ZAWIERZENIE
Nos cum prole pia - benedicat Virgo Maria
DIECEZJA BYDGOSKA, TORUŃSKA I ARCHIDIECEZJA GNIEŹNIEŃSKA
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R O K O J C A J Ó Z E F A K E N TE N I C H A
"JESTEŚMY, BO TY JESTEŚ"

Kochana Rodzino Szensztacka!
Marana tha! Przyjdź Panie Jezu! Krótki tegoroczny Adwent przynagla nas do zmobilizowania wszystkich sił, by zdążyć z przygotowaniem
serca na przyjście Pana. Wpatrzeni w Maryję – Niepokalaną, zachęceni
jesteśmy, by podejmować w głębi serca postanowienia prostowania dróg życia i relacji, by stawać
się jak Ona czystym darem dla Boga i naszych najbliższych. W codziennym zabieganiu pomiędzy
domem, pracą, szkołą, troską o dzieci, opieką nad chorymi, pomiędzy lekturą Pisma Świętego
i czasem pośpieszną modlitwą i sakramentami, przychodzi do nas Maryja, nieskażony brudem
grzechu, doskonały człowiek, jakiego wymarzył sobie Bóg. Przychodzi, by przypomnieć, że nie
jesteśmy tu sami, rzuceni w wir problemów i niesprzyjających okoliczności. Przychodzi jako
Matka, by z czułością spojrzeć nam w oczy i z delikatnym uśmiechem przygarnąć do Swego
Serca. Maryja, Pani Adwentu, tęsknoty i oczekiwania, które wypełniło się poprzez przyjście
Zbawiciela. Maryja Partnerka naszego Przymierza, która nieustanie przypomina nam o najgłębszych tęsknotach naszego własnego serca: o Bogu – naszym Źródle i Celu, który dla nas i naszego
Zbawienia przychodzi do nas jako Małe Dziecko. Przyjmijmy Je z radością.
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 U…
SŁOWA OJCA
„Chciejmy być promieniem słońca, chciejmy wnosić Matkę Najświętszą wraz z Bożym
Dzieciątkiem w ciemności zalegające ziemię, aby świat był bardziej przeniknięty światłem,
a ludzie odnaleźli drogę do Serca ukochanej Matki Bożej, do Serca Boga Ojca.
... powstańcie! Weźcie Dziecię i Jego Matkę, nieście Ich do Waszych bliźnich, wnoście Ich
w Wasze codzien-ne życie, dając radość wszystkim, z którymi się spotykacie. Wraz ze swym
Boskim Dzieciątkiem niech nam błogosławi Panna Maryja!”
Ojciec Józef Kentenich

MODLITWA OJCA
Twe Sanktuarium to nasz Nazaret, wśród nocy czasu dla oczu ukryty.
Niepokalana, tam na modlitwie zbawienia zorzy czekałaś tęsknie;
tam Gabriel Tobie poselstwo przyniósł, przez swoje Fiat świat rozjaśniłaś.
Na nowo Fiat swe wypowiadasz, Twe światło z Szensztat rozprasza mroki,
bo Mądrość Wieczna wybrała to miejsce dla odnowienia współczesnego świata.
Spraw, bym wraz z Tobą swój czek in blanco dla zwyciężenia szatana złożył,
jako narzędzie chcę być w Twym ręku, życie swe Dziełu radośnie poświęcić.
Niech Ojcu chwała rozbrzmiewa wszędzie przez Zbawiciela i Jego Matkę,
niech w Duchu Świętym sławiony będzie na każdym miejscu, teraz i zawsze. Amen.
Zachęcam do SPISYWANIA PRÓŚB I PODZIĘKOWAŃ
zanoszonych za pośrednictwem naszego Ojca Założyciela.
W tym celu można posłużyć się adresem mailowym:
sekretariat-kentenich@szensztat.pl;
Zapraszam również na stronę internetową poświęconą naszemu Ojcu:
http://www.pater-kentenich.org/pl/

T O S I Ę W Y D A R Z Y Ł O…
SKUPIENIE ADWENTOWE 2017
W niedzielę, 3 grudnia, Rodzina Szensztacka zgromadzona wokół
Sanktuarium Zawierzenia na bydgoskich Piaskach przeżywała kolejne
Skupienienie Adwentowe. Eucharystii przewodniczył O. Andrzej, który zachęcił
nas wszystkich do aktywnego i radosnego oczekiwania na przyjście Pana.
W czasie konferencji O. Andrzej przypomniał nam, że Kościół to wspólnota
wspólnot, nie dużych parafii, czy chrześcijańskich narodów. Chrześcijanie mają
zadanie ożywić Kościół, nadać mu życie. Tak, jak dusza dla ciała, mamy być
światłem dla świata. Każde sanktuarium domowe jest miejscem, gdzie czerpiemy
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siły, łaski, pielęgnujemy więzi. W Akcie Założycielskim Sanktuariów Domowych, z 18 listopada 1963
roku O. Józef Kentenich wskazał, że Matka Boża Trzykroć Przedziwna podobnie, jak z Prasanktuarium,
tak z każdego sanktuarium domowego działa cuda w naszym życiu. Wystarczy pokazać Matce Bożej,
czym żyjemy na co dzień, jak pielęgnujemy wartości, jak pracujemy nad sobą, że naprawdę Ją kochamy,
ufamy, wtedy Ona zamieszka w naszych domach. Każda rodzina powinna stać się kościołem domowym.
By tak się stało, potrzebna jest nasza osobista decyzja, często odkładana na później. Tłumaczymy się
brakiem miejsca, brakiem dostatecznego porządku w mieszkaniu, a wystarczy przypomnieć, że
w Prasanktuarium też nie od początku było pięknie i czysto, a tam właśnie działo się coś wielkiego. Coś,
co rozprzestrzeniło się na cały świat. Często zapominamy, że jesteśmy dziećmi królewskimi – to nasze
największe szczęście. Musimy wsłuchać się w głos naszego serca i odpowiedzieć sami sobie, co jest dla
nas najważniejsze i heroicznie zawierzyć się Chrystusowi i Jego Matce.
Wielką ucztą duchową dla uczestników skupienia był koncert zespołu Duża Rajska Kawa pt. „Niech
radują się Tobą dobre Anioły” z tekstami Ewy Stadtmüller i z muzyką Marii Mateji.
Dziękujemy także za pyszny żurek, wspaniałe ciasta, występy dzieci i wspólną modlitwę.
Wszystkim za wszystko - Bóg zapłać!
Bożena Stygar Liga Rodzin

8 GRUDNIA - UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
"Myśl o Niepokalanej budzi najgłębiej ukryte tęsknoty szlachetnego człowieka." JK
Maryja, z Nazaretu prosta dziewczyna, a taka twórcza
zwyczajna, a jednak przedziwna
pokorna, a jakże potężna
milcząca, a brzemienna w Słowo
Maryja, Umiłowana Córka Boga Ojca
Cudowna Matka Jezusa
Doskonałe Naczynie Ducha Prawdy i Miłości
Maryja, Matka wierzących i Nadzieja słabych
Maryja z Nazaretu! Taka jak ja, a jednak zupełnie inna.
Choć wieki mnie od Niej oddalają to przecież jest mi tak bliska.
Maryja Matka Boga – doskonały człowiek wymarzony przez Stwórcę, pełna łaski.
I właśnie dlatego jesteś mi tak bliska, choć z dalekiego Nazaretu,
Ty, o, Niepokalana przedstawiasz sobą to, co jest najgłębszą tęsknotą mojego serca.
Bo i ja w pierwotnym planie miłości Boga byłam czysta, bez grzechu.
O Niepokalana Matko, ukazuj mi i światu nieustanie swoje piękno i bogactwo łaski
niech tęsknota serca wzrasta i przemienia nasze codzienne życie.
STR.3

Grudzień 2017 Nr 216

Razem z Tobą Ojcze!
BOŻE NARODZENIE
KOCHANI!
Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego
życzymy Bożego pokoju, ufności i radości,
bo Jezus Chrystus stał się Człowiekiem
dla naszego zbawienia!
! ! ! U WA G A ! ! ! U WA G A ! ! !
Ś W I Ą T E C Z N A Z A B AW A Z N I E S P O D Z I A N K A M I !
Rozbłysło światło nad stajnią w Betlejem.
Ogłoszono nowinę: Mesjasz się narodził.
Kolęduj z radością małemu Jezusowi.
Oddawaj Mu pokłon wraz z pasterzami.
Jak królowie ze Wschodu obsypuj darami.
Codziennie w łączności z Ojcem Założycielem
Adoruj Chrystusa, który jest twoim Zbawicielem.
Królem wieków, Panem nad Panami,
Emmanuelem czyli Bogiem z nami.
Nieszczęśliwej ludzkości podarowanym,
Trzykroć Przedziwnej Matki Synem umiłowanym.
Ewangelii niestrudzonym Głosicielem,
Najwierniejszym twoim Przyjacielem.
I tak w Niebieskim Królestwie
Chóry Aniołów śpiewają Mu wiecznie
Hołdy składają z wszystkimi Świętymi
A ty dołącz do nich z twoimi bliskimi.
W wierszu ukryte jest hasło związane z Szensztatem. Odgadnięte hasło podpisane
imieniem i nazwiskiem należy napisać na karteczce i przynieść na Spotkanie Opłatkowe z Ks.
Biskupem 7 stycznia 2018r. Karteczki z rozwiązaniem należy złożyć do specjalnego koszyka.
Spośród osób, które udzielą prawidłowej odpowiedzi trzy otrzymają niespodziankę, a dodatkowo
jeden z pozostałych uczestników zabawy otrzyma nagrodę pocieszenia.
Ciepłe Bóg Zapłać Autorce - Pani Ludwice Bodzek,
za podzielenie się z nami swoimi talentami!!!!
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!!! O G Ł O S Z E N I A !!!
Porządek przygotowania oprawy liturgicznej Mszy Przymierza przy Sanktuarium Zawierzenia w 2018r.
18.01.czw. – gr. św. Antoniego; 18.02.ndz. - Grudziądz; 18.03.ndz – gr. JPII; 18.04.śr. – gr. św. Ireneusza;
18.05.pt. - gr. Zwiastowania; 18.06.pon. – gr. MB Fatimskiej i Kr. Jadwigi; 18.07.śr. – gr. Bożego Ciała;
18.08.sob. - rekolekcje Kr XI Zw.R.; 18.09.wt. - Młodzież; 18.10.czw. – gr. MB Zwycięskiej; 18.11.ndz.Matka Kościoła; 18.12.wt.- Związek Rodzin
GRUDZIEŃ 2017
* 16.12 sob., g.14.00 – 18.00 - Przygotowanie do przymierza in blanco dla osób z Ligi
* 17.12 ndz., g.15.30 - Eucharystia w intencji Małżeństw i Rodzin z błogosławieństwem matek /
rodziców oczekujących potomstwa oraz modlitwą o dar nowego życia
* 18.12 pon., g.10.00-18.00 Adoracja NS; g. 18.00 Msza św. Przymierza i Spotkanie z Ojcem – Zw.R.
* 31.12 ndz., g.24.00 - Msza św. w Sanktuarium o błogosławieństwo w Nowym 2018 Roku, a wcześniej
kolędowanie
STYCZEŃ 2018
* 06.01 sob. - Orszak Trzech Króli

* 07.01 ndz. – Spotkanie opłatkowe, na którym będziemy gościć Ks. Bpa Jana:
g. 15.00 – Eucharystia w kościele paraf. Świętej Rodziny; Agapa opłatkowa w auli przy Sanktuarium – w programie: krótki scenariusz Bożonarodzeniowy przygotowany przez dzieci, życzenia,
kolędowanie i rozwiązanie świątecznej zagadki. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam!!!
*13.01 sob. – Akademia Rodziny
*18.01 pn. - g.10.00-18.00 Adoracja NS; g. 18.00 Msza Św. Przymierza oraz Spotkanie z Ojcem
(odp.gr. z parafii św. Antoniego)
* W dniach 9-11 lutego 2018 r. zapraszamy na Spotkanie weekendowe dla Mam. Wszystkie Panie,
które pragną ubogacić się wspólnotą, ale i podzielić się sobą ubogacając innych mogą w cieniu Sanktuarium Zawierzenia przeżyć radosne chwile. Chętne Panie zachęcam, żeby nie zwlekać zapisami, ilość
miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia: s.emanuela@szensztat.pl
* Przypominam, że w dn. 17-23.05.18 r. planowana jest pielgrzymka do Szensztatu. Są jeszcze wolne
miejsca. Szczegóły u s. M. Adriany.
Pamiętajmy o naszych Chorujących, o 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:
Bydgoszcz ul. Smukalska 113, Tel. 52/340-20-14

www.bydgoszcz.szensztat.pl
www.facebook.com/SzensztatBydgoszcz
www.szensztat.pl
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