoszeniu go kiedyś świętym.

D., 18 – latka z Polski
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* Ojcze Józefie, nasz Założycielu, dziękuję Ci za wysłuchanie prośby o dar poczęcia w

małżeństwie mojej siostrzenicy. Od 6 tygodni nosi już pod swoim sercem nowe życie.
Bydgoszcz, 19 września 2017

5. Zapraszam do wspólnej modlitwy o beatyfikację Ojca Józefa Kentenicha:
Boże Ojcze! W Sanktuarium Trzykroć Przedziwnej Matki i Zwycięskiej Królowej z Szensztatu

dajesz nam dowody Twojej miłości. Ojca Kentenicha uczyniłeś przyjacielem i wychowawcą
rozumiejącym problemy współczesnych ludzi. On sam doświadczał ich w swoim życiu

 i przezwyciężał dzięki zawierzeniu Bożej Opatrzności na wzór Maryi.
Boże, proszę Cię, abyś przyjął moje prośby i pragnienia, które zanoszę za wstawiennictwem Ojca

Józefa Kentenicha. Udziel mu rychłej chwały wyniesienia na ołtarze. Niech jego przykład
 i posłannictwo ukazane zostaną Kościołowi i całemu światu, aby jak najwięcej ludzi mogło przez

niego znaleźć zadomowienie w Twojej Ojcowskiej miłości. Amen.

Wszystkich, którym leży na sercu beatyfikacja naszego Ojca, jak i troska o wierność jego 
chryzmatowi zapraszam do współpracy z Sekretariatem Ojca.

Sekretariat Ojca Józefa Kentenicha
ul. Br. Czecha 9/11, 05-402 Otwock-Świder

e-mail: sekretariat-kentenich@szensztat.pl
www.pater-kentenich.org/pl/ 

adres do kontaktu:
 ul. Smukalska 113; 85-565 Bydgoszcz

       TO SIĘ WYDARZYŁO …      

T R I D U U M  
Otwock-Świder, Sanktuarium Wierności

W przymierzu z Tobą, Ojcze – takie motto towarzyszyło tegorocznemu Triduum Szensztackiemu,
które w dniach 21–24 października 2017 r. zgromadziło przedstawicieli polskiej Rodziny Szensztackiej. 
W  roku  jubileuszowym,  w  którym  mija  50  lat  od  śmierci  naszego  Założyciela  czeka  nas  wiele
jubileuszowych łask, ale i wyzwań. Przede wszystkim chcemy dobrze poznać Ojca Kentenicha poprzez
lekturę  książek  przez  niego  napisanych  oraz  osobistą  więź  z  nim.  Ojciec  Kentenich  już  w  Akcie
Przedzałożycielskim z 27.10.1912 roku mówi, że oddaje się do dyspozycji uczniów, i nas, i do końca
swojego życia  dawał  ludziom, z którymi  się  spotykał  wsparcie,  bezpieczeństwo i  poczucie wolności.
Stworzył ruch od „drobnych rzeczy” takich, jak: świadectwo wiary, stałe nawracanie się, walka z sobą,
transparentność  ludzkiego  ojcostwa  w  związku  z  ojcostwem  Boga.  Sł.  B.  O.  Józef  Kentenich  jest
ponadczasową głową Rodziny Szensztackiej, dlatego ważne jest, by niczego nie zmieniać w jego nauce,
ale wiernie wprowadzać w swoje życie otrzymane wskazówki. Przejąć to wielkie dziedzictwo i zacząć
żyć Ojcem na co dzień. Pomoże nam w tym budowanie więzi z Założycielem poprzez: zaangażowanie go
w naszych codziennych sprawach (podobnie,  jak wzywamy świętych o wstawiennictwo);  szukanie w
życiu  Ojca  Kentenicha  odpowiedzi  na  rozwiązanie  naszych  problemów;  prośba  o  błogosławieństwo;
wspólnotowe odmawianie nowenny w konkretnej intencji; pisanie o wszystkich wysłuchanych prośbach;
stworzenie przy sanktuariach „ławeczek spotkania” z Ojcem, odwiedzanie miejsc, w których przebywał.
Przez  przymierze  miłości  z  Ojcem  Kentenichem  chcemy  w  wierności  opowiedzieć  się  za  jego
charyzmatem w naszym życiu. Przymierze miłości to fundament Szensztatu.
Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy przygotowali Triduum i sprawili, że w prawdziwie rodzinnej
atmosferze mogliśmy przeżyć ten dobry czas.

Refleksja Bożeny Stygar z Wrześni, ALR
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      SSA czyli SSA czyli 

 Szensztacka Szkoła Animatora Szensztacka Szkoła Animatora      

Podczas tegorocznego Triduum w Świdrze jednym z tematów
była  Szensztacka  Szkoła  Animatora,  a  konkretnie  jej  przyszłość.
Szkoła  powstała  jako  owoc  Kongresu  Rodziny  Szensztackiej  i
dotychczas  odbyło  się  VI  edycji.  W  zajęciach   udział  wzięli
animatorzy grup i wspólnot z Polski i nie tylko. Wykładowcami byli

s. M. Estera, o. Romuald, Mirka i Paweł Kwas oraz Jerzy Mika.
W przygotowanej przez Jerzego Mikę, a przedstawionej przez o. Romualda prezentacji mogliśmy

najpierw spojrzeć wstecz na dotychczasową działalność SSA, a potem usłyszeć o planach na przyszłość.
Mogliśmy również w grupach porozmawiać o naszych doświadczeniach w tej dziedzinie i pomysłach na
przyszłość. Prowadzący SSA zaproponowali, by zorganizować 4 kolejne niezależne sesje tematyczne: 
1. Narzędzia animatora – jak prowadzić grupę; 
2. Szensztacka duchowość i historia; 
3. Szkoła głoszenia/szkoła referentów; 
4. Szkoła rozeznania – praktyczna wiara w Opatrzność Bożą. 

Podczas tych sesji uczestnicy mogą zdobyć teoretyczne i praktyczne umiejętności pracy z grupą 
jako animatorzy, uporządkować swoją wiedzę o Szensztacie oraz przygotować się do prowadzenia osoby 
lub grupy do Przymierza Miłości (np. z kręgów Apostolatu Matki Bożej Pielgrzymującej), ćwiczyć 
umiejętność mówienia ciekawie i przekonująco o Szensztacie oraz pogłębić swoją wiarę w Bożą 
Opatrzność, by móc przekazywać orędzie Szensztatu całemu światu.

W jednej z grup dyskusyjnej podkreśliliśmy, że trzeba „odszukać” tych, którzy już uczestniczyli 
w SSA i zaprosić do dzielenia się swoimi umiejętnościami i wiedzą, a także nie bać się takich zadań, po-
traktować wysiłki związane z przygotowaniem spotkania, czy impulsu jako możliwość własnego rozwoju
w połączeniu ze służbą dla drugich. Nasze obawy powinna rozwiewać postawa Ojca Założyciela, który w
1912 roku mówił do swoich nowych wychowanków: „Staję całkowicie do waszej dyspozycji, ze wszy-
stkim, czym jestem i co posiadam: z moją wiedzą i niewiedzą, z moimi możliwościami i niemożliwościa-
mi, a przede wszystkim z moim sercem.” (Akt Przedzał.1). My też możemy stanąć w takiej, jak Ojciec,
postawie,  by  ożywiać,  pobudzać  do  aktywnego  przeżywania  codzienności  szensztackiej,  wydobywać
talenty  i  umiejętności  wszystkich  w  grupie,  a  przede  wszystkim  coraz  głębiej  i  mocniej  wrastać  
w Przymierzu Miłości z Maryją i naszym Ojcem.

Wszyscy zainteresowani udziałem w sesjach Szensztackiej Szkoły Animatora jako uczestnicy lub
współorganizatorzy  proszeni  są  o  kontakt  z  Jerzym  Miką:  jerzymika@jerzymika.pl z  dopiskiem  
w temacie SSA uczestnik lub SSA organizacja w terminie do końca października 2017r.

Oprac. Violetta Wilandt Szensztacka Liga Kobiet

  R ó ż a n i e c  d o  g r a n i c   
-RATUJ RÓŻAŃCEM POLSKĘ I ŚWIAT   

Jako wspólnota kursu Rodzina Jedności mieliśmy mały wkład w decyzję Episkopatu, aby promować tę
modlitwę.  25  sierpnia  w  godz.  21-23,  na  rekolekcjach  w Stoczku  Klasztornym  odmawialiśmy w intencji
naszej Ojczyzny cały różaniec. Po kilku dniach dowiedzieliśmy się, że w tym czasie Episkopat podjął decyzję,
aby zalecać wiernym uczestnictwo w „Różańcu do granic”, w święto Matki Bożej Różańcowej 7.10.2017 r.
ustanowione po cudownym zwycięstwie wojsk chrześcijańskich nad islamską Turcją w bitwie morskiej pod
Lepanto w 1571 r.

Wybraliśmy kościół św. Jadwigi Śląskiej w Nowym Porcie. Pojechała  z nami rodzina z naszego kursu
 i koleżanka ze wspólnoty Matki Bożej Pielgrzymującej w parafii Byszewo. 
Na modlitwę zgłosiło się 600 osób z różnych miejscowości od Częstochowy począwszy. Najliczniejsza grupa
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była z Chełmna. W duchu wielkiej modlitwy, wspólnoty, wzruszenia i radości ze spełnionego patriotycznego
obowiązku, i świadomości, że to niezmiernie ważny moment w historii naszej Ojczyzny, szczęśliwi wróciliśmy
do domów.

Na modlitwie była z nami Maryja, w figurze pielgrzymującej po ulicach Nowego Portu w poniedziałki
majowe, która po modlitwie została obsypana płatkami róż i na prośbę gospodarzy obdarowana różańcami.
Nastąpił też cud rozmnożenia słodkości, gdyż częstowano nas jeszcze nad Wisłą na pożegnanie zapraszając
do odwiedzin.

Modlitewne  spotkanie  przeżywane  w  tej  wspólnocie  zapadły  głęboko  w  sercu.  Naszą  modlitwą
obejmowaliśmy Ojczyznę tak bardzo podzieloną,  prosząc  aby Maryja doprowadziła nasz naród do zgody
narodowej przez  skłonienie serc do pełnienia Bożych zamysłów z Bożą pomocą, a nie promowania tylko
ludzkich wizji.

Chwyćmy  się  różańca,  aby  to  co  dzieje  się  w  Polsce  zobaczyć  w  tym  samym  Bożym  świetle!  
W  przeszłości  mamy  świadectwa,  że  Maryja  do  takiego  pojednania  doprowadziła  już  nie  raz.
Podziękowaniem za  pojednanie  narodowe pod Guzowem z  początku  XVII  w.,  było  umieszczenie  orła  na
obrazie bledzewsko-rokitniańskim, którego kopią jest Matka Boża Licheńska. 
W różańcu siła. Niech Krucjata Różańcowa za Ojczyznę nabiera mocy!

Małgorzata i Rafał Jasińscy

Różaniec do granic. To spotkanie to wielka uczta duchowa

W sobotę, 7.10.2017 r. o g. 6.00 spod bydgoskiej Łuczniczki wyjechało 5 autokarów do Sarbinowa
koło  Koszalina  z  uczestnikami  inicjatywy  Różaniec  do  granic.  Już  po  drodze  dołączały  się  autokary  ze
Złotowa, Koszalina,  nawet z Łodzi.   Kościół pod wezwanie Wniebowzięcia Matki Bożej w Sarbinowie jest
umiejscowiony  nad samym  Bałtykiem  ok.  150  m.  Najpierw uczestniczyliśmy w konferencji  poświęconej
modlitwie różańcowej, następnie we Mszy św. W kazaniu Ks. Proboszcz nawiązał do obecności Matki Bożej
Trzykroć  Przedziwnej  w  Sanktuarium  na  Górze  Chełmskiej  oraz  do  ubiegłorocznej  uroczystości
Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. Są to wielkie dzieła Boże! 

Na  modlitwie  różańcowej  nad  brzegiem  morza  w  Sarbinowie  zgromadziło  się  ok.  1000  osób.
Spotkaliśmy tam także nasze Siostry z Góry Chełmskiej. Chociaż pogoda znacząco się pogorszyła, wiał wiatr i
zacinał deszcz, ludzie się nie wycofali, tylko coraz goręcej się modlili za Ojczyznę, pokój na świecie, rodziny i
młodzież.  Tak  umocnieni  Mszą  św.  i  Komunią  św.  ,  modlitwą  różańcową  i  doświadczeniem  wspólnoty
rozjechaliśmy się do swoich domów. Dobrze by było, gdyby  inicjatywa „Różaniec do granic” była powtarzana
co roku. Spotkanie to było wielką ucztą duchową, za którą dziękujemy Dobremu Bogu i Maryi. 

Basia i Roman Matthews

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

*  Zespół  Duszpasterski  przy  Sanktuarium  Zawierzenia  pragnie  zaproponować  co  miesięczny  cykl
SPOTKAŃ Z OJCEM jako wspólnego przeżywania Roku Ojca Kentenicha. Każdego 18.dnia miesiąca
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po Mszy św. Przymierza zapraszamy wszystkich na Spotkanie z Ojcem, czyli na krótkie, w różnorodnej
formule  spotkania  naszej  diecezjalnej  wspólnoty,  które  pozwolą  nam  bardziej  poznać  Ojca  i  jego
charyzmat  nie  tylko  z  abstrakcyjnej  teorii,  ale  także  wejść  z  nim  w  relację.  Oto  temat  spotkań:  

18.10  –  Sanktuarium  owocem  przymierza  miłości;  18.11  –  Świętowanie  urodzin  Ojca;  
18.12  –  Ojciec  uczy  nas  znaczenia  małych zwyczajów w naszym Sanktuarium Domowym;  
18.01 – Inscriptio cordis in cor – wpisanie serca w serce; 18.02 – Moje doświadczenie Ojca;
18.03 – Dialog małżeński u Ojca – Kawiarenka Dialogowa; 18.04 – Wy Go sami beatyfikujcie –
Dowody  na  świętość  Ojca  Józefa  Kentenicha;  18.05  –  Maryjo,  wyczekująca  pośród  grona
Apostołów -  modlitwą Ojca wołamy o dary Ducha Świętego; 18.06 – Ojciec swoim dzieciom na
wakacje;  18.07  –  Wakacyjne  niespodzianki;  18.08  –  Wakacyjne  niespodzianki;  
9.09 – Mały Buczek z Ojcem; 18.09 – Ojcze, dziękujemy – podsumowanie Roku Ojca

* W sobotę,  7.10.17 r.  rozpoczęła się  III EDYCJA AKADEMII RODZINY.  Zgłosiło się 8 nowych
małżeństw, którym przez najbliższy rok szkolny chcemy pomagać w nabywaniu umiejętności dobrego
radzenia  sobie  z  powołaniem  małżeńskim  i  rodzinnym.  Obok  Kawiarenki  Dialogowej  Małżonków
Akademia jest druga ogólnopolska inicjatywa Rodziny Szensztackiej. Jestem ogromnie wdzięczna VIII
kr. Związku Rodzin oraz PP. Małgorzacie i Rafałowi Jasińskim z I kr. Związku Rodzin za oddanie serca
i czasu tej sprawie. Jednakże jest to inicjatywa całej naszej diecezjalnej wspólnoty. Dlatego zwracam się
do chętnych, którzy w dobrowolnej formie i czasie chcieli by nas wspomóc darem swego apostolskiego
serca. Zawsze mile widziana pomoc przy opiece nad dziećmi, chętne osoby prosimy by się zgłaszały do p.
Małgosi Zająkały – tel. 602 853 271. W obecnej chwili poszukujemy także wolontariatu do w kuchni
(chodzi o ugotowanie obiadu razem z s. M. Danielą, szczegóły u s. M. Emanueli). Terminy na ten rok:
4.11.2017;  25.11.2017;  9.12.2017;  13.01.2018;  3.02.2018;  17.03.2018;  14.04.2018;  19.05.2018;  23-
24.06.2018

*  Potrzeby  ludzi  w  obecnym  czasie  skłaniają  nas  również  do  kilku  urozmaiceń  w  prowadzeniu
KAWIARENKI DIALOGOWEJ MAŁŻONKÓW. Dziękuję za wierną posługę kr. V Związku Rodzin,
który także wspiera rodzącą się Formację Wstępną do wspólnot rodzinnych w naszej diecezji. Dziękuję
również  Lidze  Kobiet,  która  podjęła  się  opieki  nad  dziećmi  w  czasie  Kawiarenki.  Zapraszam nowe
małżeństwa  do  pomocy w prowadzeniu  Kawiarenki.  Odbywa się  ona  4  raz  do  roku  w 3.  niedzielę
miesiąca, w tym roku są to terminy: 19.11.2017; 18.03.2018; 15.04.2018. Szczegóły u s.M. Emanueli.
 
*  W każdą  3.  niedzielę  miesiąca  w Sanktuarium Zawierzenia  jest  odprawiana  Eucharystia.  Od
września  br.  główną  intencją  (oprócz  modlitwy  za  pielgrzymów  i  dobrodziejów)  jest  modlitwa  za
MAŁŻEŃSTWA I RODZINY. Czasie niesprzyjającym Bożemu zamysłowi rodziny, wręcz ataków na
rodzinę  chcemy  zjednoczyć  się  we  wspólnym  błaganiu  o  wierność  i  wsparcie  łaski  dla  małżeństw
i rodzin.  Tę Mszę się łączymy także z  błogosławieństwem matek/rodziców oczekujących narodzin
dziecka oraz z modlitwą o dar potomstwa. Wszystkich serdecznie zapraszam. Jeśli jakaś grupa, czy
kurs, lub osoby indywidualne chciały by się zaangażować w dowolnym miesiącu w oprawę liturgiczną
(czytania, modlitwa wiernych, może gitara i pieśni) proszę o wcześniejszy kontakt.

PAŹDZIERNIK  2017 – Miesiąc Różańca św. i Przymierza Miłości

15.10 – Dzień Dziecka Utraconego – w sposób szczególny pamiętajmy w modlitwie o rodzinach, 
które dźwigają doświadczenie smutku z powodu przedwczesnej śmierci własnych dzieci.
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*15.10, ndz., g. 15.30 - Eucharystia w int. Małżeństw i rodzin z błogosławieństwem matek/rodziców 
oczekujących potomstwa oraz modlitwą o dar nowego życia
18.10, śr. - Msza św. Przymierza   – gr. Bożego Ciała, adoracja NS od 10.00-18.00 
Po Mszy św. SPOTKANIE Z OJCEM, refleksja nt.: Sanktuarium – najpiękniejszy owoc 
przymierza miłości
*21.10, sob. – DIECEZJALNY DZIEŃ PRZYMIERZA 
program:
11.00 – Przywitanie Matki Bożej - Siostry
11.30 – Eucharystia i błogosławieństwo prymicyjne o. Przemka Skąpskiego
12.30 – agapa; (wspólnymi siłami Ligi i Związku Rodzin)
13.30 - Rodzinne świętowanie – diecezja Toruńska
14.30 – Odnowienie Przymierza Miłości – o. Andrzej

 Różaniec - Apostolat Matki Bożej Pielgrzymującej Archidiecezji Gnieźnieńskiej
PROSIMY o przyniesienie pokrojonego ciasta lub owoców na wspólnotową agapę

LISTOPAD  2016

 4.11 – Akademia Rodziny
11.11 – Święto Niepodległości
16.11 – ur. Ojca Założyciela
18.11, sob. - g. 18.00 - Msza św. Przymierza – 25 lecie Przymierza Miłości, adoracja NS od 10.00-18.00

 – Spotkanie z Ojcem – Rodzinne świętowanie urodzin Ojca
19.11, ndz. - Eucharystia w int. Małżeństw i rodzin z błogosławieństwem matek/rodziców 
oczekujących potomstwa oraz modlitwą o dar nowego życia oraz  KAWIARENKA DIALOGOWA
25.11 –   Akademia Rodziny

Pozdrawiamy serdecznie Ligę Kobiet z okazji  drugiej rocznicy zawarcia przymierza miłości  oraz Zespół 
MTA w druga rocznicę powstania. Życzymy obfitości błogosławieństw Ojca i szczególnej opieki MTA - 
Królowej Zawierzenia oraz radości na drogach posługi.

Pamiętajmy o naszych Chorujących, Jubilatach i Solenizantach, wypraszając im potrzebne łaski 
i opiekę Matki Bożej. Zachęcam do odmówienia nowenny do Ojca Założyciela w intencji naszych  
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.

Diecezjalne Centrum Ruchu Szensztackiego:                                                                              www.bydgoszcz.szensztat.pl
Bydgoszcz ul. Smukalska 113, Tel. 52/340-20-14                                                                                            www.szensztat.pl
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