
          Z A W I E R Z E N I E   Z A W I E R Z E N I E   
Nos cum prole pia - benedicat Virgo MariaNos cum prole pia - benedicat Virgo Maria

DIECEZJA BYDGOSKA, TORUŃSKA I ARCHIDIECEZJA GNIEŹNIEŃSKADIECEZJA BYDGOSKA, TORUŃSKA I ARCHIDIECEZJA GNIEŹNIEŃSKA
Czerwiec 2018  Nr 222Czerwiec 2018  Nr 222

15 września 2017- 15 września 201815 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 AR O K  O J C A  J Ó Z E F A  K E N TE N I C H A

" J E S T E Ś M Y ,  B O  T Y  J E S T E Ś "" J E S T E Ś M Y ,  B O  T Y  J E S T E Ś "

Kochana Rodzino Szensztacka!Kochana Rodzino Szensztacka!

Jako wstęp pragnę Państwu przedstawić fragment Listu z Santa Maria naszego Ojca Józefa, 
który został przesłany do o. J. Ticka z okazji powstania Szensztackiej Ligi Rodzin:

„Kto zna dzisiejsze życie oraz zdaje sobie sprawę z grożących niebezpieczeństw dla 
Kościoła i świata, ten jest głęboko przekonany o tym, że rodziny nie będą mogły dobrze spełnić 
swego zadania, jeśli nie zespolą się wzajemnie ze sobą i nie zjednoczą wszystkich swoich sił 
w jednym wspólnym Dziele Rodzin. Nieraz wydaje się to zagadką nie do rozwiązania: Pytamy, 
dlaczego nasz Zbawiciel przez 30 lat przebywał w ciszy domu rodzinnego, podczas, gdy świat 
dokoła Niego zdążał ku zagładzie. Mimo woli pytamy się, czy nie mógł  posiadając Boską moc, 
zaprowadzić wszędzie wielkiego ładu.

Rozwiązanie tej zagadki stanowią słowa Chrystusa: Ja zawsze czynię to, co się Ojcu 
podoba. Ojcze, oto idę, aby pełnić Twoją wolę( por. J 8,29 ). Więc postawmy natychmiast pytanie
Bogu Ojcu. Odpowiedź Jego jest zrozumiała. W wyraźny sposób Pan Bóg chciał zabezpieczyć 
niezastąpioną niczym sakralną atmosferę domu rodzinnego i błogosławieństwo, które miało 
wyrosnąć z prawdziwej, chrześcijańskiej rodziny.

Prośmy więc Matkę Bożą, aby wybłagała dla nas wszystkich dary Ducha Świętego, byśmy 
dobrze zrozumieli wielkie znaczenie zadania życiowego, którym Bóg Ją obdarzył a Ona 
dobrowolnie je podjęła. Niech Ona uprosi nam, abyśmy otrzymali siły potrzebne do realizacji 
ideału życia rodzinnego, który Papieże ukazali w swych Encyklikach, by pomóc nam
w wypracowaniu prawdziwej ascezy i pedagogiki naszych rodzin.
Prośmy o pomoc w uświęceniu, uszanowaniu i uduchowieniu zwyczajów rodzinnych, byśmy 
mogli stać się zbiornikiem, z którego wszystkie ugrupowania całego Ruchu Apostolskiego
z Szensztatu będą mogły czerpać, jego duchem zasilać się i ciągle odnawiać.”

Weźmy sobie do serc te słowa i dziękujmy Bogu i MTA za dar Szensztackiego Dzieła 
Rodzin, a najbliższa okazja ku wspólnotowej wdzięczności będzie już na naszym odpuście w 
niedzielę 17 czerwca. Serdecznie wszystkich zapraszam!!!

Życzę błogosławieństwa Ojca 
 – 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…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        S Ł O WA  O J C A                      
9  czerwca  przypada  zloty  jubileusz  poświęcenia  kościoła  Trójcy  Świętej  na  Górze
Szensztat. Ojciec Józef   -  ze względów zdrowotnych -  nie był  na uroczystości poświę-
cenia, ale napisał do uczestników, m.in. takie słowa:
„Rodzina Szensztacka już od lat mówi nie tylko o Prasanktuarium, nie tylko o sanktua-
riach  filialnych,  ni  tylko  o  sanktuariach  domowych,  lecz  także  o  sanktuariach  serca.
Rozumiemy przez to przede wszystkim, że ludzkie serce jest  mieszkaniem Trójedynego
Boga. Dzięki temu stary ideał: zamek Boga, czyli Boża twierdza – jak nazywamy Kościół
Adoracji  – oznacza dla nas nowy ideał,  że każde ludzkie serce musi  stać się kościołem
Trójjedynego  Boga,  to  znaczy  świątynią,  która  jest  przez  Boga  zamieszkana  i  Jemu
poświęcona.”                              

                 o. Józef Kentenich

 Modlitwa zawierzenia
Moje troski i zmartwienia, moje myśli i pragnienia,

moje słowa, moje czyny i zasługi, walk godziny,
moje trudy i wytchnienia i radości i cierpienia 

– to czym jestem, co posiadam, dzi  św ofierze Tobie składam.
Przyjmij to do skarbca Twego w Sanktuarium złożonego.
Niech stąd dusze korzystają, które w Szensztat si  ęoddają,

Twojej sprawie, sercu Twemu, stale je wzywającemu,
aby dzieła plon wydały dla Trójcy Świętej chwały. Amen

„ O .  J ó z e f  K e n t e n i c h  w  R o d z i n i e  S z e n s z t a c k i e j .„ O .  J ó z e f  K e n t e n i c h  w  R o d z i n i e  S z e n s z t a c k i e j .
W i ę ź  z  O j c e m  Z a ł o ż y c i e l e m ” ,  W i ę ź  z  O j c e m  Z a ł o ż y c i e l e m ” ,  fragmentyfragmenty

  o. Andrzej Lampkowski, Otwock-Świder, 23. 09. 2017o. Andrzej Lampkowski, Otwock-Świder, 23. 09. 2017
Droga Rodzino Szensztacka, …
Podsumowanie

Jako Rodzina Szensztacka poprzez łaskę powołania mamy udział w charyzmacie i posłannictwie
o. J. Kentenicha, czyli jesteśmy z nim jednym w życiu i misji. Bóg chciał i przewidział nas razem do
Wieczności. Bóg połączył nas głęboko i niepodzielnie z osobą i losem o. Kentenicha. Istnieje wspólnota
losu i niepodzielna solidarność z Założycielem.

W prostych i jednocześnie teologicznie precyzyjnych słowach wyraża to o. Kentenich tak: „Boży
zamysł przewidział,  że wy i ja, ja i wy, w wyjątkowo głęboki sposób należymy do siebie. W planach
Bożych  nie  istniałem  bez  was  ani  wy  beze  mnie.  Bóg  przewidział  nas  od  wieczności  w  głębokim
Przymierzu Miłości. Skoro Bóg tak to widział, że on mnie nie przewidział bez was jak i was beze mnie,
oraz skoro On nie chce, żebym ja wypełnił zadanie bez was, podobnie tak, jak On widział Matkę Bożą
zawsze  w  łączności  ze  Zbawicielem;  skoro  Bóg  od  wieczności  przewidział  was  jako  moich  stałych
pomocników i pomocniczki w wypełnieniu mojego zadania, to możecie zrozumieć, jak muszę być wam
wdzięczny za to, że włączyliście się w te plany.“ (J. Kentenich, 20. 08. 1947).

Dzisiaj Założyciel potrzebuje nas, by móc dalej żyć i działać, aby wypełnił swoje posłannictwo. W
Afryce  jest  powiedzenie:  Ja jestem ponieważ Ty jesteś (jestem ponieważ jesteś).  Jedna  ze wspólnot
naszej rodziny w tym roku przejęła to mówiąc: Ojcze, jesteśmy, ponieważ Ty jesteś. Ale też odwrotnie
„Ojcze, ty jesteś, ponieważ my jesteśmy“.

Papież Franciszek napomniał nas: „Chcecie troszczyć się, aby zachować charyzmat założycielski
żywym  i  też  abyście  potrafili  przekazać  go  młodszym pokoleniom.  Też  jest  to  moją  troską,  abyście
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zachowali  charyzmat  i  przekazywali  go  dalej,  niech  on  dalej  inspiruje  i  wzmacnia  wasze  życie  i
posłannictwo.“ Ważniejsze są jego dalsze słowa mówiące o dynamice charyzmatu, który aktualizuje się i
równocześnie przemienia w styczności z rzeczywistością. „Wiecie, że charyzmat nie jest eksponatem w
muzeum,  który  niedotknięty  stoi  tam  w  witrynie,  aby  go  oglądano  i  nic  poza  tym.  Wierność,  aby
zachować charyzmat w czystej formie, nie oznacza zamknięcia go w zaplombowanej butelce, jakby to
była woda destylowana, która nie może zostać zanieczyszczona z zewnątrz. Nie. Charyzmat zachowuje
się nie wtedy gdy się go oddziela. Trzeba go otworzyć i pozwolić mu wydobyć się, aby wszedł w kontakt
z  rzeczywistością,  z  ludźmi,  z  ich  troskami  i  problemami.  I  tak,  w  tym  owocnym  spotkaniu  z
rzeczywistością  charyzmat  rośnie  i  się  odnawia.  Także  rzeczywistość  przemienia  i  przekształca  się
poprzez duchową moc, która posiada w sobie ten charyzmat.“ (Papież Franciszek 03. 09. 2015)

„Idźcie i głoście“ – wzywa nas w tym czasie Kościół. Dziś chcemy do nas samych powiedzieć:
idźcie  i  głoście  Szensztat;  idźcie  i  głoście  o.  Kentenicha.  Nieśmy  nasz  charyzmat,  nieśmy  tę  łaskę
Kościołowi i światu. Jest to rok łaski, rok posłannictwa, w którym wierzymy, że wszystko jest możliwe,
jest  możliwe w takim stopniu,  w jakim zwiążemy się  z  Nim. Ponieważ nasz ojciec Założyciel,  o.  J.
Kentenich, jest nosicielem Szensztatu, jest charyzmatem. Na ile zwiążemy się z nim, na tyle czynimy
możliwym,  że  z  sanktuariów,  z  Przymierza,  z  jego  osoby  wypłynie  nadzieja  i  radość  dla  naszego
Kościoła, naszego świata i dla nas wszystkich.

 -  Serdecznie  dziękuję  naszemu  o.  Andrzejowi  za  udostępnienie  tekstu
referatu. 

 

     T O   S I Ę   W Y D A R Z Y Ł O…      
 -  1 7 - 2 3  m a j a  2 0 1 8  r .  -  

B y l i ś m y  w  S z e n s z t a c i e . . .

Pielgrzymka w ROKU OJCA KENTENICH
Bóg zapłać drogim Siostrom za przygotowanie tak pięknego programu i wszystkim uczestnikom 

pielgrzymki za wytworzenie tak wspaniałej wspólnoty rodzinnej! Dziękujemy za wielki dar kapłanów na naszej 
pielgrzymce, za neoprezbitera ks. Piotra.

Wzruszające było nasze wyruszenie na pielgrzymi szlak z Sanktuarium Zawierzenia, gdzie w krótkiej 
modlitwie przywołaliśmy nasze intencje pielgrzymowania, a potem złożyliśmy je w ręce Maryi aby się nimi zajęła. 
Nam pozostało otwarcie  się na życzenia Maryi i realizowanie ich podczas pielgrzymiego szlaku! 
Już pierwsze zaskoczenie opieki Matki Bożej przeżyliśmy 18 maja. Pragnęliśmy, aby u źródeł  w ROKU OJCA 
KENTENICHA została odprawiona Msza św. o wierność naszemu Założycielowi. Kapłanów jedzie dwóch, więc 
nie będzie problemów. A tu w autokarze zanim dotarła do nas lista już wszystkie Msze św. zostały zamówione. 
Droga Viola podpowiedziała, że może w Szensztacie uda nam się Mszę św. zamówić. I tak się stało. W dniu 
Przymierza 18 maja Mszę św. sprawował o. Elmar, syn rodziny związkowej. Takiego pięknego zatroskania  Matki 
Bożej o przekazane intencje w Sanktuarium Zawierzenia było sporo! Dziękujemy!
Z homilii 18 maja  zapamiętaliśmy  jedno zdanie: Jak Kościół był owocny i czytelny gdy był wiernym świadkiem 
Jezusa, tak jest i w Szensztacie. Im większą mamy więź z o. Założycielem tym większa jest skuteczność działania.
20 maja w DNIU Dziękczynienia w Szensztacie, w Uroczystość  Zesłanie Ducha Świetego przeżyliśmy z wielką 
radością i wzruszeniem zawarcie przymierza miłości przez ks. Piotra. 
Dziękujemy za spotkania ze świadkami życia o. Założyciela.
S.M. Kleta wspomniała, że wszędzie powinniśmy przynosić błogosławieństwo.Wspomniała słowa o. Założyciela, 
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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/

http://www.pater-kentenich.org/pl/
mailto:sekretariat-kentenich@szensztat.pl
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że będzie nam udzielał błogosławieństwa rano i wieczorem gdy o nie poprosimy na klęcząco!
Dziecko Ojca zawsze jest radosne i rzeczy zwyczajne robi w sposób nadzwyczajny.
21 maja święto Matki Kościoła i spotkanie w Sekretariacie o. Założyciela z s. Adele. Przekazała nam, że naszym 
zadaniem przed beatyfikacją jest przybliżenie o. Założyciela.
Wieczorem spotkanie z s. M. Adelinde o promiennym spojrzeniu. Opowiadała jak jako dziewczyna szensztacka 
była wśród dziewcząt na spotkaniu z Ojcem dzień przed jego śmiercią. Prosił aby zawsze pozostały tak świeże, a 
oczy miały tak promienne!
22 maja w DNIU DZIĘKCZYNIENIA w V rocznicę przekazania Prasanktuarium Ruchowi Szensztackiemu odbyło 
się piękne spotkanie z o. Erhartem.

Wdzięczni
Małgosia i Rafał J.

Czas spędzony w Szensztacie był dla mnie bardzo owocny. Podczas całej pielgrzymki, spotykając kolejno
świadków życia o. Józefa Kentenicha, czułem się jak pierwsi chrześcijanie, którzy słuchali Apostołów opowiadają-
cych o życiu Jezusa. Dzięki temu mogłem bardziej wniknąć w ducha i charyzmat Rodziny Szensztackiej. Ponadto
bardzo ważnym wydarzeniem dla mnie  było Przymierze Miłości  zawarte z Matką Bożą Trzykroć Przedziwną,
Zwycięską Królową z Szensztatu. Noszę w sobie przeświadczenie, że zostałem do tego zaproszony przez samą
Maryję, która pragnie mnie formować na człowieka i kapłana według Serca Jezusowego.

Podczas pielgrzymki duże wrażenie wywarła na mnie przyroda i duch tamtego miejsca, który skojarzył mi
się z Soborowym określeniem Kościoła jako wspólnoty wspólnot. Śmiało mogę napisać, że cała pielgrzymka była
dla mnie intensywnym czasem rekolekcji w rodzinnym gronie.

Ks. Piotr

NCPP! 
Zacznę od końca: 

Podsumowując wyjazd  w autokarze wyraziłam w  bardzo zwięzły sposób moje wrażenia, jednakże dla 
mnie była to wypowiedz pełna treści. Powiedziałam, że „Jestem szczęściarą!"  

Byłam świadkiem podniosłych wydarzeń; byłam świadkiem Przymierza Miłości księdza Piotra – i to 
jedynym z jego parafii, po raz pierwszy czytałam czytanie z Pisma Świętego podczas Mszy św. - i to w drugi Dzień 
Zesłania Ducha Świętego, święto Matki Kościoła – i to w kościele na Górze Szensztat, w pokoju byłam z 
imienniczką, z którą od samego początku dobrze się rozumiałyśmy.

Dlaczego się tam znalazłam? Bo tak sobie zaplanowałam? Bo chciałam poznać Szensztat od kolebki? Bo 
chciałam zwiedzić tereny nadreńskie? Nie! Znalazłam się w tym czasie i w tym miejscu, bo Bóg tak chciał, 
wyłącznie z Jego woli; „Nie wyście mnie wybrali ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili".
Jestem przekonana że Bóg Ojciec wysłał mnie na te pielgrzymkę abym mogła bliżej poznać o. Kentenicha, poznać 
Szensztat, aby móc zgłębiać wiarę, żebym była mostem do Boga dla innych ludzi. Ojciec Kentenich powiedział, że 
„kto nie wierzy w Boga to wtedy żyje na ziemi jak zwierzę". Ten cytat bardzo obrazuje moje otoczenie - 
utwierdziłam się, ze mam niesamowite zadanie do zrealizowania. Podczas pielgrzymki dotarło do mnie wiele 
rzeczy, których nie dostrzegła bym w biegu codziennych zajęć.

Poznawszy ojca Kentenicha, napełniona jego optymizmem, pragnę być zawsze radosnym apostołem 
Szensztatu. Na ścianie klatki schodowej w domu pielgrzyma widnieje cytat: "aus Allem kann Man ein Geschenk 
machen" – wszystko może być prezentem. Ja otrzymałam podczas pielgrzymki wiele prezentów; tak naprawdę 
wszystko było dla mnie prezentem: cichy przyjaciel Tadeusz, współlokatorka imienniczka, błogosławieństwo 
prymicyjne, dar pobożności, wysłuchanie modlitwy o skrócenie cierpienia dla teścia, błogosławieństwo dla 
najbliższej osoby – męża w tym wyjątkowym dla niego czasie, piękna pogoda, piękna przyroda, smaczne dania, 
wspólna modlitwa i śpiew...  O. Kentenich poprzez świadków swoich przekazał mi, że małe zwyczajne rzeczy też 
są ważne, żeby starać się poświęcać czas bliźniemu wszystkimi zmysłami, żeby pielęgnować wolność 
wewnętrzną.  O Kentenich po pobycie w obozie koncentracyjnym w Dachau mówił Bogu: „W moim życiu nie 
miałem żadnej smutnej minuty". To niesamowite, a my ciągle narzekamy!

Na koniec zacytuję moje najbardziej ulubione słowa z tego wyjazdu - ostatnie słowa o. Kentenicha do 
Siostry Adele, jednego ze świadków z czasów Ojca, „Bleiben sie immer so frisch und sorgen sie, dass die Auglein 
strallen!" W przekonaniu, że Bóg przeprowadzi swoje najlepiej, pozdrawiam radośnie!

Iwona z Wągrowca

STR.4                                                                     Czerwiec 2018  Nr 222



               Razem z Tobą Ojcze!             
Wspomnienie

Do Ruchu Szensztackiego należymy od grudnia 2009r. Od 2011 r. planowaliśmy wyjazd do kolebki 
naszego ruchu czyli do Szensztatu. Różne drogi naszego życia pozwoliły nam dopiero w tym roku odwiedzić 
Prasanktuarium. 

 Program tegorocznej pielgrzymki był bardzo wypełniony. Pierwszego dnia po przyjeździe czyli 18 w dniu 
przymierza uczestniczyliśmy we Mszy Przymierza oraz tym co się działo przy Prasanktuarium. Międzynarodowa 
uroczystość palenia wkładów kapitału łask przy śpiewie pieśni Maryjnych w grupach narodowych Poczułem się 
dumny z bycia Polakiem gdy po odśpiewaniu pieśni "Jak szczęśliwa Polska cała" usłyszałem głos "Vivat Polonia". 

Największe wrażenie podczas całej pielgrzymki zrobiło na nas spotkania ze świadkami życia o. Kentenicha
i s. Emilii. Co zwróciło naszą uwagę to to, że wszyscy wspominając spotkania z Ojcem Założycielem mówili że dla
niego każdy człowiek, którego spotykał był ważny, poświęcał mu w danej chwili 100% uwagi i był w całości dla 
niego. Ta cecha wydaje mi się być wspólna z św. Janem Pawłem II, który w podobny sposób traktował spotkanych 
ludzi.

Na ten wyjazd czekaliśmy 6 lat i cieszymy się, że wreszcie się nam udało, myślę ze nie była to nasza 
ostatnia wizyta u Źródła i grobu Ojca...   

Ania i Andrzej z Grudziądza

Spotkać Ojca…
W tym wyjątkowym czasie,  w Roku Ojca Kentenicha i  w maju miesiącu maryjnym,  a także w czasie

Zesłania Ducha Świętego grupa pielgrzymów z Sanktuarium Zawierzenia wraz z s.M.Adrianą i s.M.Emanuelą oraz
ks.  Józefem i  ks.  Piotrem wybrała  się  do  Schönstatt.  Pielgrzymowaliśmy śladami  naszego  Ojca  Założyciela,
spotkaliśmy świadków Jego życia, modliliśmy się o Jego beatyfikację i… świętowaliśmy! Każdego dnia było nasze
wielkie wspólnotowe ŚWIĘTO! 

Nasz  Ojciec  zatroszczył  się  o  wszystko,  czego  nam  było  trzeba  i  o  jeszcze  więcej…Pogoda  była
odpowiednia, na czas podroży chłodna, a na czas pobytu ciepła i słoneczna; w Domu Pielgrzyma mieszkało się nam
dobrze, a jedzenie było smaczne; wszyscy wytrwaliśmy w dobrej kondycji, a Pan Krzysztof kierowca dowiózł nas
bezpiecznie,  wygodnie  i  wesoło  wszędzie  tam,  gdzie  mieliśmy  dotrzeć…  Cieszyliśmy  się  sobą  nawzajem,
doświadczając  niezwykłego  daru  wspólnoty,  zarówno  w  modlitwie,  jak  i  w  drobnej  pomocy  bliźniemu  lub
sprawianiu  niespodzianek naszym Jubilatom i  Solenizantom,  czy byciu  „cichym przyjacielem”… Przeżyliśmy
wiele duchowo pięknych chwil, począwszy od Mszy św. Przymierza przeżywanej z pielgrzymami z różnych krajów
i języków; poprzez odnowienie przyrzeczeń Chrztu św. w kościele w Gymnich i modlitwę o dary Ducha Świętego
w Wigilię Zesłania Ducha Świętego; poprzez Przymierze Miłości ks. Piotra i moje Przymierze Miłości z Ojcem;
poprzez czuwanie modlitewne w Prasanktuarium i przy Grobie Ojca Kentenicha. Każdego dnia uczestniczyliśmy
też w Eucharystii  i Nabożeństwie Majowym, a także otrzymaliśmy niezliczoną ilość błogosławieństwa Bożego
przez ręce naszych Kapłanów…

Wędrowaliśmy po ścieżkach, po których chodził nasz Ojciec, zarówno w Dolinie Szensztat, jak i na Górze
Szensztat, a także na Górze Moria i na Syjonie, w Metternich oraz w Koblencji. Nawiedziliśmy również rodzinny
dom Józefa Kentenicha oraz kościół parafialny w Gymnich… 

Spotkaliśmy świadków Jego życia,  którzy z  wielkim przejęciem i  radością  opowiadali  o  tym,  że  nasz
Ojciec był  zawsze radosny, skupiony na drugim człowieku, cierpliwy i zasłuchany w potrzeby swoich dzieci, a
jednocześnie zatopiony w Bogu i rozmodlony. Mieliśmy okazję posłuchać świadectwa s.M. Klety, która przez 50
lat  pracowała w ogrodzie,  a Ojca spotkała gdy spacerował.  Po raz drugi  mogliśmy spotkać się z s.  M. Adelę
prowadzącą  Sekratariat  Ojca  Kentenicha,  która  nieustannie  zachęca nas  do spisywania  próśb i  podziękowań i
przesyłania ich do sekretariatu, a także do modlitwy za wstawiennictwem o. Kentenicha. Wielką niespodzianką
było  dla  nas  spotkanie  z  s.M.Adelinde,  która  znała  Ojca  jako  dziewczyna  należąca  do  grupy  Szensztackiej
Młodzieży Żeńskiej. Niezwykłe było spotkanie z o.Erhardem, który inaczej niż Siostry, bo po męsku, wspominał
spotkania z o. Kentenichem. Nowym dla nas doświadczeniem było to, że mogliśmy usłyszeć jak wyglądały ostatnie
spotkania  tych świadków z naszym Ojcem, a także co działo się w dniu Jego śmierci i pogrzebu…

Spotkanie z Ojcem to także spotkanie z Jego dziećmi, które z bezgranicznym zaufaniem i wytrwałością
podążały  Jego  drogą  –  my  mogliśmy  poznać  bliżej  życie  Józefa  Englinga  oraz  s.M.Emlii  Engel.  W Domu
Providentia w Koblencji Metternich spotkaliśmy się z s. M. Tereslorą, która znała osobiście s. M.Emilię…

Ten czas pielgrzymki był dla nas wyjątkowym przygotowaniem do zawarcia Przymierza Miłości z Ojcem
Rodziny Szensztackiej w Polsce, czasem poznawania Ojca, zgłębiania Jego życia i posłannictwa oraz budowania
naszej osobistej, wspólnotowej i narodowej z Nim relacji…

Na zakończenie chcę podzielić się czymś bardzo osobistym… Podczas naszej pielgrzymki w Święto NMP
Matki Kościoła zawarłam Przymierze Miłości z Ojcem. Już od dłuższego czasu czułam się zaproszona przez Ojca,
by to uczynić, by świadomie wybrać głoszenie posłannictwa Szensztatu i wierność charyzmatowi Ojca Założyciela
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jako  swoją  drogę…  Czas  moich  bezpośrednich  przygotowań  do  Przymierza  z  Ojcem  był  czasem  zarówno
duchowego  wzrastania  i  radosnego  oczekiwania,  jak  i  czasem  pytań,  czy  wątpliwości…,  ale  na  wszystko
odpowiedział Ojciec. Dziś wiem, że Ojciec sam wybrał dzień i miejsce, zgromadził ludzi, którzy tego wieczoru byli
ze mną w Kaplicy Ojca, obdarował mnie hojnie na tej pielgrzymce wieloma drobnymi prezentami, przyjął moje
oddanie i  pobłogosławił  mnie  przez ręce obecnych wśród nas Kapłanów, a także pozwolił  radować się z tego
wydarzenia  całej  naszej  Wspólnocie.  Dla  mnie  to  kolejny bardzo  ważny krok  w moim osobistym rozwoju  i
wzrastaniu  w świętości  na  co  dzień,  ale  także  potwierdzenie,  że  „moim miejscem,  moim powołaniem,  moim
zadaniem, moją miłością jest Szensztat.” 

Dziękuję Bogu i Matce Bożej za życie i dzieło naszego Ojca Założyciela! Dziękuję Ojcu, że wymarzył,
wymodlił, wybrał i posłał mnie na drogę Szensztatu ! Dziękuję wszystkim, którzy tego dnia towarzyszyli mi tam
przy Grobie Ojca, a także wspierali modlitwą w Sanktuarium Zawierzenia! Z całego serca DZIĘKUJĘ!

Violetta W., Szensztacka Liga Kobiet

NABOŻEŃSTWO MAJOWE Z MATKĄ TRZYKROĆ PRZEDZIWNĄ

W dniu 28.05.2018 r. Wspólnota Rodzin Szensztackich z Gniezna zorganizowała i uczestniczyła w 
Nabożeństwie Majowym przy kapliczce Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Na spotkaniu obecne były 
s.M. Emanuela i s.M. Inga z Bydgoszczy jak również mieszkańcy wsi Michalcza.
Kapliczka Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej została umieszczona przy krzyżu przydrożnym, który został
postawiony w Roku Jubileuszowym 2000 na ziemi moich Rodziców w miejscowości Michalcza (dom nr 
4) gm. Kłecko. Kapliczka Matki Bożej została poświęcona w dniu 13.12.2014 r. Od czasu poświęcenia 
kapliczki, co roku spotykamy się na Nabożeństwie Majowym. Pragniemy przypomnieć, że z inicjatywą 
majowego nabożeństwa przy krzyżu i kapliczce Matki Bożej na tym miejscu wystąpiła 3 lata temu 
s.M.Adriana. Dziękujemy Jej za tę inicjatywę, w której można dostrzec Boże działanie i błogosławień-
stwo Matki Bożej, bo mimo upływu lat, braku sił i zdrowia już 4 raz nieprzerwanie rok po roku  spotyka-
my się w miesiącu maju. Było by to niemożliwe, gdyby nie pomoc życzliwych ludzi. Bóg zapłać im za to.
Dziękujemy również za ofiarowane kwiaty i znicze dla Matki Bożej. Warto też dodać, że niezależnie od 
naszego spotkania każdego dnia maja mieszkańcy Michalczy zbierali się na nabożeństwie majowym, 
podczas którego prosili Maryję o potrzebne łaski i błogosławieństwo dla siebie i ich rodzin.
Spotkanie rozpoczęliśmy koronką do Miłosierdzia Bożego, którą prowadził Heniu G. Następnie odmówi-
liśmy dziesiątkę różańca wynagradzającą Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i bluźnierstwa grze-
szników, o którą prosiła Matka Boża w czasie objawień w Fatimie. S.M. Emanuela przewodniczyła 
Nabożeństwu Majowemu. 
Mimo upalnego dnia, pogoda nie była uciążliwa, bo Matka Boża zatroszczyła się o powiew wiatru, cień 
drzew czy krzewów, który chronił zgromadzonych od słońca. Przy pieśniach do Matki Bożej towarzyszył 
nam śpiew ptaków, tak jak w pieśni: „Wdzięcznym strumyki mruczeniem, ptaszęta słodkim kwileniem i 
co czuje i co żyje, niech z nami sławi Maryję”. W modlitwie łączyliśmy się duchowo z tymi osobami, 
które z różnych przyczyn przybyć nie mogły.
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Po zakończonym spotkaniu modlitewnym wszyscy udaliśmy się na agapę. S.M. Emanuela jak zawsze 
przygotowała różne materiały i tematy do dyskusji. Rozmowom nie było końca.
Dzień 28 maja 2018 r., w którym, o czym pamiętała i co podkreśliła s.M. Emanuela, przypadała też 37 
rocznica śmierci Sł.B. ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, pozostanie w naszej pamięci.

Szczęść Boże – Elżbieta i Henryk, LR Gniezno            

 

     CI, CO ODCHODZĄ, WCIĄŻ Z NAMI SĄ…     
 W dniu 11 maja 2018 roku zmarła Barbara Kiełtyka z naszej grupy.
Basia wraz z mężem Zbigniewem Przymierze Miłości z Matką Bożą Trzykroć Przedziwną zawarła 01.05.1989 r. w Świdrze. 
Odeszła od nas osoba, która całym swoim życiem, na każdej jego płaszczyźnie, pokazała jak należy żyć, aby wiernie 
wypełniać to, co Pan Bóg dla nas przygotował. Była niezwykle skromna, zawsze uważała, że  ona jeszcze wszystkiego daje
z siebie za mało, a dawała tak naprawdę bardzo wiele. Przez wszystkie lata bardzo cierpiała. W 1997 r. przebyła pierwszą 
chorobę nowotworową: operacja, chemie i naświetlania. Dokuczał jej też gościec postępujący, bóle stawów. Później była 
operacja kolana. W 2016 roku kolejny nowotwór (rak płuc). Walczyła bardzo dzielnie przyjmując kilka serii chemii. W tym 
czasie też ujawniła się choroba jej córki, która była w stanie błogosławionym. Odpowiadając na tą wiadomość, choć tak 
bardzo bolesną, Basia, jak zawsze powierzyła wszystko Panu Bogu, gorąco się modliła i ofiarowała swoje cierpienie. 
Dziękowała całej wspólnocie szensztackiej za modlitwę. Wierzyła, że jeśli tyle ludzi się modli, to jej wnuk i córka będą 
zdrowi. W grudniu, po kolejnych badaniach, lekarze uznali, że choroba Basi została zatrzymana, że wszystko jest dobrze. 
Jednak 23 marca nastąpił udar, który był następstwem gwałtownego nawrotu nowotworu. Na Święta Wielkanocne Basia 
wróciła ze szpitala do domu. 2 maja nastąpiło rozwiązanie jej córki. Urodził się szczęśliwie zdrowy wnuczek, a córka mogła
już podjąć właściwe leczenie. Wiadomość o narodzinach wnuka była dla Basi ogromną radością. Niestety stan jej zdrowia 
pogarszał się. Odeszła do Pana 11 maja, otoczona troskliwą opieką męża i całej rodziny.

     Barbara była wzorem człowieka pogodzonego z tym wszystkim co ją spotykało. Uważała, że to, że boli to tak właśnie 
musi być, bo trzeba cierpieć i swoje cierpienie łączyć ze zbawczym cierpieniem Chrystusa. Można powiedzieć, że całe dnie 
się modliła. Pamiętała o wszystkich i pytała szczególnie o chorych. Pomagała potrzebującym, pomimo swoich dolegliwości, 
pamiętała o bezdomnych i niepełnosprawnych. Uważała, że trzeba czynić jak najwięcej dobrych uczynków i sama je 
czyniła wykorzystując wszystkie ku temu okazje (jadąc np. z onkologii zatrzymywała się na przystanku i pytała czy nie 
zabrać kogoś w kierunku Wyżyn czy Kapuścisk), dzieliła się naprawdę wszystkim co posiadała.

     Dziękujemy Panu Bogu za dar jej życia, za wzór zawierzenia Panu Bogu i Matce Trzykroć Przedziwnej.

                     Pan przyjął ją z radością. 
 Halina z gr. LR Matki Bożej Fatimskiej

                !!!  O G Ł O S Z E N I A  !!!      !!!  O G Ł O S Z E N I A  !!!      

CZERWIEC  2018
16.06 - Rocznica Poświęcenia Sanktuarium (2001 r.) 
17.06 – ODPUST i Jubileusz 70 lecia powstania Ligi Rodzin – ZAPRASZAMY!!!
15.00 – Przywitanie Matki Bożej – Siostry
15.30 – Eucharystia – o. Andrzej, ks. Piotr
16.45 – Agapa – proszę o przyniesienie ciasta i kawy oraz ogórków kiszonych 
17.45 – Rodzinne świętowanie Jubileuszu Ligi Rodzin
18.20 – Koncert uwielbienia – nabożeństwo eucharystyczne
19.00 – Biesiada przy ognisku, na którą wszystkie rodziny Ligowe – i nie tylko zaprasza nasz 
Związek Rodzin !!!
Niech nie zabraknie żadnej z rodzin ligowych w dniu ich święta!!!
18.06, pn., g.10.00-18.00 - adoracja NS, Msza św. Przymierza – oprawa lit. - gr.  MB Fatimskiej i św. Kr. 
Jadwigi; SPOTKANIE  Z OJCEM: Ojciec swoim dzieciom na wakacje...
 - SPOTKANIE RADY DIECEZJALNEJ
23-24.06 - Akademia Rodziny i zakończenie III edycji. Dziękujemy Panu Bogu i prowadzącym!!!
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 LIPIEC  2018
* Wypraszajmy światło Ducha Świętego i błogosławieństwo na czas naszych rekolekcji:
-  7 – 14.07 – Stoczek Klasztorny 
 - 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 – młode rodziny
 - 10 – 12.08 – Piaski; dla rodzin z Formacji Wstępnej
 - 28 – 31.08 – Paski; dla Wspólnoty Matek
18.07 – g. 18.00 - Msza św. Przymierza – oprawa lit. - gr.  par. Bożego Ciała + Spotkanie z Ojcem: 
Wakacyjne niespodzianki, przypominam, że w czasie wakacji nie ma adoracji NS.
SIERPIEŃ  2018

18.08, sob., g.18.00 - Msza św. Przymierza – oprawa lit. - kr.  IX  Związku Rodzin + Spotkanie z Ojcem: 
Wakacyjne niespodzianki

WRZESIEŃ  2018

09.09– Mały Buczek z Ojcem - Rozpoczęcie roku formacji na pikniku z Ojcem w tle pięknego parku w 
Małym Buczku!!!
13-16.09 – Triduum Szensztackie w Otwocku-Świdrze; 15.09 – Przymierze miłości z Ojcem J. 
Kentenichem – zaproszeni są wszyscy!!!

16.09, (3. ndz.) g. 15.30 –  E u c h a r y s t i a  w int. Małżeństw i rodzin z błogosławieństwem 
matek/rodziców oczekujących potomstwa oraz modlitwą o dar nowego życia 

18.09–  g.10.00-18.00 - adoracja NS, Msza św. Przymierza – oprawa lit. - Młodzież + Spotkanie z Ojcem

Pamiętajmy o naszych Chorujących, o Jubilatach i Solenizantach, wypraszając im potrzebne łaski iPamiętajmy o naszych Chorujących, o Jubilatach i Solenizantach, wypraszając im potrzebne łaski i   opiekęopiekę
Matki Bożej. Zachęcam do odmówienia nowenny do Ojca Założyciela w intencji naszych  Chorych i weMatki Bożej. Zachęcam do odmówienia nowenny do Ojca Założyciela w intencji naszych  Chorych i we
wszystkich intencjach zanoszonych za jego wstawiennictwem. W sposób szczególnie pamiętajmy o p.wszystkich intencjach zanoszonych za jego wstawiennictwem. W sposób szczególnie pamiętajmy o p.
Wandzie, p. Stefanie i p. Marku, Zbyszku, Małgosi, Mikołaju.Wandzie, p. Stefanie i p. Marku, Zbyszku, Małgosi, Mikołaju.

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:                                                          www.bydgoszcz.szensztat.pl
Bydgoszcz ul. Smukalska 113, Tel. 52/340-20-14                                                     www.facebook.com/SzensztatBydgoszcz

www.szensztat.pl

Konto Sióstr: Konto Sióstr: BANK PEKAO SA II ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Nr: 47 1240 3493 1111 0000 4306 1259 BANK PEKAO SA II ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Nr: 47 1240 3493 1111 0000 4306 1259 
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