Ogłoszenia
Za nami już pierwszomajowa pielgrzymka, dziękujmy Dobremu Bogu za
wszystkie otrzymane łaski, jubileusz i odnowienie przymierza rodzin po 25-ciu latach,
pogodę. Słowa wdzięczności pragnę również skierować do wszystkich, którzy w
jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia pielgrzymki.
Bóg zapłać! A przed nami:
10.05. Spotkanie młodzieży przy Sanktuarium – II sobota miesiąca
10-11.05. Jubileusz 50-lecia ukonstytuowania Prowincji Szensztackiego Instytutu Sióstr
Maryi w Polsce
11.05 Kawiarenka Dialogowa
16-18.05 Skupienie dla dziewcząt
17.05. Jubileuszowe świętowanie dla sióstr zakonnych diecezji bydgoskiej
18.05 – Jubileusz Ruchu Szensztackiego Archidiecezji Gnieźnieńskiej Program:
10.00 – 12.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
12.00 - Msza św. pod przewodnictwem J. E. Ks. Bp. Bogdana Wojtusia, z koronacją
obrazu MTA oraz kapliczek Matki Bożej Pielgrzymującej z Wrześni i Gniewkowa –
odnowienie przymierza miłości przez osoby z Gniezna, Wrześni i Barcina oraz osoby,
które w maju zawarły przymierze miłości
13.30 - Agapa
15.30 - Koncert Rodziny PP. Techner
16.30 - Prezentacja o Sanktuarium Zawierzenia
17.00 - Nabożeństwo Majowe
Prosimy o pomoc w organizacji: ciasto – wszyscy; agapa – przygotowanie, wydawanie
posiłków i sprzątanie: grupy z parafii: MB Fatimskiej,N.M.P Matki Kościoła i
wspólnota kobiet; sklepik- p. D. Lipińska ;stoisko z napojami -PP. Wesołowscy;
zdjęcia/nagranie przedstawienia- p.M. Mikołajczyk
18.05. Stacja Jubileuszowa w Józefowie
24.05. Jubileusz Chorych na Piaskach
24.05. Stacja Jubileuszowa w Poznaniu
26.05. Stacja Jubileuszowa w Gdyni
31.05. Dzień Dziecka

01.06. MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY

01.06 - Stacja Jubileuszowa w Koszalinie
07.06 - Stacja Jubileuszowa w Winowie
Kochani w najbliższych miesiącach przybędzie do naszego Sanktuarium
wielu pielgrzymów w grupach zorganizowanych oraz indywidualnie ,
dlatego już dziś proszę każdą grupę o pomoc –
ROK JUBILEUSZOWY JEST DLA NAS DAREM, ALE TRZEBA
BYŚMY DZIELILI SIĘ TYM DAREM Z INNYMI!!!
Krystyna i Marek Jedynak - tel.(52) 381 91 72, 501 41 41 90, e-mail kmjedynak@op.pl
Liga Rodzin Szensztackich - Diecezja Toruńska:
Wanda i Bogdan Pniewscy:- tel. 609 789 441, e-mail pniewskawanda@gmail.com
Liga Matek Szensztackich:: Krystyna Turczyn - 661 57 02 37, e-mail k_turczyn@op.pl
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Nos cum Prole pia
benedicat
Virgo Maria
Wierzę w Syna Bożego
NCPP!
Piękno jest w Tobie Promienna.
Słyszysz jak serca nam biją.
W modlitw codziennych refrenach.
Święta Panienko, Maryjo!

Kochane Rodziny i Matki!
XXV-tą pierwszomajową pielgrzymką od Matki Pięknej Miłości do Królowej
Zawierzenia weszliśmy w maj, ten szczególny miesiąc poświęcony Matce Bożej.
Budząca się do życia przyroda przypomina nam, że najpiękniejszym kwiatem tej ziemi
jest Ona – Niepokalana, z którą żyjemy w szczególnej relacji przymierza miłości.
To Ona, każdego dnia na nowo, bierze w swoje matczyne ręce nasze serca i kształtuje na
wzór Boga-Człowieka, Jezusa. To Ona, czeka na nas z jubileuszową łaską odnowy i
przemiany życia. Nasza Niebieska Matka czeka również na majowe kwiaty naszych
wysiłków i dążeń w samowychowaniu. To Ona – Niepokalana Matka, każdego dnia
czeka na mój dziecięcy gest miłości i serdecznej pamięci. W sposób szczególny
zachęcam do nawiedzenia Sanktuarium Zawierzenia, wszak Rok Jubileuszowy szybko
przerzuca kartki kalendarza.
Nasz Ojciec Założyciel w konferencjach do rodzin wygłoszonych w Milwaukee
mówi również do nas: „Poprzez przymierze miłości z Matką Bożą oddajemy Jej
wszystko, co posiadamy, dobra duchowe i materialne. Niejako podpisujemy w ten
sposób pełnomocnictwo in blanco, który Ona deponuje w swoim kapitale łask i używa
na większą chwałę swojego Boskiego Syna. Także Maryja w przymierzu miłości
ofiarowuje nam wszystko, co posiada - swojego Boskiego Syna. Jako Pośredniczka
Łask, udziela nam tych darów i łask, o które z ufnością prosimy. Nasze sprawy są Jej
sprawami, ale także Jej sprawy muszą stać się naszymi. O ileż więcej daje nam Maryja!
A jednak dokonuje wymiany swoich wielkich i niezmiernie wartościowych skarbów na
nasze, małe i skromne.”
Za wstawiennictwem Maryi dziękujmy Panu Bogu za dar kanonizacji
umiłowanego św. Jana Pawła II. Niech jego kanonizacja będzie dla nas wezwaniem, do
zatrzymania się przy jego pełnym troski i Bożej mądrości nauczaniu. Niech ten Papież
rozmiłowany w Matce Bożej i bez końca oddany służbie życiu i rodziny nadal do nas
przemawia.
Naszą Królową Zawierzenia prośmy, by prowadziła nas poprzez majowe dni jubileuszu
do radości życia pełnią przymierza miłości.
Z pamięcią w modlitwie – s. M. Emanuela

Twoje przymierze - naszą misją
„Maryjo, Szensztat dziękuje!”, bo jest za co dziękować…
Tegoroczna 1-majowa pielgrzymka była wyjątkowa!
Wyjątkowa, bo miała miejsce w Roku Jubileuszowym, w którym
świętujemy 100-lecie Ruchu Szensztackiego. Wyjątkowa – bo była
to już 25. piesza pielgrzymka z Sanktuarium Matki Bożej Pięknej
Miłości na bydgoskie Piaski. Wyjątkowa – bo w 50. rocznicę
ukonstytuowania polskiej Prowincji Szensztackiego Instytutu Sióstr
Maryi i w 25. rocznicę zawarcia przymierza miłości przez pierwszą
grupę rodzin. Wyjątkowa – bo
przepełniona
radością
kanonizacji Papieża Jana XXIII i
naszego Umiłowanego Ojca
Świętego
Jana
Pawła
II.
Wyjątkowa,
bo
pełna
dziękczynienia Bogu za „wielkie
rzeczy, które Pan uczynił” przez
Maryję w życiu osobistym,
rodzinnym i wspólnotowym każdego z nas…
Inicjatywa pielgrzymowania na Piaski zrodziła się z tego, że
wielkim pragnieniem Rodziny
Szensztackiej było, aby na
bydgoskiej
ziemi
powstało
Sanktuarium
Matki
Bożej
Trzykroć Przedziwnej. Nasze
pragnienie ziściło się po latach
wytrwałego
pielgrzymowania,
nieustannej
modlitwy,
składanych w tej intencji ofiar i
duchowego
wypracowywania
sanktuarium.
Od
13
lat
pielgrzymujemy z Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości do
Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Dziękujemy Bogu
za dar Sanktuarium Zawierzenia!
Dzięki ofiarnej apostolskiej pracy Sióstr Szensztackich
dokładnie 25 lat temu pierwsza grupa rodzin zawarła przymierze

miłości z Matką Bożą, stając się pokoleniem założycielskim
Szensztatu na naszej bydgoskiej ziemi. Dzięki ich wierności,
wytrwałej pracy nad sobą i apostolskiemu zaangażowaniu nasza
Rodzina Szensztacka liczy dziś wiele osób i wspólnot i nadal prężnie
rozwija się, a Maryja z Sanktuarium Zawierzenia promieniuje na
tereny diecezji bydgoskiej, toruńskiej i archidiecezji gnieźnieńskiej.
Dziękujemy Bogu za Siostry Szensztackie i pierwszą grupę rodzin!
Wielką radość przeżywaliśmy kilka dni temu 27.04.2014r. w
dzień kanonizacji Jana Pawła II. Jesteśmy
uczniami Św. Jana Pawła II w szkole
zawierzenia Bogu i Maryi, wypowiedzianymi
przez Niego słowami modlimy się w każdą
niedzielę w Sanktuarium, a słowa Totus Tuus
zdobią koronę dla Królowej Zawierzenia i
przypominają nam do Kogo należymy i jaką
drogą kroczymy do Boga. Dziękujemy Bogu za
życie Św. Jana Pawła II!
Trudno słowami wyrazić wdzięczność
za wszystko, czego w ciągu tych lat Matka Boża dokonała i ciągle
dokonuje w sercach ludzi przybywających do Sanktuarium
Zawierzenia, za niezliczone dary, których udziela modlącym się, za
duchowy rozwój wspólnot szensztackich skupionych przy
Sanktuarium, a także za powstanie domu, z którego korzystać mogą
nie tylko członkowie Ruchu Szensztackiego, ale wielu innych
wspólnot. Trudno słowami
wyrazić wdzięczność, ale
zawsze możemy z radością
powtarzać słowa „Maryjo,
Szensztat dziękuje!”
Dziękujemy Maryjo
za Szensztat! Mamy za co
dziękować!
Violetta Wilandt

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Twoje przymierze - naszą misją
Kolejny 1 Maja!
Rozpoczęliśmy świętowanie pieszą pielgrzymką z naszej
Katedry do Sanktuarium na Piaskach. Także tu przy Sanktuarium
można było uczestniczyć w realizowanym programie przy
wystawionym Najśw. Sakramencie. Przybycie pieszej pielgrzymki
na Piaski rozpoczęło nasze wspólne świętowanie. A była to w tym
roku wyjątkowa uroczystość, gdyż odbywała się w Roku
Jubileuszowym. Ponadto świętowaliśmy 50-lecie utworzenia polskiej
prowincji no i nasz jubileusz rodzin, które 25 lat temu w Świdrze
zawarły przymierze miłości z Matką Bożą Trzykroć Przedziwną.
Z tej okazji wysłane
zostały
specjalne
zaproszenia do każdej
rodziny (do której udało
się po tych latach dotrzeć).
Centralnym
punktem
obchodów była Msza Św.
dziękczynna sprawowana
na
placu
przy
Sanktuarium.
Liturgię
przygotowały
rodziny
obchodzące jubileusz, podczas której dziękowały Matce Bożej za
wierne towarzyszenie na drodze przymierza przez te 25 lat i wszelkie
łaski jakie spłynęły za Jej wstawiennictwem na nasze rodziny. W
darze jubileuszowym przynieśliśmy do ołtarza 25 świec. W homilii
ks. Marcin nawiązał do tych wielkich wydarzeń i wskazał na
zadania jakie Matka Boża i Jej Syn stawia przed nami w obecnych
czasach. Po uroczystym odnowieniu przymierza miłości w
Sanktuarium rozpoczęła się wspólna agapa, podczas której
wspominaliśmy minione lata, dzieliliśmy się wrażeniami i z
prawdziwym wzruszeniem oglądaliśmy wystawę z naszymi
zdjęciami sprzed lat. Uroczystość uświetnił nasz wspaniały zespół
muzyczny i przedstawienie w wykonaniu młodzieży ukazujące
początki Szensztatu. Gwałtowne załamanie się pogody nieco skróciło
obchody tego święta, które zakończyło się nabożeństwem majowym
i uroczystym błogosławieństwem na rozesłanie.
B.A.Żuchlińscy
STR.3
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Przypominamy o rekolekcjach:
Terminy wakacyjne na Piaskach:
30.06 - 4.07 – Dziewczęta z gimnazjum i starsze
06 –10.07
– Dziewczęta z podstawówki kl. II-IV
11–15.07
- Rodziny
20 –24.07
- Dziewczęta z podstawówki kl. II-IV
25 –29.07
- Rodziny
31.07 - 4.08 - Dziewczęta z podstawówki kl. V-VI
08 - 12.08
- Matki
08 – 13.08
– Rodziny w Murzasichle
16 – 22.08
– Rodziny w Świdrze
ŚW. JAN PAWEŁ II – APOSTOŁ MIŁOSIERDZIA

Ruch Szensztacki przy Sanktuarium Zawierzenia w ramach przygotowań do
kanonizacji Jan Pawła II zorganizował Międzyszkolny Konkurs Plastyczny
dla uczniów szkół podstawowych w Bydgoszczy pod hasłem:
ŚW. JAN PAWEŁ II – APOSTOŁ MIŁOSIERDZIA.
Na konkurs nadesłano 65 prac z 8 szkół. Na zdjęciu z lewej strony
prezentowane są prace nagrodzone a z prawej strony prace wyróżnione.
Dziękujemy sponsorom za ufundowanie nagród, które zostały uroczyście
wręczone 1 maja - już po kanonizacji.

Twoje przymierze - naszą misją
27.04.2014r. - Kanonizacja Jana XXIII i Jana Pawła II
W dniach 22-29.04 br. miałyśmy okazję przebywać na autokarowej
pielgrzymce do Rzymu. Razem z nami, wśród osób z różnych miejscowości,
pielgrzymowały nasze 2 Siostry – s.Emanuela i s.Emilia oraz 5 kapłanów, dzięki
którym mieliśmy zapewnioną codzienną Eucharystię.
Chociaż głównym celem była uroczystość kanonizacyjna na Placu św. Piotra, to
nasza trasa wiodła wzdłuż wybrzeża Adriatyku od Loreto (z Sanktuarium św.
Domku z Nazaretu, w którym mieszkała św. Rodzina) na półwysep Gargano.
Po drodze nawiedziliśmy Lanciano, słynące z Cudu Eucharystycznego, a po
kolejnym noclegu – San Giovanni Rotondo, gdzie po Mszy św. dla polskich
pielgrzymów był czas na modlitwę u grobu św. o.
Pio i zwiedzenie muzeum. Tego dnia jeszcze
udaliśmy się krętymi drogami półwyspu do
Monte Sant Angelo – miejsca kultu św. Michała
Archanioła. Tam byliśmy świadkami uroczystego
poświęcenia kopii figury św. Michała Archanioła,
z której cieszył się głównie proboszcz parafii św.
Rodziny z Bydgoszczy i obecni parafianie. Figura
ta bowiem została przeznaczona dla tej parafii i z
wielką pieczołowitością ulokowano ją w naszym autokarze.
Przed wyjazdem do Rzymu czekało nas
jeszcze nawiedzenie Sanktuarium w niewielkiej
miejscowości Manoppello, gdzie przechowywana jest
niezwykła relikwia – Wizerunek Chrystusa odbity na
tkaninie. Materiał ten utkany jest z wydzieliny małży
morskich, jest bardzo delikatny, nie przyjmuje żadnej
farby, mieni się kolorem purpury a w świetle złotym.
Domniemywa się, że jest to jedna z chust grobowych
okrywająca twarz Chrystusa. Co ciekawe, Wizerunek
ten przedstawia człowieka budzącego się ze snu
(otwarte oczy, rozchylone usta). Mieliśmy sposobność
spojrzeć z bliska w to Oblicze i odnieśliśmy wrażenie,
że oczy Chrystusa skierowane są na patrzącego.
W niedzielę, 27.04, około godz. 1:30 wyruszyliśmy do Rzymu, dokąd dotarliśmy o
godz. 4:00. Następnie do Watykanu – najpierw miejskim autobusem, potem pieszo.
Trudno w krótkim opisie oddać atmosferę zgromadzonego tłumu pielgrzymów.
Niektórzy przebywali tam na tyle długo, że leżeli bądź spali w śpiworach na
matach. Ulokowaliśmy się w miejscu, gdzie Via Della Conciliazione łączy się z
Piazza Pia, mając za sobą wzgórze z Zamkiem św. Anioła. Przed nami usytuowany
był telebim, dzięki któremu mieliśmy łączność z Placem św. Piotra – oczywiście
przy odrobinie szczęścia, bo nieustanne przemieszczanie się pielgrzymów
utrudniało obserwację na ekranie. W tej sytuacji wielce ucieszyło nas radio, które
STR.4
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przyniosła nasza pilotka, gdyż można było odbierać przebieg uroczystości w
języku polskim. Ponadto, mając słuchawki, możliwy był odbiór przez radio w
telefonie komórkowym.
Przed rozpoczęciem Mszy św. wzruszający był moment, gdy pielgrzymi gorącymi
oklaskami powitali emerytowanego papieża Benedykta XVI, a później serdeczne
przywitanie go przez Ojca Świętego Franciszka. Ogłoszenie ŚWIĘTYMI JANA
XXIII i JANA PAWŁA II na początku Mszy św. to niezapomniana chwila. I ten
wybuch radości!
W homilii papież Franciszek wskazał na wartości, którym święci służyli, kładąc
szczególny nacisk na Boże miłosierdzie i sprawy rodziny. Powiedział, że Jan
XXIII był papieżem posłuszeństwa Duchowi Świętemu nawiązując do decyzji o
zwołaniu Soboru Watykańskiego II. Jana Pawła II nazwał Papieżem Rodziny i
wyraził przekonanie, że podczas obrad synodu o rodzinie i z rodzinami będzie z
nieba towarzyszył Kościołowi.
Przyjęcie Komunii św. podczas Mszy św. było niemożliwe – chętni, po
uroczystościach, mogli ją przyjąć w okolicznych kościołach. Nam, na szczęście,
nasi kapłani zapowiedzieli już wcześniej, że po powrocie do hotelu będzie
odprawiona Eucharystia dziękczynna, za co byliśmy i jesteśmy im bardzo
wdzięczni.
Po zakończeniu Mszy św. , podczas 2 godz. „wolnego”, udałyśmy się na Plac św.
Piotra, aby poczuć atmosferę tego miejsca. Ujrzałyśmy tłumy ludzi oczekujących
na możliwość wejścia do Bazyliki. Przepełniała nas ogromna radość, że byłyśmy
tam w tym historycznym momencie i nieważne było to, że niewiele widziałyśmy.
Po dotarciu na miejsce zbiórki wróciliśmy do naszego autokaru przy stadionie
olimpijskim, stamtąd do hotelu. Rano ruszyliśmy
do Padwy. W Bazylice uczestniczyliśmy we Mszy
św., byliśmy przy grobie św. Antoniego, jego
relikwiach oraz relikwiach św. Jana Pawła II i św.
Faustyny. Po zwiedzeniu części miasta z
przewodnikiem pojechaliśmy na nocleg do
Słowenii. Wczesnym rankiem, po Mszy św.,
wyruszyliśmy w drogę do kraju. Po długiej, ale
bezpiecznej podróży, w środę, 30.04, nad ranem około godz. 3:00, zakończyliśmy
pielgrzymkę na Piaskach przy kościele Św. Rodziny. Dziękujemy Bogu, Królowej
Zawierzenia i tym wszystkim, którzy
umożliwili nam ten wyjazd.
Dziękujemy kapłanom za odprawiane
Msze św. i głoszone homilie, za
modlitwy i rozważania podczas jazdy za te ostatnie podziękowania należą się
również Siostrom i innym uczestnikom.
Dziękujemy wszystkim za wspaniałą
atmosferę pielgrzymki.
Barbara Żuchlińska i Gertruda Tobolska

