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KKoocchhaannaa  RRooddzziinnoo  SSzzeennsszzttaacckkaa!! 
 

Nasze serca wypełnia radość, że po raz kolejny w naszym życiu możemy śpiewać   >>Już się 

zbliżył miesiąc Maj, już rozkwita ziemski raj, DZIŚ swej Matce i swej Pani każdy 

cześć i chwałę daj….<< 

Chcemy DZIŚ…nie jutro, nie za tydzień, nie w przyszłym roku w maju, ale właśnie DZIŚ chcemy 

cześć i chwałę dać… 

Przez co możemy Maryi oddawać chwałę? Po pierwsze przez naszą modlitwę, gorliwe wołanie do 

Boga przez wstawiennictwo Maryi; po drugie przez nasze wkłady do kapitału łask, z którego 

Maryja rozdaje tym, co potrzebują; po trzecie przez wierność Przymierzu Miłości z Maryją. 

W naszych codziennych modlitwach pamiętajmy o potrzebach całego Kościoła Świętego, o 

Papieżu Franciszku, wszystkich Biskupach i Kapłanach, o naszej Ojczyźnie i Rodakach, a także o 

modlitwie za siebie nawzajem, za naszych Najbliższych. 

Wykonując obowiązki dnia codziennego bądźmy radośni i hojni. Czyńmy zwyczajne rzeczy w 

sposób nadzwyczajny. Oddajmy Maryi wszystkie nasze prace, wysiłki, trudy i sukcesy, ofiary i 

zaangażowanie, choćby to były najdrobniejsze sprawy i czyny. Maryja potrzebuje każdego z nas! 

Starajmy się pozostać wiernymi naszym postanowieniom i realizować je każdego dnia. Niech 

nasza wierność, choć czasem słaba i krucha, będzie  wyrażeniem wdzięczności za wierność Maryi. 

 

I pamiętajmy, że dziś to tylko najbliższe 24 godziny! I na dziś Pan Bóg udziela nam wszelkich 

potrzebnych łask…. Nie lękajmy się o jutro, bo na jutro Pan Bóg ma dla nas kolejne łaski…  

W miesiącu maju mamy 31 takich DZIŚ – niech będą one wszystkie ku chwale Maryi – naszej 

Matki i Królowej Zawierzenia! Niech to będzie dla nas 31 okazji do gorliwej modlitwy, licznych 

wkładów do kapitału łask oraz praktykowania naszej wierności w małych rzeczach… 

Za naszym Ojcem Założycielem wołajmy:  

Mater perfectam habebit curram et victoriam! 

Matka Boża doskonale się zatroszczy i zwycięży! 

 

  

 Życzę błogosławieństwa Ojca  

 – s. M. Adriana 
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MM OO DD LL II TT WWAA   OO JJ CC AA     

      
  Matko Boża, obym był jak Ty. 
Ty masz tak jasne spojrzenie na wszystkie sprawy. 
Obdarz mnie jasnym umysłem i mądrością. 

W wielu przypadkach nie potrafię podjąć właściwej decyzji. 
Matko, obym był jak Ty. 
Ty jesteś Trzykroć Przedziwna, Twój umysł jest przedziwnie jasny. 

Obdarz mnie takim jasnym, mądrym umysłem. 
Pozwól mi dostrzegać to, co jest właściwe, abym wierząc, nigdy nie trwał w zaślepieniu. 

Pragnę w to wierzyć, co umiłowany Bóg mówi przez Kościół. 
Matko, obym był jak Ty. Amen. 

O. Józef Kentenich  (24.08.1945 r.) 
 

 

SS ŁŁ OO WWAA   OO JJ CC AA     
 
Zaczerpnięte z: Nasze maryjna posłannictwo, s. 189-191: 
 
SPOJRZENIE W GÓRĘ   
 Widzimy na niebie wielki świetlany znak. Ten znak zajaśniał  już na początku walki i 
ukaże się na końcu tej walki. Pamiętacie,  że aniołowie zostali poddani próbie; kto ją 
zdał, ten miał osiągnąć  wszystkie wieczne dobra. Co to za znak? Matka Najświętsza, 

błogosławiona między niewiastami, i Bóg-Człowiek. Pan Bóg stopniowo odsłaniał przed 
aniołami swój plan odnośnie świata. Aniołowie, pomimo swej czysto duchowej natury, 

też bez Bożej pomocy nie potrafili zrozumieć w pełni świata nadprzyrodzonego. Pan Bóg 
objawia im, że Logos przyjmie naturę ludzką i że aniołowie muszą także adorować 
ludzką naturę W Bogu-Człowieku i uczcić ją w Matce Bożej. Świetlanym znakiem na 

niebie już u początków świata był Bóg-Człowiek i Matka Boża. Ludzka natura jest 
niższa od natury aniołów. W Chrystusie i Maryi ma być natomiast nieskończenie 
wywyższona ponad aniołów. Aniołowie wraz z całym stworzeniem mają pochylić się 

przed Królem i Królową, przed Chrystusem i Matką Bożą. Ten świetlany znak na niebie 
jest jasnym, promiennym znakiem naszej ludzkiej natury, jasno świecącym znakiem, 

bowiem Chrystus w oblubieńczy sposób przyjął tę naturę. 
Ludzka natura w Bogu-Człowieku i Matce Bożej jest jednak także znakiem 
wymagającym decyzji: świat aniołów miał się Im pokłonić. Lucyfer jednak w swej pysze 

zażądał, aby Verbum Divinum, Słowo Przedwieczne zjednoczyło się z nim [anielską 
naturą], aby w ten sposób sam dla siebie mógł być bogiem. Nie chciał się uniżyć. Św. 
Michał natomiast powiedział: Któż jak Bóg? Kto potrafi pojąć Boże zamysły? My 

stajemy w pokornym ukłonie przed Bogiem. Jeśli Bóg czegoś od nas żąda, jesteśmy 
posłuszni i służymy Bogu. Jedni się uniżają, inni przyjmują wyniosłą postawę wobec 

Boga. Bóg-Człowiek i Matka Boża są wielkimi świetlanymi znakami, znakami 
wzywającymi do zajęcia rozstrzygającego stanowiska, zarówno na początku świata, jak 
i przy jego końcu. Są potężnym znakiem na niebie (por. Protoewangelia i Apokalipsa). 

Maryja jest znakiem światła, walki i zwycięstwa. Stoi przed nami jako apokaliptyczna 
Niewiasta, przyodziana w słońce, w koronie z gwiazd, z księżycem pod stopami. Maryja 
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jest znakiem światła, niesie Słońce. Gdzie pojawia się Maryja - Jutrzenka, tam na 
horyzoncie wschodzi Słońce - Chrystus. 

Maryja jest znakiem walki. Gdzie wznosi się ten znak, tam rozpoczyna się walka, tam 
także od razu rusza do ataku szatan. Lucyfer nie może znieść widoku tego znaku i nie 
chce by jaśniał wysoko. Chce go zrzucić. 

Maryja jest znakiem zwycięstwa. W Starym Przymierzu jeden z królów obawiał się 
klęski swych wojsk... i usłyszał słowa: „Oto znak zwycięstwa - Dziewica pocznie i 

porodzi Syna, Emmanuela...” (por. Iz 7,14). 
 

 

 

 

 

  Rodzina Bogiem silna    

      Komunikacja w małżeństwie 

Wielu małżonków zastanawia się często, dlaczego dialog w ich małżeństwie kuleje, bądź nie zaistniał 

wcale. Zastanówmy się więc dlaczego tak się dzieje, co jest tego przyczyną. Psychika kobiety i mężczy-

zny tak bardzo się od siebie różnią, że ta głęboka różnica w odbieraniu siebie, innych i otaczającego 

świata jest głównym powodem olbrzymiej większości konfliktów małżeńskich. Rozpoczęcie wspólnego 

życia małżeńskiego ze świadomością, że będziemy musieli podjąć dialog z osobą reprezentującą inną 

płeć, o mentalności, oczekiwaniach, marzeniach, życzeniach całkowicie odmiennych od naszych jest naj-

lepszym sposobem na dobry start w życiu małżeńskim. Ale tak niewielu z nas zdaje sobie z tego sprawę. 

A okazuje się, że dobra komunikacja jest jedynym środkiem, z jakiego małżonkowie mogą korzystać, aby 

stworzyć i utrzymać pomiędzy sobą bliskość, zażyłość i zrozumienie. Jest to jedyny sposób, aby utrzymać 

szczęśliwe małżeństwo. Warunkiem tego, aby małżeństwo było wspólnotą, a nie spółką bardziej lub mniej 

licznych interesów, jest zachowanie przez cały czas małżeństwa pełnej wzajemnej  komunikacji. Dla po-

myślnego rozwiązywania codziennych problemów, dla dochodzenia do możliwie najlepszych decyzji w 

sprawach małżeńskich i rodzinnych, zasadnicze znaczenie ma umiejętność komunikowania się małżon-

ków. Właściwa komunikacja służy budowaniu jedności w małżeństwie. Niestety nasza sztuka komuni-

kacji / porozumiewania się / stoi na bardzo niskim poziomie, przede wszystkim dlatego, że najczęściej nie 

umiemy rozmawiać. Prawidłowa rozmowa polega na tym, że jedno mówi, a drugie najpierw słucha, a 

później ustosunkowuje się do tego, co zostało powiedziane. W ten sposób następuje wymiana myśli, która 

stanowi istotę rozmowy. Tymczasem potrafimy dużo mówić, ale nie potrafimy słuchać. Taka rozmowa 

często  podobna jest do „dialogu głuchych”, gdzie każdy mówi przede wszystkim po to, aby przedstawić 

swoje własne myśli, żeby się usprawiedliwić, wykazać swoje własne zalety lub oskarżyć innych. I okazu-

je się, że żadna ze stron nie chce wtedy nic usłyszeć, nie chce nic przyjąć, chce tylko udowodnić drugiej 

stronie winę. Czasem jest to mówienie tylko po to, żeby kogoś zranić, zemścić się za to, że jest się akurat 

w kiepskim nastroju psychicznym i wobec tego odgrywa się na osobie, czy to tej, która zawiniła, czy tej, 

która akurat weszła w drogę. I w takiej sytuacji, bardzo rzadko wymiana „poglądów” dowodzi prawdzi-

wej chęci zrozumienia partnera. A tymczasem, żeby budować szczęście małżeńskie, trzeba się nawzajem 

rozumieć.  

Rzekoma „niezgodność usposobienia” jest mitem wymyślonym przez prawników jako argument popiera-

jący rozwody. Jest to wygodne wytłumaczenie małżeńskich niepowodzeń. Nie ma niezgodności usposo-

bień, jest natomiast brak zrozumienia się i są błędy, które można stale korygować, jeżeli tylko jest dobra 

wola z obu stron. Najczęstszym błędem we wzajemnym porozumieniu jest brak otwartości. Otwartość nie 

polega na wygłaszaniu opinii o drugim, ale na ujawnianiu swoich uczuć np. „ To mnie cieszy, lub to mi 

sprawia przykrość”. Otwartość jednej strony zwiększa otwartość drugiej, opiera się na zaufaniu, które z 

kolei oparte jest na wzajemnej wierności i uczciwości małżeńskiej. Ta otwartość polega na zgodności 

tego, co się mówi, z tym co się przeżywa, co się odczuwa i czego oczekuje.  Małżonkowie, którzy mają 

Zachęcam do SPISYWANIA PRÓŚB I PODZIĘKOWAŃ 
 zanoszonych za pośrednictwem naszego Ojca Założyciela.  

W tym celu można posłużyć się także adresem mailowym: sekretariat-kentenich@szensztat.pl;  
Zapraszam na stronę internetową Sekretariatu Ojca:  http://www.pater-kentenich.org/pl/ 

 

 

mailto:sekretariat-kentenich@szensztat.pl
http://www.pater-kentenich.org/pl/
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odwagę mówić sobie wszystko, przeżywają niewątpliwie jakieś wstrząsy, lecz sukcesywnie ich pożycie 

małżeńskie staje się coraz bardziej udane. Natomiast ukrywanie przed sobą wszystkiego jest równozna-

czne z niepowodzeniem i nieraz drogą do rozpadu małżeństwa. Wielu małżonków nie zdaje sobie sprawy 

z tego, że ukrywając przed sobą niektóre uczucia, myśli czy przekonania, wywołują u współmałżonka 

podejrzliwość, niepokój a nawet zazdrość. Warunkiem jednak jedności małżeńskiej musi być szczerość. 

Główny wysiłek przy wzajemnej komunikacji trzeba skierować na umiejętność słuchania. Należy nie 

tylko nauczyć się zwracać uwagę na to, że partner coś do mnie mówi, ale także trzeba nauczyć się słuchać 

– co mówi. Tak więc, kluczem do dobrej komunikacji jest empatia – czyli właściwe zrozumienie tego, co 

się odbiera i wczuwanie się w rzeczywiste intencje tego, z kim się rozmawia. Ten moment komunikacji 

często bywa zakłócony, bo nieraz własne domysły myli się z faktyczną intencją. Interpretowanie intencji 

zależy w dużej mierze od własnych doświadczeń i nastroju chwili – trzeba więc kontrolować się. Dla 

upewnienia się czy dobrze zrozumiało się drugą stronę, potrzebne jest uzyskanie tzw. informacji zwrotnej. 

Okazuje się, że umiejętność słyszenia tego, co partner chciał powiedzieć, nie przychodzi łatwo. Z czasem 

trzeba także umieć usłyszeć to, czego partner nie mówi i nie chce powiedzieć, ale co być może jest najwa-

żniejsze i powinno być dosłyszane nawet z głębi milczenia. Wsłuchiwanie się w partnera jest szczególnej 

wagi nakazem małżeńskiej mądrości, ale ten stały „nasłuch” nie jest wcale łatwy. Naturalna koncentracja 

uwagi na tym, co komunikuje współmałżonek, przychodzi dopiero po dłuższym czasie. Warto podkreślić, 

że sztukę dobrego słuchania może opanować każdy człowiek, bo do tego nie potrzeba żadnych 

specjalnych uzdolnień, tylko trochę dobrej woli i wytrwałości. 

W procesie komunikacji, zresztą nie tylko małżeńskiej, obok „odbioru” ważne jest także „nadawanie”. Na 

ogół potrafimy dużo mówić, ale to nie znaczy, że potrafimy mówić dobrze. Naszym nagminnym grze-

chem jest nadmierna liczba słów, które nie tylko niczego nie wnoszą, ale często utrudniają współmałżon-

kowi zrozumienie tego, co chcemy przekazać. Pamiętajmy, że nadmiar słów najzwyczajniej męczy drugą 

osobę, co może mieć duże znaczenie zarówno w procesie porozumiewania się małżonków, jak i w 

tworzeniu atmosfery wzajemnych kontaktów.  

Następną sprawą jest kwestia doboru słów, za pośrednictwem których pragnie się przekazać drugiej 

osobie swoje myśli. Tutaj cechuje nas niejednokrotnie wulgaryzm językowy, który czyni wiele złego w 

życiu małżeńskim, bo powoduje często niezamierzone przykrości, czasem bardzo dotkliwe, jakie 

sprawiamy współmałżonkowi. Dlatego trzeba uczyć się sztuki dobierania słów, dzięki którym nasze 

wypowiedzi będą nie tylko bardziej zrozumiałe, ale też nie będą wywoływać niepotrzebnych odczuć 

negatywnych. Ma to ogromny wpływ na jakość codziennego współżycia. 

Duży wpływ na skuteczność małżeńskich dialogów ma także forma wypowiedzi. Trzeba więc uczyć się 

sztuki prowadzenia rozmowy tak, żeby intonacja, nasilenie głosu, tempo i rytm wypowiedzi służyły 

lepszemu porozumieniu. Wbrew pozorom nie jest to łatwe, ponieważ nie chodzi tu o sztuczność, która jest 

cechą kiepskiej dyplomacji małżeńskiej, ale o to, aby naturalne i spontaniczne słowa, dzięki formie, w 

jakiej są wypowiadane, łatwiej docierały do świadomości partnera. 

Komunikacja w małżeństwie nie ogranicza się zresztą do słów, czasami kontakt bezsłowny może być 

nawet ważniejszy i zdarza się, że ton głosu czy grymas na twarzy jest dla słuchacza ważniejszy niż treść 

wypowiadanych słów. Dobrze wiemy, że gest, mina czy określone zachowanie znaczą czasem więcej niż 

słowa. Z drugiej strony wiele prawd nie bardzo nadaje się do komunikowania za pośrednictwem słów. 

Trudno na przykład mówić, że się kogoś szanuje, szacunek dla współmałżonka trzeba po prostu okazywać 

i tego typu komunikacja ma w małżeństwie ogromne znaczenie. 

Małżonkowie w związkach nieszczęśliwych nie są spontaniczni w wyrażaniu swoich myśli, mówią 

aluzjami, a część spraw ukrywają przed sobą, co powoduje u drugiej strony reakcje obronne, które 

pogłębiają konflikt w małżeństwie. Największym niebezpieczeństwem w małżeństwie jest zerwanie 

komunikacji, gdy małżonkowie mówią do siebie, aby się tylko wzajemnie atakować lub bronić siebie, a 

już dramatyczną sytuacją jest fakt, gdy w ogóle przestają się do siebie odzywać. Tak zwane „ciche dni”, 

które czasami małżonkowie stosują jako rodzaj represji czy kary, są wielkim błędem, bo przecież 

„przegrana” jednego z małżonków nie pociąga za sobą wygranej drugiego, ale automatycznie powoduje 

burzenie jedności małżeńskiej i jest „przegraną” obojga.  

Komunikacja w małżeństwach szczęśliwych zwiększa wzajemne poznanie, gdzie informacje bezsłowne, 

np. ton głosu, są zgodne z wypowiadanymi słowami, wymiana informacji jest częsta a partnerzy zwracają 
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się do siebie wprost i bez aluzji. Rezultatem świadomego i cierpliwego uczenia się sztuki porozumiewania 

się w małżeństwie jest osiągnięcie stanu, w którym małżonkowie w wielu sprawach rozumieją się bez 

słów. Pozwala to im na harmonijne układanie codziennej współpracy oraz rozwiązywanie podstawowych 

problemów wspólnoty małżeńskiej, a także jest źródłem głębokiej satysfakcji z powodu poczucia więzi 

psychicznej. Taka komunikacja daje małżonkom dużo zadowolenia, bo zwiększa poczucie wspólnoty i 

wzajemnej miłości. 

A zatem czy można poprawić kulejącą komunikację w małżeństwie? 

Można - ale prawdziwa, autentyczna komunikacja może narodzić się tylko wtedy, gdy małżonkowie tego 

pragną i gdy obydwoje przyznają się sami przed sobą, że chcą zacząć od początku. Oboje małżonkowie 

muszą chcieć się zmieniać i harmonia między nimi będzie zachowana, a nawet będzie się pogłębiać, jeżeli 

będą przystosowywać się do siebie wciąż na nowo. Poznanie tego, co we własnym zachowaniu jest 

przykre dla drugiego, nie jest sprawą łatwą, gdyż każdy ma tendencję do oskarżania o niepowodzenie 

drugiego, a nie siebie. Zamiast pogrążać się do końca w pesymizmie, płaczu lub lodowatym milczeniu, 

zamiast przyjmować na siebie rolę ofiary, trzeba dostosować się do rzeczywistości, zaakceptować ją i 

przyznać się do nieudanej przeszłości, aby móc z sukcesem stawić czoła najbliższej przyszłości. 

Znacznie lepiej jest rozmawiać o powodach, przyczynach i problemach niż udowadniać winę sobie 

nawzajem. Przeszłość ma tylko służyć po to, aby nie popełniać tych samych błędów a poza tym należy ją 

opuścić. Nigdy nie można mieć jej przed oczami, bo inaczej będzie paraliżować każde działanie. 

Powinniśmy starać się być „przeźroczystym” dla partnera, ujawniać mu swoje oczekiwania, pragnienia i 

swoje problemy, a jednocześnie zdobywać się na empatię, czyli wczuwanie się w jego sprawy i jego 

sytuację. Należałoby się w niej ćwiczyć świadomie, uczyć się „stawiania się w sytuacji drugiego”, przez 

próbę wyobrażenia sobie, co on czuje, aby w ten sposób jak najlepiej poznawać go. Trud empatii i radość 

spotkania zaczyna się wciąż na nowo i dzięki temu potrzebne w życiu urozmaicenie znaleźć można nie w 

szukaniu nowego partnera, ale nowych wartości w swoim małżonku i we wspólnym szukaniu wartości 

nadrzędnych.  Zatem należy wymyślać nowe rzeczy, nowe, wspólne zainteresowania np. podróżować, 

uczestniczyć w kursach, konferencjach, odwiedzać muzea, nawiązywać nowe przyjaźnie itp.- po to, aby 

pobudzić stare, zaniedbane  i niespełnione marzenia. Aby tego dokonać, trzeba zostawić urazy, niechęci i 

zranienia. Nie mówię, żeby zapomnieć, ale pozwolić im odejść, opuścić je. Pamiętanie kłótni, konfliktów, 

wzajemnych złośliwości, sprzyja tylko próbom narzucenia dominacji i udowodnienia własnych racji. 

Należy to wszystko zostawić. Zamiast składać zawsze te same obietnice lub poszukiwać przyczyn 

pewnych zachowań, należałoby przejść do czynów. 

Małżonkowie zmieniają się tylko wtedy, kiedy zmieniają swoje zachowanie a nie słowa. Nie poprawimy 

wzajemnej komunikacji, jeżeli będziemy chcieli tylko dokonać zmiany w małżonku a nie w sobie samym. 

Aby naprawić komunikację w małżeństwie musimy zacząć działanie od bardzo wnikliwego przyglądnię-

cia się swojemu zachowaniu. Nasza prawdziwa miłość do małżonka ma polegać na tym, aby go nie zmu-

szać do komunikacji z naszego punktu widzenia, ale na zaakceptowaniu i docenieniu tego, co podoba się 

jemu. Dobra komunikacja nie jest egoistyczna. Nie dokonuje się dla nas samych, ale bierze pod uwagę 

drugą osobę. Pomaga każdemu z nas, aby czuł się zrozumiany, zaakceptowany, ważny i potrzebny. Należy 

zatem szukać tego co łączy, nie tego co dzieli. Spróbujmy przypomnieć sobie, jakie były na początku 

rzeczy, cechy charakterystyczne małżonka, które nas w nim pociągały, książki, filmy, zainteresowania, 

które dzieliliśmy razem, które nas łączyły - aby te elementy stały się pomostem do nowej komunikacji. 

Każdy dzień może łączyć, każdy dzień może być początkiem dobrej komunikacji, jeśli tylko dana osoba 

nastawi się bardziej na współmałżonka niż na siebie, starając się nie tyle szukać miłości, co kochać.  

                                                                  Krystyna, Zw. R. 

     T O   S I Ę   W Y D A R Z Y Ł O…       
 

Co mi daje Szensztat? – Świadectwa z Czuwania na Jasnej Górze 2019 r., cd. 

 

Czasami Bóg stawia przed nami specjalne zadania. Pozwala spojrzeć na rzeczywistość ze swojej 

perspektywy, daje trudne doświadczenie, aby przez to doświadczenie człowiek mógł dotknąć swojej 
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istoty... pozwala wtedy człowiekowi szybować... MOJE POWOŁANIE DO ŚWIĘTOŚCI w SŁUŻBIE 

BOGU – czyli piękno widziane z lotu ptaka (świadectwo Renaty i Zbigniewa) 
 

Mam na imię Renata. Przez 40 lat szukałam odpowiedzi na pytanie: kim jestem i po co jestem? Szukałam 

sensu własnego istnienia. Często miałam takie głębokie wewnętrzne poczucie, że lepiej jakby mnie nigdy 

nie było, a głębia tego poczucia była prawdziwą otchłanią, bo to była taka głębia: lepiej jakbym nigdy nie 

była w niczyich planach – ani boskich, ani ludzkich. Totalna nicość, z której nic, ani nikt się nie wyłania. 

A jednak Bóg zapragnął bym była, pragnął tego od zawsze. Tchnął w moje ciało życie wiele razy. W wie-

ku 40 lat odkryłam, że doświadczyłam niezwykle wczesnych i głębokich traum jeszcze przed urodzeniem, 

licznych doświadczeń bliskich śmierci Nie jestem gotowa, aby o nich mówić ale jedno pragnę powiedzieć 

na pewno, nie ma takiej traumy, której nie uleczy Boża Miłość. Każde doświadczenie jest dane po coś ba-

rdzo konkretnego. Jeśli można wrócić z tak głębokiego zagubienia w podróży do życia to można powró-

cić z każdego zagubienia w podróży w życiu i potem pomagać odnaleźć się innym. Dzisiaj jestem przeko-

nana że tamte graniczne doświadczenia wyrzeźbiły mnie na całe życie przygotowywały do zadania, które-

go kolejne etapy odczytuję na bieżąco tak, jak chce Bóg. Dzisiaj jestem przekonana, że żyję aby dać świa-

dectwo o życiu, że zawsze jest z Boga (niezależnie jak po ludzku się poczęło) i zawsze do Boga powraca. 

Dzisiaj wiem, że godność i świętość życia jest najwyższą wartością, której nic nie może zniszczyć. Jako 

psycholog zajmuję się traumami prenatalnymi, opieką nad rodzicami śmiertelnie chorych dzieci prenatal-

nych oraz pomagam rodzicom, którzy stracili dzieci w wyniku poronień lub których dzieci urodziły się 

martwe przetrwać trudny czas żałoby. Kiedy zaczęłam pracować nad teorią dotyczącą psychoterapii traum 

prenatalnych u dorosłych ludzi i 4 lata temu pewnego lipcowego dnia podzieliłam się swą koncepcją z 

księdzem, któremu ufałam,licząc na jego kierownictwo duchowe, zostałam odrzucona z moim pomysłem, 

odrzucona w najgłębszym wymiarze. Kompletnie niezrozumiana. I właśnie dokładnie tego dnia odrzuce-

nia zapukał do mnie Szensztat i przytuliła mnie Maryja Trzykroć Przedziwna! Dokładnie tego dnia... 

        Co daje mi Szensztat? Utwierdzenie w przekonaniu, że wierność Bogu, nawet jeśli zawiodą ludzie, 

zawsze przyniesie dobre rozwiązania, że odczytywanie znaków Bożej opatrzności jest bardzo 

indywidualną mapą, która jest dla nas przygotowana od poczęcia, a nawet jeszcze wcześniej, że wierność 

ideałom i obmodlenie każdego kroku jest wielką siłą w drodze. A plan? „Mam plan nie mieć planu. Plan 

ma Pan, nie przeszkadzam Panu” takie słowa, które kiedyś usłyszałam, bardzo do mnie przemawiają. Bóg 

chciał mojego życia, życia z tak trudnym początkiem, abym zaświadczyła o życiu, o jego świętości i 

godności. Bóg postawił na mojej życiowej drodze człowieka, który pokochał moje rany. Który oczyma 

duszy potrafił zobaczyć moją głębię i sens istnienia, zanim ja go zobaczyłam. To mój mąż, który teraz stoi 

przy mnie. Jesteśmy małżeństwem 19 rok, jesteśmy rodzicami trójki dzieci: 8 letniej Zosi oraz Patrycji i 

Krzysia, którzy zmarli przed urodzeniem. 

Co daje nam Szensztat? Bycie uważnym na nasze wzajemne duchowe piękno, które jest mapą naszego 

małżeństwa. Daje nam świadomość, że wzajemne duchowe, psychiczne i fizyczne wspieranie się w dro-

dze do świętości jest opoką w małżeństwie. Że warto każdego dnia zaczynać od nowa. Że warto w życio-

wych trudnościach poszukiwać sensu. Przykład ojca Kentenicha pokazuje nam, że warto szukać swojego 

powołania, szczególnego powołania, takiego powołania w powołaniu, szukania odpowiedzi na pytanie: 

„po co konkretnie jestem, po co istnieję, co ja mam tutaj do zrobienia, do czego Bóg mnie tutaj potrzebu-

je?”. Szensztat daje nam wsparcie w pracy nad sobą, uświadamia, że droga do świętości nie wiedzie po 

dzikich bezdrożach, ale jest jak złota nitka, niezwykle wąska i precyzyjna. Ciągle trzeba być uważnym, 

aby nie zboczyć z tej nitki, nie spadać na boki, a jeśli się to zdarzy, to szybko powrócić na dobry tor i trzy-

mać Boży balans. Ważnym punktem na tej drodze była pielgrzymka do Szensztat szlakiem Ojca Kenteni-

cha. Poznanie Jego drogi do świętości było dla nas i jest nadal niezwykle ubogacające i inspirujące.  

Wraz z mężem nawzajem wspieramy się na naszej drodze. Duchowego wsparcia doświadczam szczegól-

nie teraz. Kiedy dzieją się ważne sprawy związane z moim życiowym powołaniem świadczenia o świę-

tości życia, zawsze mojemu mężowi płyną łzy. To dla mnie najważniejszy Boży znak i duchowa bliskość. 

Teraz też płyną mu łzy, i ja kocham Cię Zbyszku w tych pięknych łzach, kocham Twoje piękne łzy, ko-

cham Boga w nich. Dlatego mąż jest tutaj ze mną ale nie mówi niczego słowami, bo Bożą Miłość nie sp-

osób inaczej wyrazić, tylko pięknem głębi łez... Wszyscy jesteśmy powołani do świętości, każdy zmierza 

tam swoją precyzyjną drogą, ze swoją dokładną mapą. Utkajmy z naszych złotych nitek złotą drogę do 
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Boga i do drugiego człowieka... naszą autostradę Szensztatu. 

 

Wiersz „ Powołanie”  
Sam lecz nie osamotniony 

Z kimś o wielkim sercu 

Z Kimś o sercu niepojętym 

Wybór drogi 

ważny 

wolny 

święty 

Po coś 

konkretnego tak bardzo 

że tylko Ty możesz 

Tylko Ty jeden raz 

nikt inny 

nigdy wcześniej 

nigdy później 

nigdzie teraz 

 

Wędrowanie… 

 

Duszy kołysanie od kroków 

Podążanie Tam 

skąd dobiega głos 

wołanie od wieków 

Każdy swoją drogą 

Własnym szlakiem 

Płynącą w górę rzeką 

Quo vadis? 

Quo vadis Człowieku? 

*************************************** 

Podsumowanie:  

Możemy być jak stokrotki na polnej ścieżce codzienności, rozdawać je z miłością i przyjmować z 

wdzięcznością. Możemy odważnie rzucić się w rzeczny nurt i wypłynąć na głęboką wodę zadań 

realizowanych w służbie Kościołowi. Możemy wreszcie wzbijać się wysoko i realizować wielkie Boże 

plany. Różne mapy, różne plany podróży, różne drogi ale cel taki sam dla wszystkich – świętość... 

ZAKOŃCZENIE  

Nasz ojciec założyciel Józef Kentenich powiedział: „Taki jest Szensztat – jest cudowną zorzą poranną 

nowych czasów. Stąd, z Szensztatu, chcemy budować nowy świat. Podobnie jak to było w Ewangelii: 

„Lecz gdy ludzie spali (...) zboże wyrosło” (Mt 13,25-26), tak podobnie stało się i u nas. Cicho i 

niepostrzeżenie staliśmy się zorzą poranną nowego czasu. Matka Najświętsza, wielka, cudowna Zorza 

Poranna świata, chciała przez naszą Rodzinę ogłosić światu nową epokę. Maryja, jako Zorza Poranna, 

chce poprzez nas promieniować także we współczesnym świecie. Przepełnia nas niezłomna ufność, 

ponieważ zdajemy sobie sprawę z naszego wielkiego, epokowego posłannictwa.”     

 

              !!!!!!    OO  GG  ŁŁ  OO  SS  ZZ  EE  NN  II  AA    !!!!!! 

MAJ 2019 

01.05, – 30. Piesza Pielgrzymka z Katedry do Sanktuarium Zawierzenia, 

rozpoczynamy Mszą św. w Katedrze o g. 10.00 pod przewodnictwem J. E. Ks. Bp. Jana 

Tyrawy;  rozpoczęcie pieszej pielgrzymki do Sanktuarium Zawierzenia; ok. 13.30- 
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Przywitanie Matki Bożej w Sanktuarium; Agapa i spotkanie we wspólnocie; 15.00 – 

Nabożeństwo Majowe. 

Prosimy przynieść ciasto, wziąć ze sobą chusty szensztackie oraz zaprosić znajomych i 

krewnych. 

2-6.05 – Europejskie Forum Rodzin Szensztackich w Rokole (Czechy) 

18.05 - Akademia Rodziny 

         - 15.00-18.00 - adoracja NS, MSZA ŚW. PRZYMIERZA – oprawa liturgiczna – 

Grudziądz, następnie prelekcja:  SZKODLIWOŚĆ TELEFONÓW 

KOMÓRKOWYCH- PRAWDA CZY FAŁSZ? - dr n.med. Daria Pracka, dr n.med. 

Tadeusz Pracki; zapraszamy przede wszystkim rodziców, dziadków, wychowawców oraz 

starsze dzieci i młodzież. 

19.05 -(3. ndz.) g. 15.30 – EUCHARYSTIA w int. Małżeństw i rodzin z 

błogosławieństwem matek/rodziców oczekujących potomstwa oraz modlitwą o dar 

nowego życia, następnie KAWIARENKA DIALOGOWA MAŁŻONKÓW 

25.05 – Dzień Dziecka na Piaskach 
 

CZERWIEC 2019 

1-2.06 - Akademia Rodziny 

9.06 – Zesłanie Ducha Świętego, Marsz dla Życia i Rodziny 
15-16.06 – Forum Rodzin Szensztackich w Otwocku-Świdrze 

16.06 – ODPUST, oprawa lit. Września (rocznica pośw. Sanktuarium 2001); o g. 11.00 Eucharystia z 

udziałem J. E. Ks. Bp. Bogdana Wojtusia 

18.06, pn., g.10.00-18.00 - adoracja NS, Msza św. Przymierza – oprawa lit. - gr. Zwiastowania (rocznica 

Koronacji 2011) 

20.06 – Boże Ciało 

  

DDAARR    MMOOJJEEJJ      MMOODDLLIITTWWYY        

Pamiętajmy o naszych Chorujących, o Jubilatach i Solenizantach tego miesiąca, wypraszając im Boże błogosławieni-
stwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej.  W sposób szczególnie pamiętajmy o p. Zdzisławie, p. Wandzie,  
p. Stefanie, p. Marku, Darku, Joasi, Agnieszce, Romanie. 
 

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 

s.emanuela@szensztat.pl 
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