Ogłoszenia
Rodzina Szensztacka skupiona przy Sanktuarium Zawierzenia w ramach duchowego
przygotowania do Diecezjalnych Uroczystości Jubileuszowych 100-lecia Szensztatu,
podejmuje odprawić 9 - dniową Nowennę do O. Kentenicha od 13.06 do 21.06.2014r.
Niech ta nowenna będzie również naszym darem dla O. Mirosława, który obchodzi 25
rocznicę święceń kapłańskich. Prośmy w tej nowennie o nowe powołania do wszystkich
wspólnot Ruchu Szensztackiego i o beatyfikację O. J. Kentenicha.
07.06.
Stacja Jubileuszowa w Winowie
14.06
Spotkanie młodzieży przy Sanktuarium- II sobota miesiąca
14.06.
Stacja Jubileuszowa w Radlinie
16.06 –
Odpust w Sanktuarium Zawierzenia - Mszę Św. o 18.00 odprawi
ks. Arkadiusz Muzolf ;Za Liturgię odpowiedzialna jest gr. Św. Ireneusza;
18.06
Msza św. Przymierza (adoracja NS od 10.00-18.00) – Rocznica
Koronacji odp. młode małżeństwa ( w załącznikach podział zdań)
22.06
- Diecezjalne jubileuszowe świętowanie Rodziny Szensztackiej
przy Sanktuarium Zawierzenia (plakat i zadań jest w załączniku)
PROGRAM:
11.00 - Msza Św. – za Liturgię odp. Związek Rodzin;
Podczas Eucharystii nastąpi: Akt Włączenia Wspólnoty Apostolskiego
Szensztackiego Związku Rodzin w Polsce do Wspólnoty Międzynarodowego
Apostolskiego Szensztackiego Związku Rodzin;
13.00 - Agapa;
14.30 - Odnowienie przymierza miłości odp. młodzież;
15.00 - Koncert Rodziny Szczeblewskich – Jubileuszowy Koncert Rodzinny;
16.00 - Nabożeństwo czerwcowe.
LIPIEC 2014
30.06-04.07
Rekolekcje dla dziewcząt – I turnus
03.07.2014
Jubileuszowe Świętowanie dla Młodzieży
06.07-10.07
Rekolekcje dla dziewcząt – II turnus
11.07-15.07
Rekolekcje dla Rodzin na Piaskach – I turnus
20.07-24.07
Rekolekcje dla Dziewcząt – III turnus
25.07-29.07
Rekolekcje dla Rodzin na Piaskach – II turnus
26.07.2014
Jubileuszowe Świętowanie dla Rodzin
SIERPIEŃ 2014
01.08-04.08
Rekolekcje dla dziewcząt – IV turnus
08.08-12.08
Rekolekcje dla Matek na Piaskach
09.08
Jubileuszowe świętowanie dla Matek
08-13.08
Rekolekcje dla Rodzin w Murzasichlu
16-22.08
Rekolekcje w Świdrze dla młodych Rodzin
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Nos cum Prole pia
benedicat
Virgo Maria
Wierzę w Syna Bożego
NCPP!
Kochane Rodziny i Matki!
Serdecznie pozdrawiam.
Już niedługo, bo 22 czerwca będziemy przeżywali jubileuszowe
statio przy naszym Sanktuarium Zawierzenia. Niech będzie to czas
radosnego świętowania i wdzięczności za dar Przymierza Miłości z MTA
i wszystkie dary i łaski jakie w ciągu minionych stu lat stały się udziałem
dzieci Szensztatu. Dziękujmy również za nasze osobiste powołanie do
wspólnoty, dziękujmy życiem... Ojciec Założyciel mówił, że „dni
Jubileuszu są dniami wspomnień, dniami wdzięczności, dniami nadziei
oraz dniami radości w Bogu”, niech więc tak się staje!!!
W Liturgii przeżywamy nowennę przed Uroczystością Zesłania
Ducha Świętego. W Wieczerniku naszej codzienności, zjednoczeni z
Maryją wypraszajmy nowe wylanie Ducha na wspólnotę Kościoła. Duch
Święty - wzajemna Uosobiona Miłość Ojca i Syna, Potęga Miłości, która
sprawia, że łaska zbawienia wysłużona przez Pana Jezusa staje się
naszym udziałem. To On czyni nas w Jezusie dziećmi Ojca. Potrzeba
prośby, potrzeba wołania o dar Ducha, tęsknoty za Miłością, która
przemieni oblicze tej ziemi. Wśród wielu różnych modlitw do Do Ducha
Świętego, są również te, ułożone przez naszego Ojca. Dlatego pragnę
zaproponować Wam szensztacką Koronkę do Ducha Świętego. Niech ta
modlitwa nas jednoczy, umacnia i otwiera na tchnienie Ducha.

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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Z modlitwą – s. M. Emanuela

Twoje przymierze - naszą misją
Koronka do Ducha Świętego
Na rozpoczęcie:
Duchu Święty, Ty jesteś duszą mojej duszy, adoruję Cię w najgłębszej
pokorze, oświecaj mnie i wzmacniaj, prowadź mnie, bądź moją pociechą.
Odsłoń mi Twoje zamiary wobec mnie, o ile to odpowiada odwiecznym
planom Boga Ojca. Daj mi rozpoznać, czego ode mnie żąda odwieczna
Miłość, daj mi poznać, co mam czynić, daj mi poznać, co mam wycierpieć.
Ukaż mi, jakie krzyże mam w cichości i pokorze przyjąć i znosić
cierpliwie.
O Duchu Święty, pozwól mi rozpoznać wolę Twoją i wolę Ojca, gdyż całe
moje dalsze życie winno być trwałym, nieustannym potwierdzeniem
wszystkich życzeń i pragnień najlepszego Ojca w niebie. Amen.
1x:
Maryjo, wyczekująca pośród grona Apostołów, uproś nam tchnienie
Ducha Świętego, przemieniającego nas słabych ludzi na mocne członki
Kościoła – Mistycznego Ciała Chrystusa. Otwórz nasze dusze na działanie
Ducha Świętego, Ducha odnawiającego oblicze ziemi.
7x:
Przyjdź Duchu Święty, udziel nam daru mądrości
1x:
Niech Ojcu chwała rozbrzmiewa wszędzie przez Zbawiciela i Jego Matkę.
Niech w Duchu Świętym wsławiony będzie.
Na każdym miejscu teraz i zawsze. Amen.
1x:
Maryjo, wyczekująca ….
7x:
Przyjdź Duchu Święty, udziel nam daru rozumu
1x:
Niech Ojcu chwała …..
1x:
Maryjo, wyczekująca ….
7x:
Przyjdź Duchu Święty, udziel nam daru rady
1x:
Niech Ojcu chwała …
1x:
Maryjo, wyczekująca …..
7x:
Przyjdź Duchu Święty, udziel nam daru męstwa
1x:
Niech Ojcu chwała ….
1x:
Maryjo, wyczekująca ….
7x:
Przyjdź Duchu Święty, udziel nam daru umiejętności
1x:
Niech Ojcu chwała ….
1x:
Maryjo, wyczekująca ….
7x:
Przyjdź Duchu Święty, udziel nam daru pobożności

1x:
1x:
7x:
1x:

Niech Ojcu chwała ….
Maryjo, wyczekująca ….
Przyjdź Duchu Święty, udziel nam daru bojaźni Bożej
Niech Ojcu chwała …..

Stacja jubileuszowa w Poznaniu.
Uroczyste i radosne Te Deum laudamus
rozbrzmiało w sobotnie popołudnie 24 maja 2014
roku w poznańskim kościele pw. Św. Jerzego,
gdzie Rodzina Szensztacka Archidiecezji
Poznańskiej świętowała Jubileusz 100-lecia
Szensztatu. Właśnie radość i wdzięczność
towarzyszyły każdej chwili tej uroczystości...
Podczas konferencji o. Adrian Galbas
SAC mówił o przymierzu miłości i nowej
ewangelizacji, podkreślając, że bez prawdziwego
Bożego życia, bez prawdziwego osobistego
nawrócenia nie można żyć przymierzem miłości
ani działać na rzecz nowej ewangelizacji. Dla nas,
ludzi Szensztatu, którzy w Sanktuarium
doświadczamy zarówno łaski wewnętrznej
przemiany jak i gorliwego apostolstwa, te słowa
mają wyjątkowe znaczenie. Oznaczają one, że na
ile jestem nawrócony, na tyle jestem apostołem;
na ile kocham na tyle pociągam innych; na ile
sam jestem blisko Boga, na tyle mogę pomóc
innym do Boga się zbliżyć...
Mszy Św. jubileuszowej przewodniczył J.
E. Ks. Bp Damian Bryl, który po zakończeniu
Eucharystii poświęcił obraz MTA. W uroczystej procesji obraz został
przeniesiony do sali, w której spotyka się Rodzina Szensztacka z Poznania.
Następnie był czas na wspólne świętowanie przy stole i rozmowy,
rozmowy, rozmowy...
Nabożeństwo majowe i Magnificat każdej ze wspólnot zakończyły
świętowanie i otworzyły przed wszystkimi obecnymi drzwi do kolejnych
100 lat życia w przymierzu miłości...

Relacja i zdjęcia na: www.szensztat.pl

Violetta
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Twoje przymierze - naszą misją
Stacja jubileuszowa w Archidiecezji Gdańskiej
Wspólnota
szensztacka
archidiecezji gdańskiej obchody
jubileuszu
100-lecia
Ruchu
Szensztackiego
świętowała
w
szczególnym dniu- Dniu Matki. Tego
właśnie dnia czyli 26 maja 2014 r. w
kościele Św. Jadwigi Królowej w
Gdyni
Karwiny
podczas
jubileuszowej Eucharystii został
ukoronowany wizerunek Matki Bożej
Trzykroć Przedziwnej. Maryja od
tego momentu czczona będzie jako
Królowa Radosnej Nadziei. Ta
korona to szczególny jubileuszowy
prezent dla Ukochanej MTA a także
w szczególny sposób wyrażone
pragnienie
wybudowania
szensztackiego
sanktuarium
w
archidiecezji gdańskiej. Głównym
celebransem był ks. proboszcz Marek Adamczyk, który dokonał koronacji
MTA. Koncelebransami byli o. Arkadiusz, o. Wojciech o. Mirosław, ks.
Marian ze Szwajcarii i inni kapłani. Piękno i atmosfera całej uroczystości z
pewnością głęboko wpisała się w serca wszystkich uczestników.
Niezwykle wymownie zabrzmiała pieśń o Matce Bożej jako naszej
nadziei, którą wykonała s. Anastazja. Po Mszy św. w uroczystej procesji
ukoronowany obraz został przeniesiony do
dolnej kaplicy kościoła. Następnie wspólnie
odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski. Na dalsze
świętowanie przeszliśmy do salek, gdzie
organizatorzy uroczystości przygotowali
posiłek. Wszystko pięknie, smacznie i
obficie. Centralnym punktem agapy było
delektowanie się pysznym tortem. Okazja
wielka więc był też wielki tort na cześć
Królowej Radosnej Nadziei. Przy dobrym
jedzeniu i miłych rozmowach szybko płynął
czas. Nadeszła pora powrotu.
Naszą
bydgoską
wspólnotę
w
czasie
tej
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uroczystości reprezentowali s. Emanuela, s. Virginia, p. B.P.Kruczkowscy i
L.L. Bodzek. Z wdzięcznym sercem przyjmuję fakt, że mogłam
uczestniczyć w tym jubileuszowym świętowaniu w Gdyni i dziękuję za
wspaniałą atmosferę w czasie podróży.
Ludwika Bodzek
Stacja jubileuszowa w Koszalinie.
Dzień Dziecka 2014 roku okazał się być wyjątkowo piękny i
radosny! O poranku wraz z s. Justyną i Laurą wyruszyłyśmy do Koszalina,
by na Górze Chełmskiej dziękować za Jubileusz 100-lecia przymierza
miłości i zaczerpnąć jubileuszowych łask z Sanktuarium Przymierza.
Uroczystości w Koszalinie rozpoczęły się u stóp Góry Chełmskiej,
dokąd zeszła po nas Matka Boża w wizerunku Królowej Przymierza.
Następnie przeszliśmy drogą ku Sanktuarium, zatrzymując się przy
stacjach: pierwszej poświęconej obecności Jana Pawła II na Górze
Chełmskiej, drugiej poświęconej Ks. Kard. Ignacemu Jeżowi, trzeciej
poświęconej życiu w przymierzu miłości z Maryją. Kiedy przyszliśmy do
Sanktuarium nastąpiła uroczysta koronacja kapliczek Matki Bożej
Pielgrzymującej oraz zawarcie przymierza miłości przez jedną z Pań z
Apostolatu Matki Bożej Pielgrzymującej. Ze śpiewem na ustach
oczekiwaliśmy na rozpoczęcie Eucharystii, której przewodniczył J.E. Ks.
Bp Paweł Cieślik. Na zakończenie Mszy Św. złożyliśmy Ks. Biskupowi
życzenia z okazji jubileuszu 50-lecia kapłaństwa, a następnie odnowiliśmy
nasze przymierze miłości. KS. Bp Paweł dziękując za życzenia i podarunki,
pięknie mówił o powołaniu do kapłaństwa, stawiając za wzór Św. Jana
Pawła II i Ks. Józefa Kentenicha. Mówił o pięknie kapłańskiej służby,
która stawia kapłana blisko Boga i blisko ludzi w różnych sytuacjach: w
radościach i trudach, w zdrowiu i cierpieniu, w najpiękniejszych i
najbardziej dramatycznych sytuacjach życiowych.
Była też okazja do złożenia indywidualnych życzeń i krótkich
rozmów z Ks. Biskupem, który za wszystkie życzenia i pozdrowienia
bardzo serdecznie dziękował i prosił o modlitwę w Jego intencji.
Razem z Rodziną Szensztacką z Koszalina świętowaliśmy również
fakt, że jest już prawomocne pozwolenie na budowę centrum
szensztackiego na Górze Chełmskiej.
Posileni smacznym żurkiem, bigosem, bułkami, ciastem i ucieszeni
spotkaniami i rozmowami z innymi uczestnikami tej uroczystości,
zachwyceni piękną słoneczną pogodą chcieliśmy zostać jak najdłużej... Ale
czas biegnie nieubłaganie. Dlatego po Nabożeństwie czerwcowym
nadszedł czas pożegnania z Królową Przymierza i spotkanymi ludźmi...
Relacja i zdjęcia na: www.szensztat.pl
Viola

Twoje przymierze - naszą misją
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
Dnia 1 czerwca odbył się III Bydgoski Marsz dla życia i
rodziny połączony z festynem rodzinnym.
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Twoje przymierze - naszą misją
Kochani, oto kolejny artykuł, który z
jubileuszowego umieszczony był w bydgoskim
Katolickim. Życzymy miłej i ubogacającej lektury.

okazji roku
Przewodniku

Bramo Niebieska – módl się za nami!
Szensztacka młodzież żeńska działająca w Bydgoszczy jest wspólnotą
gromadzącą się przy Sanktuarium Zawierzenia w naszym mieście. Naszą
wychowawczynią i najlepszą przyjaciółką jest najpiękniejsza z kobiet –
Maryja – Brama Niebieska. To właśnie Ona uczy nas otwartości przede
wszystkim na Boże prowadzenie w naszym życiu, jak również na drugiego
człowieka i siebie same. Wpatrując się w naszą Trzykroć Przedziwną
Królową uczymy się zawierzenia i staramy się wydobywać z naszych
sercto, co najcenniejsze i najszlachetniejsze. Maryja wskazuje, że każda z
nasma w sobie ogromny potencjał i bardzo ważne jest, aby go odkryć i
dzielić się nim z innymi. To jest właśnie ten Boży zamysł o nas, ta Boża
myśl zasiana głęboko w naszych sercach, w Szensztacie nazywana Ideałem
Osobistym. Matka Trzykroć Przedziwna wskazuje przede wszystkim na to,
co jest w nas dobre i to właśnie na tym powinnyśmy się koncentrować na
naszej drodze ku świętości, bo patrząc na siebie z miłością i
wyrozumiałością, łatwiej nam przyjąć i zaakceptować drugiego człowieka,
którego Bóg stawia na naszej drodze. Pomimo naszych słabości i
niedoskonałości każdego dnia mamy szansę zaczynać od nowa, brać życie
w swoje ręce i zawierzając Chrystusowi poprzez Maryję przemieniać
nasze życie.
Nasza wspólnota prężnie działa angażując się w różne inicjatywy w naszej
diecezji. Jako dziewczyny szensztackie dwa razy do roku uczestniczymy w
rekolekcjach przy Sanktuarium Zawierzenia, pogłębiając naszą wiedzę o
duchowości naszego ojca założyciela Józefa Kentenicha, przez co również
zbliżamy się do Boga i uczymy się rozpoznawać znaki Opatrzności Bożej
w naszym życiu. Te z nas, które należą do wspólnoty nieco dłużej
pomagają siostrom w organizowaniu skupień i rekolekcji dla młodszych
koleżanek. Nasze rekolekcje to nie tylko czas modlitwy i duchowych
zmagań, ale również cudowne chwile spędzone we wspólnocie,
ubogacające rozmowy, zabawy czy wartościowy film. Każde z tych
spotkań zostawia głęboki ślad w naszych sercach i uzdalnia nas do
stawania się coraz piękniejszymi córkami naszego Taty w Niebie.
To jest niesamowite jak Szensztat zmienia ludzi. Niejedna z nas
przekraczając po raz pierwszy próg sanktuarium była zalęknioną, niepewną
siebie dziewczyną. Jednak Maryja potrafi sobie poradzić z każdą naszą
słabością, każdym naszym lękiem czy paraliżem. To właśnie Ona
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udzielając trzech szczególnych łask ze swojego sanktuarium, łaski
zadomowienia, wewnętrznej przemiany i apostolstwa, przemienia nasze
życie i czyni prawdziwe cuda. Tak cuda! Bo jak można inaczej określić te
wszystkie zmiany? Kiedyś przerażona, przytłoczona lękiem dziewczynka
– teraz kobieta znająca swoją wartość, kiedyś niezdolna do jakiejkolwiek
publicznej wypowiedzi – teraz śpiewająca psalm, czytająca czytanie a
nawet prowadząca spotkania dla młodszych koleżanek. Tak właśnie Maryja
przemienia swoją matczyną miłością. Prowadzi nas i wspiera. My musimy
tylko podać Jej swoją dłoń, rzucić się z dziecięcym zaufaniem w Jej
matczyne ramiona, a Ona nas poprowadzi.
W tę setną rocznicę powstania ruchu szensztackiego jesteśmy bardzo
wdzięczne przede wszystkim Chrystusowi, który dał nam swoją Matkę jako
przewodniczkę i nauczycielkę. Dziękujemy również naszemu
Założycielowi Ojcu Kentenichowi, który z otwartością odpowiedział na
wezwanie Maryi, nie cofając się nawet przed okrucieństwem obozu
koncentracyjnego. Ogromna wdzięczność wypełnia nasze serca, jednak
jesteśmy także w pełni świadome, że spoczywa na nas wielka
odpowiedzialność, bo to
właśnie od nas zależy jak
nasz
ruch
będzie
postrzegany
przez
następne
pokolenia.
Wiemy
dobrze,
że
Szensztat jest wspaniałą
odpowiedzią na znaki
czasu
i
my
tą
odpowiedzią chcemy być
dla naszych rówieśników
i dla przyszłych pokoleń.
Rodzina Szensztacka
skupiona przy Sanktuarium
Zawierzenia.

