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KKoocchhaannaa  RRooddzziinnoo  SSzzeennsszzttaacckkaa!!  

  

Serdecznie witam i pozdrawiam z Sanktuarium Zawierzenia, które wspólnie z naszą MTA tworzymy 

poprzez wierne trwanie w Przymierzu Miłości. Przypomina nam o tym szczególnie miesiąc październik.  

Dla nas, ludzi Szensztatu, jest on zawsze bogaty w duchowe przeżycia, bo i przymierz, i różaniec. 

Wszystko przynagla nas do wzmożonej pamięci o naszej Niebieskiej Matce. O Niej myślimy, od Niej 

uczymy się prawdziwie chrześcijańskiego kształtowania codzienności, rozważając tajemnice różańcowe, 

przez Jej ręce chcemy składać Bogu ofiary naszej pracy nad sobą. W Przymierzu Miłości chcemy być Jej 

narzędziami dla zbawienia dzisiejszego świata. Ona nas potrzebuje, naszego wysiłku, by stawać się 

lepszym, naszego cierpienia i bólu kolan na modlitwie, wyrzeczenia i troski o najbliższych, 

przezwyciężania swojej pychy i zarozumiałości. Ona chce nie tylko w naszych - oddanych Jej sercach - 

kształtować usposobienie Chrystusa, ale i przez Sanktuarium chce przyciągać do Boga innych. Tych, co 

może daleko, tych, co już zapomnieli, tych, co zagubieni, zaślepieni, zmanipulowani,... Oni też są Jej 

dziećmi, za nich także oddał życie Jej Syn... 

„Wierzę mocno, że nigdy nie zginie, kto wiernie  w przymierzu miłości żyje.” o. J. K 

Zjednoczona z Wami w Przymierzu miłości  

– s. M. Emanuela 
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PP  OO  LL  SS  KK  AA        TT  ĘĘ  SS  KK  NN  OO  TT  ĄĄ      OO  JJ  CC  AA…… 

  
Podczas przygotowań do zawarcia Przymierza Miłości z Ojcem Założycielem odkrywaliśmy ślady 
Jego obecności na terenach dzisiejszej Polski. Podczas tegorocznego Triduum mogliśmy bliżej 
poznać słowa, które Ojciec Założyciel skierował do Polaków. Chcemy te słowa o. Józefa Kentenicha 
przybliżyć każdemu z nas, bo choć wypowiedziane zostały wiele lat temu do określonej grupy np. 
dziewcząt, czy Sióstr są aktualne dla każdego Polaka dzisiaj…. 

 
Konferencja o. Józefa Kentenicha  

wygłoszona  do polskich dziewcząt w Prasanktuarium w Szensztacie 
8 września 1945 r. 

(część I) 
 

Są takie uczucia ludzkiego serca, które zawsze bywają takie same, niezależnie od tego, jaki naród 
człowiek reprezentuje. Do tych uczuć ludzkiego serca należy tęsknota za Ojczyzną. Kto żyje z dala od 
Ojczyzny, ciągle na nowo doświadcza tego uczucia. 

Nad wyraz swojsko brzmi w naszych sercach to, co Pismo Święte Starego Testamentu mówi nam o 
Izraelitach, którzy przebywali w niewoli: "Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy płacząc na wspomnienie 
Syjonu" (Ps.137,1). My również  jesteśmy na obczyźnie, nad rzekami Babilonu. Ta obczyzna była niegdyś dla 
nas wrogim krajem. Obecnie jest inaczej. Nie możemy mówić o niej w tym sensie, ale bądź, co bądź, ten kraj 
jest nam obcy. My również siedzimy nad wodami Babilonu i odczuwamy tęsknotę za Ojczyzną. I myślimy o 
Tobie, Izraelu, o Tobie Syjonie! Czy w czasie tych świątecznych dni te uczucia nie wypełniają również naszych 
serc? 

Tak, święta Maryjne - to polskie, narodowe wakacje! Czy nie mylę się, jeżeli uważam, że Matka Boża, 
Królowa Polski, która w Częstochowie przygotowała Ojczyznę dla wszystkich Polaków, również tutaj, w 
Szensztacie, pragnie zaspokoić najgłębsze pragnienie waszych serc - tęsknotę. Wyobrażam to sobie w 
następujący sposób:, gdy Ona obrała Szensztat jako miejsce swej obecności, powołała również was, aby w 
dniu tego święta obdarzyć was słowem niosącym pociechę.  

Matka Boża w czasie swojego ziemskiego życia również przeżywała tęsknotę. Ona również musiała 
jeść "obcy" chleb, musiała opuścić swoje rodzinne "gniazdko", własny naród, Ojczyznę, i uciekać przez 
pustynię do Egiptu, a następnie znów wracać do domu. Ona znała uczucie tęsknoty, tęsknoty za swoim 
Synem. Ona musiała pogodzić się z tym, że odszedł na obczyznę, pomiędzy wrogich ludzi. Jakąż tęsknotę 
odczuwała za Nim. Ostatecznie była zmuszona żyć z dala od Niego. Tak to jest to uczucie, które coraz głębiej 
i głębiej prowadzi polski naród do Matki Bożej, bo ono jest w Niej prawdziwie ludzkie. 

Tam, w Dachau, poznaliśmy sposób myślenia Polaków, dlatego wiem, jak pradziecięcy w swoim 
sposobie myślenia jest polski lud. Ten głęboko dziecięcy sposób myślenia przynagla go właśnie do wręcz 
instynktownego kontaktu z Matką Bożą, z błogosławioną między niewiastami.  Co przede wszystkim wpływa 
na tę postawę? Polacy wiedzą, że Matka Boża była bardzo ludzka. 

Jeszcze raz zwróćmy uwagę na to, jak Ona została przedstawiona w Piśmie Świętym. Gdzie pojawiły 
się ludzkie potrzeby, tam Ona była zawsze obecna. W godzinie Zwiastowania wypowiedziała swoje "fiat". 
Ona tak wiele przeżyła, że czuje się przynaglona do odwiedzin u Elżbiety.   Przy okazji usłyszała, że Elżbieta 
jest w potrzebie, bo również oczekuje dziecka, dlatego chciała Jej pomóc. Z jednej strony pragnie tak po 
ludzku pomóc jej w potrzebie,  z drugiej widzi w niej miejsce wypowiedzenia.  

Matka Boża przeżywa wszystko prawdziwie po ludzku. Innym wydarzeniem jest obecność Matki 
Bożej na weselu w Kanie. Drobny kłopot nowożeńców. Matka Boża swoim ludzkim, macierzyńskim Sercem 
zaraz to wyczuła i natychmiast pragnęła pomóc w tej prawdziwie ludzkiej potrzebie. Mogła sobie powiedzieć: 
Oni mieli już dość wina. Jest wiele innych ważniejszych rzeczy niż radość na weselu. Ona jednak podeszła do 
tego prawdziwie po ludzku i nawet wybłagała u Zbawiciela cud.  

Moje kochane dzieci Maryi, czy nie jest prawdą, że ta ludzka postawa Matki Bożej sprawia, że wasze 
serce tak mocno bije, gdy jesteście przy Matce Bożej. To jest ta sama Matka Boża, która pracowała w Izraelu. 
To jest ta sama Matka Boża, którą czcicie w Częstochowie i ta sama, która jest również tutaj w Szensztacie. 
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Ona pragnie dzisiaj pociągnąć wasze serca ku sobie, pragnie wam powiedzieć: Zatroszczcie się również o to, 
aby jak najwięcej dzieci Maryi z waszego obozu odnalazło drogę do Szensztatu. Ona tak długo tutaj na was 
czekała i przygotowała wam tak wiele radości. Maryja pragnie, byście z przekonaniem mogły powiedzieć: 
Tutaj czujemy się dobrze! Co prawda, żyjemy na obczyźnie: inny chleb, inne zwyczaje. Tak, ale tutaj czujemy 
się dobrze. Na obcej ziemi jest małe miejsce, do którego należymy. Tutaj chcemy zbudować namioty. 

Czy wiecie, przy jakiej okazji zostały wypowiedziane te słowa? Zbawiciel był na Górze Tabor i tam 
Apostołowie wypowiedzieli te przedziwnie głębokie słowa:  "Dobrze, że tu jesteśmy..."(Mt 17,4). Wy również 
przychodzicie z innego świata. Myślę o obozie, o ludziach, wśród których przebywacie. Jak często możecie 
tam również usłyszeć te słowa: "Dobrze, że tu jesteśmy...” Otaczający was świat krzyczy: "Dobrze, że tu 
jesteśmy...” Matka Boża również woła: "Dobrze, że tu jesteśmy...”! A więc? Czy nie czujecie, że tutaj jest ta 
sama katolicka atmosfera, która panuje w Polsce?  Gdzie są Niemcy, tam jest zawsze strasznie "zimno". 
Wobec tego, czy zauważacie, że tutaj można się dobrze czuć. Tutaj, podobnie jak w domu, panuje katolicka 
atmosfera. Dlaczego? Ponieważ tu przebywa i króluje Matka Boża. 

Niech Matka Boża pomoże wam dzisiaj przeżyć to, czego Ona tak głęboko doświadczyła: Na 
obczyźnie jest mało miejsc, gdzie pragnie być błogosławiona między niewiastami, Królowa polskiego ludu, a także 
Królowa całego świata. Dobrze, że tutaj jesteśmy. Ona chce nam tutaj dać odpowiedź. Jeżeli chcecie wiedzieć, 
w jaki sposób Matka Boża chce się o was troszczyć, to powiem wam teraz o trzech sprawach: o potrzebie 
chleba, o potrzebie Ojczyzny  i o potrzebie łaski. 

Cdn. 
Tłumaczenie: s. M. Lidia i s. M. Damiana 

 

 

 

 

  

           

T O   S I Ę   W Y D A R Z Y Ł O… 
Mały Buczek – dar i zadanie 

8 września 2019 roku rozpoczęliśmy nowy rok formacyjny w tym szczególnym 
miejscu jakim jest Mały Buczek – miejsce pobytu Ojca Kentenicha na terenie 
bydgoskiej diecezji. Mały Buczek jest dla nas darem i zadaniem. W 2013 roku 

umieszczona została tu pierwsza tablica pamiątkowa na Szlaku „Śladami o. 
Kentenicha w Polsce”. Od 4 lat jest miejscem rozpoczęcia pracy formacyjnej Rodziny 

Szensztackiej związanej z Sanktuarium Zawierzenia. Jest darem Ojca Założyciela ciągle 
nie odkrytym przez wielu z nas. Leży na krańcu naszej diecezji i trzeba przejechać 
wiele kilometrów, aby dotrzeć do tego pięknego zakątka.  

W tym roku tradycyjnie rozpoczęliśmy spotkanie Mszą św. w kościele 
parafialnym p.w. Św. Katarzyny w Lipce. Modliliśmy się o beatyfikację o. Józefa 

Kentenicha. Po Mszy św. Siostra Inga zachęcała parafian do przyjmowania Matki Bożej 
w swoich domach, by w ten sposób rozwijać istniejące już w parafii kręgi Matki Bożej 
Pielgrzymującej. Zaprosiła też wszystkich do wspólnego świętowania. W Małym 

Buczku. w parku przy Krzyżu i tablicy upamiętniającej pobyt o. Kentenicha 
zgromadziliśmy się na modlitwę. Ta chwila zatrzymania przy Ojcu jest spotkaniem i 
próbą usłyszenia, co chce nam powiedzieć. Do czego nas zaprasza jako rodzinę 

związaną z Sanktuarium Zawierzenia. Można i trzeba pytać: Jakie zadanie wyłania się 
z tego miejsca dla nas? Następnie przeszliśmy do miejsca, gdzie czekało na nas 

rozpalone ognisko przygotowane przez pracowników nadleśnictwa. Pieczone kiełbaski i 
inne wiktuały oraz pyszne ciasta miały tutaj wyjątkowy smak. Nieodłączną częścią 
naszego spotkania jest program przygotowany przez leśników. W tym roku Pani z 

Nadleśnictwa Lipka pomogła nam rozpoznawać i dotykać dłonią i wzrokiem pomniki 

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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przyrody w tym niezwykłym miejscu. Ks. Tadeusz obdarował nas „Przewodnikami 
turystycznymi” zachęcając do zwiedzania zabytków drewnianych diecezji bydgoskiej. 

szczególnie tych w okolicy Małego Buczka. Wspólna modlitwa i błogosławieństwo ks. 
Proboszcza na zakończenie była zapowiedzią następnego spotkania. Dziękujemy 
Siostrze Indze i wszystkim uczestnikom, którzy współtworzyli niepowtarzalną 

atmosferę oraz szczególnie Bożence i Piotrowi, którzy nam pomogli dotrzeć na miejsce i 
zawieźli nas do domu.  

Mały Buczek to zaproszenie do pokonania pewnej odległości polskimi drogami z 
pięknym krajobrazem, przygotowanie wcześniej prowiantu do wspólnej biesiady, ale 
przede wszystkim potrzeba otwierania serca i pragnienie spotkania z naszym Ojcem 

Założycielem w Szensztackiej Rodzinie. Choć miejsce to samo i ramy programowe 
podobne, to jednak treść  zawsze inna i każde takie spotkanie jest niepowtarzalne. Już 
teraz zapraszamy na wyjątkowe spotkanie: Mały Buczek 2020. Liczymy na twórcze 

podejście do programu, bo już sama data 13.09 2020 jest inspirująca. 
      Ludwika B. 

 

   
 

     

 
W DNIACH 19-22.09.2019 W ŚWIDRZE MIAŁO MIEJSCE DOROCZNE SPOTKANIE 

PRZEDSTAWICIELI WSZYSTKICH WSPÓLNOT RUCHU SZENSZTACKIEGO W POLSCE. 
OTO RELACJA Z TEGO WYDARZENIA: 

 
Cały czas przeżycia z Triduum są we mnie żywe i pewnie długo jeszcze zostaną. Był to czas 
radości, pokoju i miłości. Kto chociaż raz doświadczył tego czasu przebywania we wspólnocie na 
Triduum wie o czym mówię. Jednym z największych zadań, jak z resztą co roku, było wybranie motta dla 
całego Ruchu Szensztackiego w Polsce. Dlatego tak ważne jest, żeby byli obecni przedstawiciele 
wszystkich wspólnot. Motto ma być pomocą w pracy duchowej na cały rok formacyjny. Dzięki Bożej 
Opatrzności dane mi było uczestniczyć w wybieraniu go wraz z delegatami ze wszystkich grup 
roboczych. 
Tegoroczne motto ogłosił ojciec Arkadiusz podczas Mszy Świętej w niedzielę. Ten moment bardzo mnie 
wzruszył .Wierząc w moc Ducha Świętego ufam, że "Tu i teraz silni, radośni i ufni w Bogu" jest 
odpowiedzią i jakby antidotum na chorobę dzisiejszego świata, który już nie walczy z Bogiem ale który o 
Bogu zapomniał. Przez brak zaufania Bogu brakuje nam siły i radości, by dzisiejszy dzień czyli tu i teraz 
wypełnić Bożym życiem dążeniem do świętości w życiu codziennym. 
Wracając do pracy w grupach: cudowne przeżycie słuchania i poznania przedstawicieli młodzieży, 
matek, przedstawicieli kręgów Matki Bożej Pielgrzymującej, sióstr, ojców, przedstawicieli Ligi i Związku 
Rodzin dało mi już po raz kolejny poczucie przynależności do wielkiej rodziny żyjącej przymierzem 
miłości z MTA, rodziny skupionej wokół Ojca jako ponadczasowej głowy rodziny. 
Osobiście zachwycił mnie też wykład o. Łukasza Pinio na temat znaków czasu i poszukiwania śladów 
Bożej Opatrzności w świecie. Tegoroczne Triduum było dla mnie odkrywcze w tej kwestii. Ojciec 
Założyciel całe życie stosował prawo otwartych drzwi mówiąc: ,,Staramy się w ogóle nie mieć własnych 
planów, lecz według prawa otwartych drzwi rozpoznawać plan Boży i uczynić go wytyczną naszego 
planowania, miernikiem naszego działania i przedmiotem naszego przepowiadania." Ojciec trzymając 
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ucho przy sercu Boga, a rękę na pulsie czasu przez prawo otwartych drzwi patrzył na wydarzenie i 
sprawdzał na ile pozytywne tendencje znajdujące się w wydarzeniu zgodne są z Opatrznością. 
Wydarzenie będzie znakiem dopiero jeżeli nastąpi proces odniesienia go do Opatrzności. Odpowiadamy 
i patrzymy, jakie będą owoce i koniecznie musi być spełnione przykazanie miłości. Ubogacający czas 
słuchania. 
Przepiękny wykład na temat myśli Ojca Założyciela o Polsce ,,Iskry które nosiły ogień" wygłosiła s. 
Marcelina. Nie do końca zdawałam sobie sprawę jak ciepło ojciec myślał i wyrażał się o Polakach, jakie 
wiązał z nimi nadzieje. W liście do nowicjuszek z kursu Virgo Sacrata zapewniał: ,,Możecie być pewne 
mojej szczególnej modlitwy błogosławieństwa i zainteresowania. Nie zrażajcie się trudnościami. Droga 
rodziny nigdy nie była usłana różami, rodzina zawsze była dzieckiem walki powstała i wzrastała w czasie 
wojny We wszystkich okolicznościach pamiętała słowa Mater habebit curam i zawsze zwyciężała. Z 
serdecznym pozdrowieniem i błogosławieństwem". 
Pamiętam o tym i nie zrażam się trudnościami  obojętnie jak wielkie byłyby i jak liczne. Pozdrawiam całą 
moją Rodzinę Szensztacką zjednoczoną w przymierzu z Maryją i Ojcem. 

 Ola Plecha 

 

Materiały z Triduum oraz zdjęcia można znaleźć na www.szensztat.pl 
 

 

DD  AA  RR        NN  AA  SS  ZZ  EE  JJ          MM  OO  DD  LL  II  TT  WW  YY  
Każdy z nas ma wiele intencji, które powierzamy w modlitwie Bogu. Ale jako Rodzina Szensztacka chcemy się modlić 
szczególnie w następujących intencjach: 

• Za naszych Chorujących, a w  sposób szczególnie pamiętajmy o p. Zdzisławie, p. Wandzie, p. Stefanie, p. Marku, Darku, 
Joasi, Agnieszce, Romanie 

• Za o. Andrzeja Lampkowskiego, obchodzącego 25-lecie Kapłaństwa, prosząc o zdrowie, Boże błogosławieństwo i dary 
Ducha Świętego 

• Za  Jubilatów i Solenizantów  miesiąca października wypraszając im Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę 
Matki Bożej.  Szczególnie pamiętajmy o naszej s. Franciszce, która 4 października obchodzi Swoje Imieniny! 

• Za kl. Artura Wojcieszaka ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Św. Wincentego a’Paulo, który przygotowuje się do 
wieczystych ślubów zakonnych i święceń diakonatu 

 

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

PAŹDZIERNIK  2019 

5.10 – Ruszyła V edycja bydgoskiej Akademii Rodziny. Zgłosiło się 8 rodzin. Bardzo proszę o otoczenie 

ich i całego zespołu organizacyjnego wytrwałą modlitwą. Bóg zapłać! 
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12.10 – DSM – Zapraszamy na Piaski młodzież!!! 

 g. 10.00 – 12.00 spotkanie dla chłopaków, kl. IV – VII;   

g. 13.00 – 18.00 spotkanie dla młodzieży (dziewczęta i chłopcy).  

W programie: adoracja NS, konferencja i Msza św. 

12.10 – 25 lecie Kolankowa!!! G. 15.00 – Koronka, Eucharystia, agapa i modlitwa różańcowa. 

Dobra okazja, by wyrazić swą wdzięczność  naszej Ukochanej Matce i Królowej Jedności. 

15.10 – Dzień Dziecka Utraconego. Pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy borykają się z tym 

problemem. 

18.10.2019 – 105 rocznica Przymierza miłości i powstania Rodziny Szensztackiej 

 g.12.00-18.00 - adoracja NS, Msza św. Przymierza – oprawa lit. -gr. MB. Zwycięskiej; 

Po Eucharystii krótkie spotkanie z s. M. Damianą nt. Apostolatu MTA Pielgrzymującej  

 

Tu i teraz – radośni, silni i ufni w Bogu! 

Diecezjalny Dzień Przymierza 

przy Sanktuarium Zawierzenia na bydgoskich Piaskach, 

 20.10.2019 r. 

12.00 – Anioł Pański w Sanktuarium  

12.30 – Czym żyje Polska Rodzina Szensztacka? - echo z Triduum 2019 

13.00 – „Iskry... na wesoło!” 

14.15 – Agapa 

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia - indywidualnie 

15.30 – Msza św. z okazji 25-lecia święceń kapłańskich o. Andrzeja Lampkowskiego oraz 

odnowienie Przymierza Miłości 

16.45 – Modlitwa różańcowa  

Zapewniamy opiekę dla dzieci. 

Szczegółowe informacje u Animatorów grup. 
 

22.10. - 3. rocznica umieszczenia symbolu Bożej Opatrzności w Sanktuarium 

26.10 – Akademia Rodziny 

LISTOPAD  2019 

16.11 – ur. Ojca Założyciela; – Akademia Rodziny 

17.11 – g. 12.00 – 15.00 – spotkanie formacyjno-organizacyjne dla Animatorów ligowych grup rodzin i 

matek.  

 - g. 15.30  Msza Święta w intencji Małżeństw i rodzin z błogosławieństwem rodziców oczekujących 

potomstwa oraz modlitwą o dar nowego życia oraz K A W I A R E N K A  D I A L O G O W A  

18.11, pn., g.10.00-18.00 - adoracja NS, Msza św. Przymierza w intencji śp. Tomka Krusika – oprawa lit. 

- gr. św. Antoniego i Bożego Ciała 

 
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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