ZAWIERZENIE
Nos cum prole pia - benedicat Virgo Maria
DIECEZJA BYDGOSKA, TORUŃSKA I ARCHIDIECEZJA GNIEŹNIEŃSKA
Marzec 2018 Nr 219

15 września 2017- 15 września 2018
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!
Czas Wielkiego Postu, czas refleksji nad sensem życia, rolą cierpienia w nim, jest
równocześnie zaproszeniem do współudziału w tajemnicy Krzyża Chrystusa. Św. Paweł zachęca
nas w Liście do Filipian: To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie. On,
istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz
ogołocił samego siebie, (...). A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego
siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej.
Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię,
aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych.
I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca. Flp 2, 5-11
Dla nas, żyjących Przymierzem miłości droga Chrystusowego Krzyża jest zaproszeniem do
większej miłości. Z Maryją i tak jak Ona, chcemy trwać przy Krzyżu naszego Pana.
W codzienności składając ofiary do Kapitału łask, aby przez obecność Maryi w naszych
Sanktuariach mógł dokonywać się cud przemiany serc. Dzisiejszy człowiek, kuszony wieloma
złudnymi obietnicami samowystarczalności, tak bardzo potrzebuje Boga, Jego Miłości, Jego
Miłosierdzia. Niech ostanie dni świętego Postu będą przylgnięciem do Cierpiącego Zbawiciela,
by wspólnie z Nim wypraszać łaskę zbawienia dla wielu.
Życzę głębokich spotkań ze Zbawicielem na krzyżowych drogach naszej codzienności,
byśmy mogli dojrzewać do życia wiecznego w radości i chwale Zmartwychwstałego Pana. Niech
Królowa Zawierzenia i nasz Ojciec pomagają nam w dobrym przygotowaniu się i przeżywaniu
Świąt Paschy.

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 U…
S Ł O WA O J C A
„Naszymi cierniami są:
po pierwsze krzyż osobisty, na którym wisimy jako mężczyzna i kobieta.
Po drugie: krzyż życia rodzinnego – niesiemy go jako rodzice i dzieci.
Po trzecie: krzyż czasu. Większość osób nie rozpoznaje krzyża, który nakłada na nas obecny czas”.

Ojciec Józef Kentenich

M O D L I T WA O J C A
Cicho posuwa się słońce swym szlakiem na szczyt Golgoty Duch nas prowadzi
tam Twoje Serce Matczyne zbolałe praw macierzyńskich zrzec się umiało
z Synem swym siebie złożyłaś w ofierze Ojcu i Władcy za świata zbawienie
W swym Sanktuarium kształtować chcesz dusze, które kapłańską posługę wspierając
w roli diakonów pod Krzyżem stać pragną za Zbawicielem krzyżową iść drogą.
Niech moje życie złożone w ofierze tak jak oddanie z inskrypcji wymaga, dopełnia według
odwiecznych zasad miary cierpień i krzyża Chrystusa
Niech Ojcu chwała rozbrzmiewa wszędzie przez Zbawiciela i Jego Matkę niech w Duchu
Świętym wsławiony będzie na każdym miejscu teraz i zawsze. Amen.

„O. Józef Kentenich w Rodzinie Szensztackiej.
W i ę ź z O j c e m Z a ł o ż y c i e l e m ” , fragmenty
o. Andrzej Lampkowski, Otwock-Świder, 23. 09. 2017

Droga Rodzino Szensztacka, …
W „Roku Ojca Kentenicha” chodzi nie tylko o historyczne wspomnienie tej rocznicy, ale
chcemy też z wdzięcznością uznać i wyznać, że Szensztat zawdzięcza swoją egzystencję,
swoje istnienie o. Założycielowi. Chodzi więc o dużo więcej aniżeli o rocznicę śmierci;
chodzi o samą tożsamość Szensztatu, a więc o jego istnienie oraz pytanie o jego
przyszłość.
Rok Ojca Kentenicha to więcej aniżeli rocznica śmierci, odejścia do domu Ojca, paschy;
rok ten to 50 lat jego obecności i życia pomiędzy nami. O. Założyciel jest obecny wśród
nas, towarzyszy swojej Rodzinie z nieba i czyni możliwym, abyśmy my, jego rodzina
posiadali swoją tożsamość, imię oraz byli zjednoczeni w posłannictwie. Jesteśmy jego
spadkobiercami i sprzymierzeńcami w zadaniu odnowy Kościoła i przemiany świata w
kulturze przymierza.
W roku 1985, w Auli Pawła VI w Rzymie, św. Jan Paweł II powiedział do nas wszystkich,
do całej Rodziny Szensztackiej: „bądźcie uczestnikami łaski Założyciela i nieście tę łaskę
całemu Kościołowi”.
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W sposób szczególny pragniemy to uczynić w tym rozpoczętym „Roku Ojca Kentenicha“.
Chcemy na nowo przyjąć, pogłębić i odnowić się w łasce, którą oznacza dar życia naszego
Założyciela Ojca J. Kentenicha. Jedynie jednocząc się z nim, z jego osobą, z jego światem
wewnętrznym możemy to osiągnąć. Św. Jan Paweł II mówi o „doświadczeniu, którego
sprawcą jest Duch Święty“, doświadczeniu wewnętrznym, które charakteryzowało
pierwsze pokolenie jak też całe życie ojca Kentenicha. Jest to doświadczenie Przymierza.
O to właśnie doświadczenie Ducha, doświadczenie Boga, doświadczenie Rodziny chcemy
na nowo prosić i je przyjąć. Wiemy, że jest to możliwe na tyle, na ile zwiążemy się z
naszym Ojcem Założycielem.
Uczyńmy swoją łaską doświadczenie wewnętrzne Założyciela. Uczyńmy naszym ten
wielki dar, który jest nam dany po to, aby ofiarować go całemu Kościołowi i w ten sposób,
z całym Kościołem, odnawiać świat w formie Przymierza Miłości.
Nasz obecny Papież Franciszek powiedział do jednej ze wspólnot Rodziny Szensztackiej
(2015): Charyzmat nie jest po to, aby zatrzymywać go dla siebie, chować, odkładać. Nie
jest on eksponatem muzealnym. Charyzmat jest po to, aby dzielić się nim, przekazywać
dalej, aby konfrontować go – co było tak ważne dla o. J. Kentenicha – ze znakami czasu, z
prądami czasów aktualnych; aby odkrywać i widzieć Boga w czasie obecnym, ponieważ
każdy czas jest od Boga. Dla tych właśnie czasów powstało Szensztat. Dlatego też
charyzmatu, charyzmatu naszego Ojca, nie możemy jedynie „głaskać, czesać“ (por. Papież
Franciszek) i zachowywać jedynie dla siebie, ale musimy, a tego też chcemy, przekazywać
go, darować dalej.
Więź z Założycielem w Rodzinie Szensztackiej
Historię można pojmować i opowiadać w różnoraki sposób. Można opowiadać i wyliczać
wydarzenia, tworząc w ten sposób chronologię historyczną. Można też opisywać główne
linie rozwoju, analizując przyczyny wydarzeń, przebieg prądów, które dając impulsy,
nadają formę okresom historycznym. Istnieje też inny sposób patrzenia na historię, może
jest on mniej powszechny, a polega na wyjaśnianiu historii poprzez wielkie postacie,
poprzez osoby - klucze (kluczowe), które ucieleśniają i nadają kierunek jakiejś epoce,
które streszczają swoim życiem i swoją działalnością tę wielką pielgrzymkę ludzi.
Gdy weźmiemy do rąk Biblię widzimy, że święci pisarze w sposób naturalny używają tej
właśnie metody. Narracja wydarzeń zbawczych jest zdeterminowana przez opowieść o
życiu i o dążeniach osób, które ucieleśniały, kształtowały i wpływały na drogi narodu
wybranego. Dlaczego właśnie te opcje wybrali hagiografowie? Ponieważ jest rzeczą
naturalną, że to właśnie ludzie kształtują historię. (cdn)
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/
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T O S I Ę W Y D A R Z Y Ł O…
Skupienie Wielkopostne 2018 roku

Jeżeli chcesz Mnie naśladować, to weź swój krzyż ...

W tym roku Skupienie Wielkopostne Rodziny Szensztackiej przy Sanktuarium Zawierzenia
odbyło się w drugą niedzielę Wielkiego Postu tj. 25 lutego. Rozpoczęło się o godz. 11.00 Mszą św.
sprawowaną przez o. Andrzeja Lampkowskiego. W swojej homilii o. Andrzej stawiał wiele pytań
skłaniając nas do refleksji na naszym życiem np. Jakie jest moje serce?, Dla kogo tu przyszedłem? Czy
szukam Boga? Następną okazją do rachunku sumienia było nabożeństwo Drogi Krzyżowej Pana Jezusa.
Towarzyszyły nam rozważania do słów Ojca Kentenicha ułożone przez poszczególne grupy. Po ciepłym
posiłku, czyli smacznym żurku, w Domu św. Józefa wróciliśmy do auli, by wysłuchać słów o. Andrzeja
wpisujących się w tematykę Roku Ojca Kentenicha. Przewodnia myślą było przymierze miłości z Ojcem
Założycielem oraz nowy obraz Boga Ojca i dziecka jaki ukazuje nam o. Kentenich czyli obraz
Miłosiernego Ojca i godnego zmiłowania królewskiego dziecka. Praca w grupach opierała się na
pytaniach, które prowadziły nas do uświadomienia naszej ludzkiej kondycji: uznania swojej nędzy,
przyjęcia na serio nauki o grzechu pierworodnym, oraz prawdy, że jesteśmy godnymi zmiłowania, ale
królewskimi dziećmi. Nasza uznana i wyznana słabość odsłania pole dla działania w nas mocy Bożej.
Skupienie zakończyło się adoracją Najświętszego Sakramentu w Sanktuarium Zawierzenia i
błogosławieństwem, którego udzielił nam o. Andrzej.
Ludwika Bodzek, Liga Rodzin
Przesyłam kilka refleksji z dzielenia się w grupach.
,,Poznana i zaakceptowana słabość dziecka oznacza wszechmoc dziecka i niemoc Ojca” (OJK)
Czy potrafię poznać, uznać, przyznać i zaakceptować swoja słabość? Wobec czego jestem bezsilny?
Potrafię stanąć wobec nagiej prawdy, czy ciągle zaprzeczam temu i chce dać sobie sam rade?
Przed kim potrafię to wyznać? - przed sobą, przed innymi, przed Bogiem?
Oczekuje pomocy od Boga? On jest większy ode mnie.
‹‹Wystarczy ci mojej łaski. Ilekroć bowiem W słabości się doskonali›› (2 Kor 12, 9)
Jaki mam obraz Boga? Potrafię oddać się Bogu? Powierzyłem swoja wole i życie Jego "opiece?
lecz [Pan] mi powiedział: ‹‹Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali››.
Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego
mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z
powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny. (2Kor 12, 9-10)
- Powinniśmy swoja słabość uznać przed sobą, innymi, przed Panem Bogiem, chyba najtrudniej zrobić to
przed innymi.
- Trudno jest przyznać się do własnej słabości. Wymaga to dużo pokory. Najłatwiej chyba przy
spowiedzi.
- Bezsilność odczuwamy wobec śmierci. Uświadamiać sobie, że prowadzi ona do Domu Ojca.
- W niemocy szukam wyjścia, dzielę się z innymi, wieczorem rozmawiam o tym z Bogiem. Słabość
fizyczną jest nam łatwiej zaakceptować niż niemoc ducha. Nawet w błhuch sprawach życia codziennego
radzę się Boga.
- Mam świadomość, że sami nie damy sobie rady. Dziękujemy, że mamy Szensztat.
- Najtrudniej jest mi przyznać się do słabości przed sobą.
- Oczekujemy pomocy od Pana Boga, wiemy, że On się o nas troszczy i nas nie opuści, pomoże nam w
STR.4

Marzec 2018 Nr 218

Razem z Tobą Ojcze!
chwilach słabości. Szensztat pomaga nam w zobaczeniu i przyjęciu nowego obrazu Boga jako Ojca
Miłosiernego, dobrego kochającego, wspomagającego nas w trudnościach.
- Pamiętać, że pomocy winniśmy oczekiwać przede wszystkim od Kochającego Ojca, nie od drugiego
człowieka
- Pan Bóg może świat zburzyć i go postawić, ale bez naszego udziału nie może nas zbawić. Wolność jest
naszym zadaniem. Nasza wolna wola ma dążyć ku dobru, a najwyższym Dobrem jest Bóg, i nasze w Nim
zbawienie.
- Nam, ludziom wierzącym łatwiej jest prosić Boga o pomoc. Musimy jednak pamiętać o wdzięczności i
podziękowaniu Panu Bogu. Ważna jest w naszym życiu modlitwa i zaufanie Bogu. Wiemy, że możemy
liczyć na pomoc Boga, ale często o tym zapominamy. Pan Bóg nas nie potępia, ale czeka aż sami, z
wolnej woli do Niego przyjdziemy.
- Często mamy w sercu obraz Boga surowego. Dobra Nowina o Bogu Miłosiernym dociera do nas z
trudem. Jest nam łatwiej oddać się bogu przez ręce Matki Bożej. Nasze oddanie: „O Pani moja” pomaga
nam zawierzyć.
Dziękuję za wzajemne ubogacenie!

Jasna Góra 2018 r.
MOCĄ PRZYMIERZA MIŁOŚCI,
TWORZYMY KULTURĘ PRZYMIERZA
Z okazji jubileuszu 50-lecia śmierci naszego Założyciela, 10 marca na Jasnej Górze obchodziliśmy
Dzień Ojca Kentenicha, zbiegł się on w czasie z dorocznym Czuwanie Polskiej Rodziny Szensztackiej u
Tronu Jasnogórskiej Pani. O g. 11.00 w Kaplicy MB Różańcowej rozpoczął się program otwarty
prezentujący życie i działalność Sł. B. Ojca Józefa Kentenicha. Prelekcje prowadzili: s. M. Celina, o.
Wojciech, p. Barbara Chmielewska, PP. Małgorzata i Wojciech Szczeblewscy. A na ołtarzu w tym czasie
obrała swój Tron Królowa Nowej Ewangelizacji Europy – Auxiliar. W przedsionku przed kaplicą były
prezentowane: Akademia Rodziny, Kawiarenka Dialogowa, Sekretariat Ojca, a także stoisko z
szensztacką lekturą. O g. 14.00 w Kaplicy Cudownego Obrazu została odprawiona Msza św., której
przewodniczył J. E. Ks. Bp Jan Wieczorek. W czasie od g. 17.00 do 19.00 zebraliśmy się już w szerszym
gronie Rodziny Szensztackiej. Byli wśród nas Słowacy, Białorusini z Grodna i Mostów, pielgrzymi z
Hamburga i Berlina oraz z naszych Szensztackich Centrów w Polsce. A także duża grupa czcicieli MTA
Pielgrzymującej. Łącznie ponad 2000 pielgrzymów. Program rozpoczął o. Arkadiusz od przywitania i
przedstawienia uczestników. Wspólnotową atmosferę pogłębiał nasz bydgoski Zespół MTA, który jak
zwykle, w pięknym stylu wykonywał pieśni szensztackie. Następnie Mateusz Głasek z Otwocka,
przedstawił prezentacje: Dlaczego Kentenich, na temat 3 kryzysów O. Józefa Kentenicha; a Magdalena
Szczudrawa ze Związku Rodzin podzieliła się swoim przeżywaniem w przygotowanie do Przymierza
Miłości z Ojcem Założycielem.
Własciwie już o g. 20.00 zebraliśmy się znowu w Kaplicy Cudownego Obrazu, aby uczestniczyć w
przepięknej śpiewanej modlitwie ku czci Matki Bożej – Akatyście. Chyba każdy, kto mógł choćby raz go
usłyszeć, tęskni do tych słów i typowo wschodniej melodii. O g. 21.00 wraz z przewodnikami
turystycznymi i innymi pielgrzymami modliliśmy się Apelem Jasnogórskim, który był prowadzony przez
Ks. Bp. Edmunda Piszcza. Następnie rozpoczęło się nocne czuwanie naszej Rodziny Szensztackiej. Tej
nocy mogliśmy wysłuchać konferencji nt. więzi z Ojcem, która wygłosił o. Wojciech oraz o owocach
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wychowania O. Kentenicha, którą przedstawiła p. Basia Chmielewska. Przed Eucharystią, która była o
północy, Siostry Wieczystej Adoracji ze Świdra poprowadziły adorację Najświętszego Sakramentu, był to
dobry czas, aby przed Tronem Królowej i Jej Boskiego Syna wspomnieć o wszystkich naszych bliskich z
rodzin, wspólnot, którzy czy ze względu na chorobę, czy też z powodu innych zależności nie mogli z
nami tam być. Po przerwie mogliśmy wysłuchać świadectw - 7 osób różnego stanu i wieku dzieliło się
swoim doświadczeniem naszego Ojca Józefa, potem kilka słów o Sekretariacie Ojca, młodzież w tym
czasie rozdała karteczki z myślami Ojca na temat działania Ducha Świętego w sercu, a na zakończenie
tego punktu programu odmówiliśmy modlitwę o beatyfikację naszego Założyciela. Czuwanie, tradycyjnie
zakończyliśmy śpiewem Gorzkich Żalów i eucharystycznym błogosławieństwem. Szczęśliwi i ubogaceni
spotkaniem z Królową Polski oraz doświadczeniem wspólnoty wróciliśmy do naszych domów. Już dziś
zapraszam na pielgrzymowanie przyszłym roku.

Kawiarenka Dialogowa Małżonków
18.03.2018 r. - w ramach Spotkania z Ojcem mieliśmy możliwość przeżyć Kawiarenkę Dialogową.
Właściwie nie tylko małżonków, ale i także wszystkich, którzy chcieli w miłym towarzystwie
porozmawiać, oczywiście przy dobrej kawie i pysznym cieście. Tym razem, oprócz małżeństw z naszej
wspólnoty, na kawiarenkę dojechał rodzinki z Wągrowca razem ze swoim duszpasterzem ks. Piotrem
Nowakiem, który w czasie Mszy Przymierza wygłosił do nas homilię – dziękujemy!
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w organizację tego spotkania. Przy okazji przypominam,
że Kawiarenka Dialogowa Małżonków odbywa się przy naszym Sanktuarium raz na kwartał w trzecią
niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 15.30. Szczegóły na www.bydgoszcz.szensztat.pl
Kolejne spotkanie już 15 kwietnia 2018 r. Zapraszam!!!
A oto, co na temat kawiarenki mówią jedni z uczestników:
„Kawiarenka Dialogowa to dla nas niezastąpiona okazja do pogłębienia dialogu i więzi małżeńskiej. Czas
by się zatrzymać, spojrzeć głęboko w oczy, zrewidować to co się w ostatnim okresie wydarzyło. Jesteśmy
rodzicami czwórki małych dzieci, więc w domu jest krzątanina i codzienne obowiązki, natomiast w czasie
Kawiarenki wolontariusze opiekują się naszymi dziećmi, co umożliwia nam skupienie się wyłącznie na
sobie, małżonku, relacji z Bogiem. Oboje z mężem zdajemy sobie sprawę z tego jak ważna jest inwestycja
w nasz związek, jego trwałość i owocowanie. Jest to czas wyjątkowy i błogosławiony. W oderwaniu od
codziennych spraw, możemy skupić się na tym, co istotne i mieć na horyzoncie nadrzędny cel naszej
drogi – zbawienie wieczne. To bardzo pomaga ustawić sprawy na właściwy tor. Podczas spokojnego
dialogu, łatwiej też rozwiązuje się problemy wychowawcze, konflikty które pojawiły się w naszym
małżeństwie. Z Bożą pomocą i łaską sprawy trudne, łatwiej jest rozwiązać. (...)” Weronika i Bartek
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Ci, co odchodzą, wciąż z nami są...
7 marca 2018 r. w szpitalu w Solcu Kujawskim odeszła do Domu Ojca w wieku 76 lat, p. Maria Góra.
Ostatnie lata borykała się z różnymi chorobami. Od wielu lat należała do wspólnoty Matek Szensztackich w
Łęgnowie z radością uczęszczając na spotkania. W swoim sposobie bycia bardzo prosta i oddana
najbliższym i Bogu. Zawierzamy p. Marysię Miłosierdziu Dobrego Boga za wstawiennictwem Królowej
Zawierzenia i naszego Ojca.

!!! O G Ł O S Z E N I A !!!
KWIECIEŃ 2018
*1-2.04-WIELKANOC
* 2.04.- godz. 15.00 – DROGAŚWIATŁA w Kolankowie w dniu śmierci św. Jana Pawła II
(zaproszenie poniżej)
* 15.04 – 3.ndz, g.15.30 – EUCHARYSTIA w int. Małżeństw i rodzin z BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM
matek/rodziców oczekujących potomstwa oraz modlitwą o dar nowego życia oraz KAWIARENKA
DIALOGOWA- Serdecznie zapraszam!!!
* 18.04, śr. - 10.00-18.00 - adoracja NS, Msza św. Przymierza – oprawa lit. - gr. św. Ireneusza
SPOTKANIEZOJCEM: Wy Go sami beatyfikujcie – Dowody na świętość Ojca Józefa Kentenicha
* 21.04 – Akademia Rodziny
g. 18.00 – PRELEKCJA DLA MAŁŻEŃSTW I RODZIN- KS. MAREK DZIEWIECKI
MAJ 2018
* 1.05, wt. – 29. PIESZA PIELGRZYMKA Z KATEDRY DO SANKTUARIUM
ZAWIERZENIA, DIECEZJALNY DZIEŃ OJCA KENTENICHA,
9.30 – Eucharystia w Bydgoskiej Katedrze pod przewodnictwem J. E. Ks. Bp. Jana Tyrawy w int. beatyfikacji
o. J. Kentenicha Założyciela Szensztatu
- rozpoczęcie pieszej pielgrzymki do Sanktuarium Zawierzenia
ok. 13.00- Przywitanie Matki Bożej w Sanktuarium; - Agapa
14.30 – Rodzinne świętowanie z Ojcem Kentenichem
15.45 – Nabożeństwo Majowe
*17 – 23.05 - Pielgrzymka do Szensztatu: Śladami Ojca
*18.05, pt. - 10.00-18.00 - adoracja NS, Msza św. Przymierza – oprawa lit. - gr. Zwiastowania
SPOTKANIEZOJCEM: Maryjo, wyczekująca pośród grona Apostołów - z Ojcem Józefem Kentenichem
wołamy o dary Ducha Świętego
* 19.05 - Akademia Rodziny
* 20.05, 3.ndz, g.15.30 – EUCHARYSTIA w int. Małżeństw i rodzin z BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM
matek/rodziców oczekujących potomstwa oraz modlitwą o dar nowego życia
* 23.05 - 70 lecia powstania Szensztackiej Ligi Rodzin
* 26.05 – Dzień Dziecka na Piaskach
* 27.05, g. 14.00 – 18.00 – Spotkanie dla Członków Ligi Rodzin oraz przygotowujących się do PM in
blanco
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Razem z Tobą Ojcze!
ZAPRASZAMY na DROGĘ ŚWIATŁA
2.04.2018, godz.15.00
w PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY,
w 13 rocznicę odejścia do Domu Ojca św. Jana Pawła II.
rozpocznie się przy KRZYŻU W KOLANKOWIE
na rozstaju dróg do JAKUBOWA.
Zakończy się pod KRZYŻEM JEDNOŚCI.
KRZYŻ JEDNOŚCI w 1999 r. poświęcił Jan Paweł II na lotnisku w Bydgoszczy.
To już 14 spotkanie w Kolankowie.
Wpiszmy się w Emaus – nazwa zwyczaju ludowego urządzanego w Poniedziałek
Wielkanocny. Na pamiątkę tej biblijnej historii powszechna była w Europie, zwłaszcza
w okresie kontrreformacji tradycja odwiedzania w drugi dzień świąt wielkanocnych kościoła
poza miastem. Prosimy o zabranie lampionów i co nieco na agapę po modlitwie.
Małgorzata i Rafał Jasińscy
w imieniu
OKRĘGU BYDGOSKIEGO ZWIĄZKU RODZIN
ZAPRASZAMY NA PIELGRZYMKĘ
Pielgrzymka na Litwę: śladami św. Kazimierza i św. s. Faustyny:
Sejny- Wilno- Troki – Studzieniczna – Gietrzwałg,
Termin: 16 – 19.07 2018 r.
Szczegółowe informacje i zapisy: Krystyna Jedynak 501-414- 190, kmjedynak@op.pl
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

Redakcja:
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