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!
Wejście w każdy Nowy Rok określają nam - ludziom Szensztatu, dwie daty, nierozerwalnie
złączone, niby klamra: 24.12.1941 r. oraz 20.01.1942 r. Pierwsza z nich to Wigilia Bożego
Narodzenia w 1941 r. Przypomina o wydarzeniu, które zapoczątkowało powstanie nurtu
duchowego w Szensztacie zwanego Ogrodem Maryi. Prosty list do Dzieciątka Jezus s.
Mariengard w świetle wiary w Bożą Opatrzność stał się symbolem i motywatorem do poważnego
potraktowania słów, które św. Jan w Ewangelii odnosi do samego Pana Jezusa i Jego Ofiary za
nas, Jego przyjaciół: Nie ma większej miłości, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
Gotowość składania duchowych ofiar w samowychowaniu i znoszenia trudności czasu wojny
małej ale wiernej grupy Sióstr w intencji uwolnienia Ojca Założyciela z hitlerowskiego więzienia
w Koblencji stała się siłą i natchnieniem dla Założyciela. Gdy 20.01.1942 r. odważa się on Bożą
wolę odczytać jako propozycję rezygnacji z ludzkich środków uwolnienia go i w duchu
całkowitego zawierzenia przyjąć decyzję o zesłaniu do obozu koncentracyjnego, chce świadomie
na dziecięcą wierność i ofiarność Sióstr odpowiedzieć ojcowską ofiarą. Zewnętrzne zniewolenie
oraz ryzyko śmierci chce ofiarować jako dar dla wszystkich swoich duchowych dzieci,
wypraszając nam, po wszystkie czasy istnienia Szensztatu wewnętrzną wolność. Jego duchowy
dar, okupiony 3 letnim pobytem w piekle Dachau jest dla nas także wyzwaniem, by na drodze
samowychowania nie poddawać się zewnętrznym trudnościom, walcząc o prawdziwą wolność
dziecka Bożego.
Dziękuję Alicji Przewoźniak z V kr Związku Rodzin za inicjatywę przypomnienia Listu do
Dzieciątka Jezus i zaproszenia nas wszystkich do współtworzenia tego nurtu w obecnej historii
Szensztatu. Dzisiejszą główna prośbą, którą zanosimy do Dzieciątka Jezus są nie tylko nasze
sprawy osobiste, ale także nasze przemienione życie, którym chcemy świadczyć o świętości Ojca.
Na drodze przygotowań do przymierza miłości z nim, chcemy uświadamiać sobie, że właśnie
przedmiotem przymierza z Ojcem Założycielem jest nasza wierność charyzmatowi Szensztatu,
który przez niego otrzymaliśmy od Dobrego Boga.
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…
S Ł O WA O J C A
„Obraz Matki Bożej winien stanąć przed oczyma ludzi w całej swojej wspaniałości i
opanować serca w stopniu, jaki rzadko dotąd był spotykany. Maryja idzie przez świat jako
wielka Wychowawczyni ludzi. Pragnie wszędzie rodzić Chrystusa, a w ten sposób ratować
zagrożoną tożsamość chrześcijańską. Dlatego też szuka miejsca, skąd mogłaby w szczególny
sposób rozwijać swą działalność wychowawczą.”
Ojciec Józef Kentenich

M O D L I T WA O J C A
Proszę Cię, niebios Ojcze, o krzyże cierpienia –
któreś mi przygotował na drodze zbawienia.
Obym nigdy za własnym nie chodził już zdaniem
– lecz we wszystkim wypełniał Twoją wolę, Panie!
Kiedy Oblubieńcowi stanę się podobny,
szczęśliwy będę wtedy i w łaski zasobny.
Wszystko, co zechcesz Ojcze, możesz zesłać na mnie.
Zsyłaj, a niech się tylko „ja” we mnie przełamie,
by odtąd Chrystus we mnie działał, żył jedynie;
- Ja w Nim, przynosząc Tobie radość w każdym czynie.
Wiem dobrze, że nie ześlesz mi krzyża żadnego
bez łaski Twojej świętej do dźwigania jego.
Mój Oblubieniec wesprze słabe siły moje,
a Matka czuwać będzie, tak dźwigniemy w troje.
A jeśli zechcesz chronić mnie przed krzyżem –
przed wolą Twoją z nieba zawsze się uniżę.
I wtedy Cię poproszę: „Oddal te cierpienia,
Tyś bowiem dla mnie gwiazdą życia i zbawienia!”
Przy sterze życia mego dotąd ja sam stałem,
żeś Ty był Panem jego, nieraz zapomniałem;
Choć nie kiedym do Ciebie zwracał się w niewoli to po to,
bym wiódł żywot – według mojej woli.
O daj mi Ojcze, przeżyć przemiany godzinę,
abym w Chrystusie wszystkim oznajmił nowinę:
„Ster świata, życia zrządzeń jest w ręku Boga,
chociaż cel ich zakryty, niepojęta droga!”
Ślepo się, więc przez Ciebie Ojcze, wieść pozwolę,
bylebym tylko wiernie pełnił Twoją wolę!
Pójdę z Tobą wśród mroków, podążę i nocą

Twa miłość bowiem czuwa, ona mi pomocą!.
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Ś W I A D E C T WA
Moja córka Ewa w 1996 r. zachorowała na żółtaczkę typu B. Po paru miesiącach leczenia
wyniki były nadal złe i wirus nie ustępował. Odmówiłam 9-cio dniową nowennę do Ojca Józefa
Kentenicha a dziesiątego dnia poszłyśmy na kolejne badania. Okazało się, że wyniki były
rewelacyjne! Ani śladu wirusa. Dziękuję za to Ojcu Założycielowi.
M. M., Polska – 2017 r.
Ojcze Józefie, dziękuję Ci za uratowanie mnie i innych uczestników wypadku drogowego,
który bez Twojej pomocy mógł zakończyć się dla nas bardzo nieszczęśliwie.
A.H., Polska - 4 .04. 2017 r.
Zachęcam do SPISYWANIA PRÓŚB I PODZIĘKOWAŃ
zanoszonych za pośrednictwem naszego Ojca Założyciela.
W tym celu można posłużyć się również 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…
Za nami SPOTKANIA OPŁATKOWE, oto kilka relacji z tych wydarzeń:
Tradycyjne już, jak od kilku lat, Rodzina Szensztacka z Grudziądza i
Mokrego gromadzi na wspólnym spotkaniu opłatkowym i kolędowaniu. Tym
razem spotkaliśmy się 30.12.2017 r. przy parafii p.w. Najświętszego Serca Pana
Jezusa i św. Ojca Pio w Tarpnie. Świętowanie rozpoczęliśmy w godzinie
Miłosierdzia uczestnictwem w Eucharystii pod przewodnictwem ks. kanonika
Stanisława Hermana. Po uczcie duchowej udaliśmy się na spotkanie do domu
parafialnego. Na początku świąteczne życzenia złożył nam ks. Stanisław, który
skłonił nas do refleksji nad miejscem narodzenia naszego Zbawiciela oraz osób, które przyszły oddać mu
pokłon, w tym również królów. Sami mieliśmy sobie odpowiedzieć na pytanie jak my dziś przyjmujemy
dobrą nowinę o Jezusie, który nieustannie przychodzi w sakramentach. Dobrym słowem podzieliła się z
nami również s. Adriana. Potem wszyscy w duchu miłości i braterstwa dzieliliśmy się opłatkiem
kontynuując składanie życzeń, tym razem już indywidualnych, wzbogacone serdecznymi uściskami. Po
słodkim poczęstunku śpiewaliśmy kolędy przy akompaniamencie s.Adriany oraz z inicjatywy s.Emanueli
pastorałki z podziałem na głosy męskie i żeńskie, co chwilami przynosiło zadziwiające efekty dźwiękowe.
Tradycyjnie w trakcie spotkania losowaliśmy naszych „modlitewnych podopiecznych” na kolejny rok.
Spotkanie zakończyły podziękowania zarówno dla naszych Drogich Sióstr jak i pozostałych gości z
Bydgoszczy – państwa Bodzek oraz Kruczkowskich. Dziękujemy wszystkim za ten błogosławiony czas,
w którym mogliśmy wspólnie dzielić się radością z przyjścia Boga do człowieka.
Dorota Galewska i Ania Reetz z Grudziądza, Liga Rodzin
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6 stycznia 2018 roku spotkaliśmy się we Wrześni, by dzielić się wielką radością z Narodzenia
Syna Bożego. Wspólne świętowanie Wspólnoty Żywego Różańca, Rodzin Szensztackich i Apostolatu
Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej to już tradycja w parafii św. Królowej Jadwigi. Wielu ludzi wpisało się
w tą tradycję. Po raz kolejny naszym czcigodnym gościem był biskup senior Bogdan Wojtuś, któremu
zawsze dobro małżeństw i rodzin leży na sercu. Jego pokrzepiające słowa na długo zapadają w naszej
pamięci. Ksiądz biskup przypomniał historię Szensztatu w ówczesnej archidiecezji gnieźnieńskiej i swój
udział w tej historii.
Jak zawsze były z nami kochane siostry. S. M. Emanuela i s. M. Franciszka wniosły radość życia
Przymierzem Miłości z Maryją. Zawsze gotowe, by dzielić się z nami swoim czasem, modlitwą
i charyzmatem i tym razem przygotowały miłe niespodzianki. Po raz pierwszy gościł na naszym Opłatku
Ojciec Andrzej Lampkowski z Instytutu Ojców Szensztackich, który od niespełna roku sprawuje opiekę
duszpasterską nad wspólnotą Rodzin Ligowych. Ojciec Andrzej jadąc z Warszawy do Bydgoszczy
zboczył nieco z drogi, by zajechać do Wrześni. Mamy nadzieję, że Jego obecność wśród nas stanie się też
tradycją. Bardzo ucieszyła nas obecność Danusi i Tomka Wojcieszaków oraz Violetty Vilandt z Bydgoszczy. Nasze wspólne kolędowanie nie byłoby możliwe, gdyby nie niezwykła przychylność proboszcza ks.
kan. Adama Zalesiaka.
Zgodnie z tradycją na stołach nie zabrakło wspaniałych ciast, owoców i słodyczy. Łamanie opłatkiem,
życzenia, śpiewy kolęd i pastorałek oraz biesiadowanie zakończyła uroczysta Msza święta, której
przewodniczył bp Bogdan Wojtuś w koncelebrze z o. Andrzejem i ks. kan. Adamem Zalesiakiem.
Trochę za mało wśród nas było młodych ludzi, ale mamy wielką nadzieję, że to się zmieni.
W lutym pragniemy zainaugurować spotkania młodych małżeństw wokół Trzykroć Przedziwnej Matki.
Chcemy utworzyć nową grupę. Wierzymy, że zapraszając Świętą Rodzinę na serio do naszego życia,
możemy liczyć na nieskończone łaski i cuda.
Bożena Stygar Liga Rodzin

Września, 6.01.18 r.

Bydgoszcz, 7.01.18

W Niedzielę Chrztu Pańskiego 7 stycznia 2018 roku bydgoska Rodzina Szensztacka spotkała się
na wspólnym kolędowaniu przy Sanktuarium Zawierzenia w Bydgoszczy. Mszę świętą w parafii pw.
Śwętej Rodziny odprawił Pasterz naszej diecezji J.E. Ks. Biskup Jan Tyrawa. W kazaniu Ks. Biskup
mówił, że Jezus narodzony w ubóstwie w Betlejem przychodzi do każdego człowieka i jednoczy się z
nim. Mówił też o odpowiedzialności za Kościół, a także o misji Kościoła. Podkreślił, że każdy z nas jest
budowniczym Kościoła i świata, który swoim własnym życiem i realizowaniem Bożego powołania
przyczynia się do budowania tej Wspólnoty i dawania świadectwa. Każdy z nas jest odpowiedzialny za
to budowanie Kościoła i dawanie świadectwa.
Dalszy ciąg naszego świętowania miał miejsce w auli przy Sanktuarium Zawierzenia. Przy pięknie
STR.4

Styczeń 2018 Nr 217

Razem z Tobą Ojcze!
udekorowanych stołach i choince, przy kawie i pysznym cieście świętowaliśmy – składając sobie
życzenia, śpiewając kolędy i poświęcając czas bliźniemu. Nie zabrakło też czegoś dla ducha, czyli
prezentacji o Ojcu Założyciela, która ukazywała nam Jego osobę i charyzmat. W klimat Bożego
Narodzenia wprowadziły nas dzieci z naszych rodzin, które przygotowały czytania, psalm i procesję z
darami na Mszy świętej oraz tekst wprowadzający i kolędy podczas dalszego świętowania.
Dla wszystkich dzieci Bożych była niespodzianka! Przybył do nas święty Mikołaj, który obdarował
drobnymi prezentami zarówno młodszych jak i trochę starszych.
Rozstrzygnięty został również, przygotowany przez Ludwikę Bodzek, konkurs na hasło ukryte w tekście
zamieszczonym w gazetce z grudnia 2017 roku. Laureaci otrzymali książkowe nagrody.
Wielkie podziękowania należą się wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego świętowania
oraz wszystkim, którzy na to świętowanie przybyli!
Violetta Wilandt, Liga Kobiet
! ! ! U WA G A ! ! ! U WA G A ! ! !
Ś W I Ą T E C Z N A Z A B AWA Z N I E S P O D Z I A N K A M I !
Kochani czytelnicy naszej gazetki „ZAWIERZENIE". W grudniowym numerze
zaprosiliśmy Was do świątecznej zabawy z niespodziankami. Nadszedł czas na ogłoszenie
rozwiązania. W wierszu ukryte było hasło: ROK OJCA KENTENICHA. Zadanie nie było takie
łatwe. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w zabawie, a także tym, którzy się trudzili, ale
nie osiągnęli pozytywnego rezultatu. Zgodnie z zapowiedzią na spotkaniu opłatkowym spośród
osób, które złożyły na karteczkach prawidłowe rozwiązanie rozlosowano trzy niespodzianki a
jedna osoba otrzymała nagrodę pocieszenia, za niepełną odpowiedź. Brawa dla odważnych i
wytrwałych poszukiwaczy!!!
Ludwika Bodzek

!!! O G Ł O S Z E N I A !!!
* PORZĄDEK OPRAWY LITURGICZNEJ MSZY PRZYMIERZA W 2018 R.
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;
Zwiastowania 18.06.pon. – gr. MB Fatimskiej i św. Kr. Jadwigi; 18.07.śr. – gr. Bożego
Ciała; 18.08.sob. - rekolekcje Kr XI Zw. R.; 18.09.wt.
8.09.wt. - Młodzież; 18.10.czw. – gr. MB Zwycięskiej;
18.11.ndz.- Matka Kościoła; 18.12.wt.- Związek Rodzin
* Są do nabycia płytki CD z nagraniem spotkania z PP. M. M. Fenelon – świadkami Ojca Założyciela
ze Stanów Zjednoczonych, którzy dzielili się z nami doświadczeniem żywego Sanktuarium Domowego.
Koszt – 15,-

* TERMINY REKOLEKCJI LETNICH:
- 7 – 14.07 – Stoczek Klasztorny – zgłoszenia u PP. Jasińskich
- 19 – 22.07 – Piaski dla Ligi Rodzin
- 25 – 29.07 – Koszalin dla rodzin po lub przygotowujących się do przymierza in blanco
- 6 – 10.08 – Ostrowiec – gr. JPII
- 10 – 12.08 – Piaski dla rodzin z Formacji Wstępnej
- 25 – 29.08 – Piaski dla Wspólnoty Matek
UWAGA!!! Wielka prośba, aby na turnusy wyjazdowe zgłosić się jak najszybciej, bo trzeba
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zamówić konkretną ilość miejsc.
W tym roku nie planowałam wyjazdu do Murzasichle. Chyba, że byliby chętni, to również
proszę o szybki kontakt, na maila: s.emanuela@szensztat.pl Byłby on mniej więcej w
połowie sierpnia.
STYCZEŃ 2018

*13.01 sob. – Akademia Rodziny
oraz Balik Karnawałowy dla dzieci – 10.00 – 13.00
*18.01 pn. - g.10.00-18.00 Adoracja NS; g. 18.00 Msza Św. Przymierza, (oprawa liturgiczna
grupa z par. św. Antoniego) oraz Spotkanie z Ojcem: Inscriptio cordis in cor – wpisanie serca
w serce, które poprowadzą Katarzyna i Adam Rudniccy ze Związku Rodzin
UWAGA!!! W tym dniu będziemy gościli o. Arkadiusza z okazji jubileuszu 25 lecia
kapłaństwa. Serdecznie wszystkich zapraszamy do świętowania. Po modlitwie zawierzenia w
Domu św. Józefa odbędzie się jubileuszowa biesiada. Proszę przynieść coś na wspólną agapę.
Można także przynieść pamiątkowe zdjęcia z o. Arkadiuszem, by powspominać. Zapraszamy !!!
LUTY 2018
3.02. - Akademia Rodziny
9-11.02 - Spotkanie weekendowe dla młodych mam
* 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: 52/340-20-14
14.02, - Popielec
18.02 ndz., g.15.00 Nabożeństwo Zawierzenia, g. 15.30 - Msza św. Przymierza, oprawa liturgiczna –
grupy z Grudziądza oraz Spotkanie z Ojcem: Moje doświadczenie Ojca – Monika Juszczak
25.02 - Skupienie wielkopostne, g. 11.00 – 16.00
* 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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