
Wstęp 

Różaniec ten niech będzie naszym wielkim dziękczynieniem. A mamy za co dziękować… Tak, 
mamy za co dziękować Bogu i Maryi – każdy z nas z osobna i razem jako Szensztat; 
- za 100 lat istnienia Ruchu Szensztackiego i 50 lat polskiej prowincji Sióstr 
- za 25 lat życia w Przymierzu Miłości wielu par małżeńskich, które dzisiaj obchodzą swój 
jubileusz 
- za 25. pielgrzymkę na bydgoskie Piaski 
- i wreszcie za kanonizację naszego Wielkiego Rodaka, Papieża Jana Pawła II, która odbyła 
się 4 dni temu. 
Zatem, przepełnieni wdzięcznością, wołajmy  
 
Wierzę w Boga … 
Ojcze nasz… 
Módlmy się o przymnożenie nam wiary, nadziei i miłości 
Zdrowaś Maryjo… (3x) 
Chwała Ojcu… 
 
Rozważania TAJEMNIC ŚWIATŁA oparte są głównie na nauczaniu świętego 
Jana Pawła II oraz na jego wypowiedziach do członków Międzynarodowego 
Dzieła Szensztackiego 
 

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie 

Tajemnicą światła jest przede wszystkim chrzest w Jordanie. Tutaj, gdy Jezus schodzi do 
wody - jako niewinny, który czyni siebie 'grzechem' za nas - otwierają się niebiosa i głos Ojca 
ogłasza Go Synem umiłowanym, a Duch Święty zstępuje na Niego, by powołać Go do 
przyszłej misji. 

Jan Chrzciciel nie chciał ochrzcić Chrystusa. Czuł się niegodny. To jednak Bóg sam wybiera 
swoje narzędzia. Nasza misja w Kościele, zadania do spełnienia, nie są nam dane dlatego, że 
jesteśmy świetni. Powołanie polega na byciu wybranym. Bóg sam wybiera. 

Święty Jan Paweł II powiedział;   

Każdy człowiek, każdy naród, każda kultura i cywilizacja mają swoją rolę do wypełnienia i 
swoje miejsce w tajemniczym planie Boga i powszechnej historii zbawienia.  

W waszych małżeństwach i rodzinach, drodzy siostry i bracia, kształtuje się wasza osobista 
historia zbawienia. Wspólnoty szensztackie współdziałają na rzecz „wychowania nowego 
człowieka w nowej społeczności, na wzór Maryi, pragnąc w ten sposób być zaczynem i 
narzędziem w Bożych rękach w dziele odnowy społeczeństwa”. 

Zachęcam was więc do podwojenia wysiłków, byście tam, gdzie się z woli Opatrzności Bożej 
znajdziecie, byli narzędziami Boga w ewangelizacji obecnej i przyszłej kultury waszych  
narodów. Realizacja tego zadania będzie od was wymagać uporczywej codziennej walki, aby 
oblec się w nowego człowieka i wysiłku, aby z uwagą śledzić znaki czasu.  

Maryjo, Szensztat dziękuje  za Jana Pawła II 

Za jego świętość, za to, że był cały Twój, Maryjo. Za to, że był narzędziem w Twoich rękach     
i pokazał nam, jak można, na miarę swoich możliwości, takim narzędziem zostać. Maryjo, 
spraw, aby każdy z nas należycie wypełniał swoje zadania, aby był czujny na znaki czasu. Bo 
nic bez Ciebie, ale i nic bez nas. 
Ojcze nasz…  
 
 
 



2. Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej 

Tajemnicą światła jest początek znaków w Kanie, gdy Chrystus, przemieniając wodę w wino, 
dzięki interwencji Maryi, pierwszej z wierzących, otwiera serca uczniów na wiarę.  

Troska Jezusa o nowożeńców przypomina nam najważniejsze pytania: czy troszczę się o 
moją rodzinę? Czy pamiętam, że życie rodzinne to moja pierwsza i najważniejsza droga do 
Boga, do zbawienia i szczęścia?  

Święty Jan Paweł II powiedział;   

Bóg posiada plan dotyczący każdej pojedynczej osoby, ale ma także i plan dotyczący rodziny. 
W tym boskim planie rodzina odnajduje nie tylko swoją tożsamość, to czym ona „jest” lecz 
także swoje posłanie, czyli to, co może i powinna „czynić”.  

W rodzinie, która odpowiada planom Bożym, jeden za drugiego czuje się odpowiedzialny.  
Rodzina jest miejscem, gdzie w klimacie miłości może zaistnieć każde doświadczenie  
wzajemnego przebaczenia.  
W rodzinie rozpoczyna się także religijna edukacja dzieci. Bez wielu słów przekazuje się tutaj 
także podstawowe doświadczenie jak: radość życia, zaufanie, wdzięczność i solidarność.  

Drodzy członkowie Związku Rodzin Szensztackich! Pragnę wyrazić moje głębokie uznanie za 
to, że jako wspólnota rodzin wspieracie się wzajemnie w wierze. Niech Matka Boża wyprasza 
potrzebne łaski, aby coraz więcej rodzin stawało się wspólnotami życia i miłości.  

Maryjo, Szensztat dziękuje  za wszystkich, którzy zawarli z Tobą Przymierze 
Miłości. 
W  szczególności zaś za małżeństwa, które właśnie dzisiaj obchodzą jubileusz 25-lecia tej 
uroczystości A było tych małżeństw 28. Niektórzy odeszli już do Pana, nie wszyscy żyją 
Przymierzem Miłości. Ufamy jednak, Maryjo, że o wszystkich się upomnisz, wszystkich 
przygarniesz do Twojego serca i wstawisz się za nimi u Syna. Prosimy Cię o to.  
Ojcze nasz…  
 

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia 

Tajemnicą światła jest nauczanie Jezusa, w czasie którego głosi On nadejście Królestwa 
Bożego i wzywa do nawrócenia, odpuszczając grzechy tym, którzy zbliżali się do Niego z 
ufnością, dając początek tajemnicy miłosierdzia, którą On sam będzie realizował aż do 
skończenia świata, szczególnie poprzez powierzony Kościołowi Sakrament Pojednania.  

Dobra Nowina, którą głosi Jezus, dodaje nam otuchy i nadziei, gdyż upewnia nas o tym, że 
każdy  z nas może stać się nowym, świętym człowiekiem, który umie sobie radzić z twardą 
rzeczywistością.  

Święty Jan Paweł II powiedział;   

Wyrażam swoją radość za powołanie do życia przez o.Kentenicha ruchu apostolskiego ”w 
celu rozkrzewiania, obrony i pogłębiania chrześcijańskiego życia”.  

Ruch Szensztacki odznacza się szczególną mocą duchowego życia i żywym apostolstwem. W 
decydującej mierze kształtuje je duch waszego Założyciela, wielka miłość do Kościoła i 
głęboka cześć do Matki Bożej. Pragnąc wyrazić uznanie i wdzięczność za to duchowe 
dziedzictwo pozostawione Kościołowi przez ojca Kentenicha, nazwałem go jednym z 
największych kapłanów najnowszej historii.  

Głęboka duchowa więź z osobą założyciela i wierność jego posłannictwu - wierność wiecznie 
czujna na znaki czasu - są źródłem mocy życia dla własnej wspólnoty i dla całego Ludu 
Bożego.  

Jesteście powołani do tego, by mieć udział w łasce, którą otrzymał wasz Założyciel i 
ofiarowywać ją całemu Kościołowi. Niech miłość do Maryi, która napełniała o. Józefa 



Kentenicha, będzie dla was zawsze źródłem odwagi i zapału do głoszenia, wciąż na nowo, 
Ewangelii Jezusa Chrystusa. 

Zachęcam całą rodzinę szensztacką do dalszego i jeszcze bardziej wytężonego, 
współodpowiedzialnego wkładu w moralną odnową społeczeństwa. 

Maryjo, Szensztat dziękuje  za o. Założyciela, Józefa Kentenicha 
Za złożone 100 lat temu przez niego i młodych sodalisów Przymierza Miłości a tym samym 
100-lecie istnienia Ruchu Szensztackiego i za przypadający dzisiaj Jubileusz 50-lecia 
istnienia polskiej prowincji Sióstr. 
Dziękujemy za powołanie nas do Ruchu, za zacieśnienie więzi z Tobą. Maryjo, pragniemy 
nieść Dobrą Nowinę, pragniemy apostołować, prosimy więc - daj nam właściwe słowo na 
właściwy czas. 
Ojcze nasz…  
 

4. Przemienienie się Pana Jezusa na Górze Tabor 

Tajemnicą światła, w pełnym tego słowa znaczeniu , jest dalej przemienienie, które według 
tradycji miało miejsce na górze Tabor. Chwała Bóstwa rozświetla oblicze Chrystusa, kiedy 
Ojciec uznaje Go wobec porwanych zachwytem Apostołów, wzywa ich, aby Go słuchali i 
przygotowuje do przeżycia z Nim bolesnego momentu męki, aby doszli z Nim do radości 
zmartwychwstania i do życia przemienionego przez Ducha Świętego.  

Pośród niepokojów warto pójść za Jezusem. Warto pójść na górę modlitwy i wyciszenia  

Święty Jan Paweł II powiedział;   

Maryja otrzymała od Boga zadanie, by być wzorem i macierzyńską wychowawczynią 
„nowego człowieka” w Jezusie Chrystusie. Miłość do Niej powinna prowadzić was do 
naśladowania przykładu Jej życia. Przyswójcie sobie postawę Maryi: Jej ufne oddanie się 
woli Ojca, Jej bezwarunkowe pójście za Chrystusem aż do stóp krzyża, Jej ochocze 
posłuszeństwo natchnieniom Ducha Świętego, Jej służebną miłość do ludzi - zwłaszcza 
ubogich i potrzebujących, Jej twórcze współdziałanie w charakterze pomocnicy w dziele 
odkupienia świata. Modlitwa, którą wasz Założyciel odmawiał w obozie koncentracyjnym, 
powinna stać się waszą prośbą kierowaną do Maryi: "Pozwól, byśmy upodobnili się do Ciebie 
i jak Ty, szli przez życie: z mocą i z godnością, w prostocie i z łagodnością; pozwól, byśmy 
szerzyli miłość, pokój i radość. Idź w nas przez nasze czasy i przygotuj je na ochocze przyjęcie 
Chrystusa”. 

Autentyczna pobożność maryjna rodzi głęboką i płodną miłość do Kościoła. Życie waszego 
Założyciela daje świadectwo tej prawdzie.  

Maryjo, Szensztat dziękuje  za 25. pielgrzymkę na bydgoskie Piaski 
Za to, że Jesteś z nami na drogach naszego życia, na drodze życia Przymierzem Miłości. 
Maryjo, chcemy się przemieniać, chcemy upodabniać się do Ciebie, ale czy damy radę? 
Wspomóż nas, Maryjo, w naszych wysiłkach, bądź z nami w chwilach trudnych i radosnych, 
w chwilach zmagań i satysfakcji.  
W chwilach słabości pomagaj w powstawaniu, pomagaj w zaczynaniu od nowa.  
Ojcze nasz…  
 

5. Ustanowienie Eucharystii 

Tajemnicą światła jest ustanowienie Eucharystii, w której Chrystus ze swym Ciałem i Krwią 
pod postaciami chleba i wina staje się pokarmem, dając 'aż do końca' świadectwo swej 
miłości do ludzi, dla których zbawienia złoży siebie samego w ofierze.  



Eucharystia to przypomnienie o tym, że Bóg przyjmuje nas z miłością od zawsze i na zawsze, 
że nam nieustannie błogosławi. Eucharystia, to przedziwna obecność Chrystusa w naszej 
szarej, trudnej codzienności - rozprasza ciemność, podtrzymuje nadzieję, daje życie. 

Święty Jan Paweł II powiedział;   

Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę! Dlatego staracie się o pogłębione rozumienie 
małżeństwa i rodziny w świetle wiary. Rodzina jest "szkołą miłości". Dobrze, że służba 
rodzinie jest charyzmatem waszego Związku. Dlatego sprawcie, aby wasz entuzjazm dla 
małżeństwa i rodziny dotarł do innych ludzi! Społeczeństwo potrzebuje dzisiaj bardziej niż 
kiedykolwiek zdrowych rodzin, by móc zabezpieczyć wspólne dobro. Umacniajmy świętą 
instytucję małżeństwa i rodziny zgodną z Bożym Planem, wtedy będzie wzrastać miłość i 
solidarność wśród ludzi!  

Odkryjcie na nowo wielki dar Eucharystii! W tym najwyższym Sakramencie Miłości 
odnajdźcie źródło każdej prawdziwej wspólnoty . Wtedy staniecie się zdolni do przeżywania 
rodziny w jej pięknie i w jej zadaniu.. 

Maryjo, Szensztat dziękuje  za Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.  
Za Jego ciągłą obecność blisko nas, za Jego wielki dar Miłości w postaci Eucharystii. Za to, że 
możemy codziennie przyjmować Go do swojego serca. Maryjo, spraw, abyśmy nie 
zaprzepaścili tej wielkiej szansy bycia tak bardzo zjednoczonymi z Tobą i Jezusem.  
Ojcze nasz…  
 
Opracowanie: 
Gertruda Tobolska 


