Biblijne refleksyjno-formacyjne
Impulsy dla Kobiet, cz. III, rok 2021
( w oparciu o duchowość szensztacką )

Pociągająca propozycja
Piękno ukryte jest w Tobie…
„Wszystko zależy
przede wszystkim
od tego, kim jesteśmy!
Naszym głównym zadaniem
nie jest zewnętrzna działalność,
lecz świadectwo życia.
Dlatego tak ważna jest dla nas
przemiana naszego życia
na wzór Matki Bożej.”
J. Kentenich, 1929

Słowo wprowadzenia:
Kochane KOBIETY i MATKI!
Z radością i ufności wchodzimy już w trzeci rok naszych wyjątkowych,
comiesięcznych spotkań w formie impulsów.
Pragniemy pochylić się nad „pociągającą propozycją”, jaką jest
w Ruchu Szensztackim droga przymierza miłości z Maryją.
- Czy może słyszałaś już o przymierzu miłości z Maryją
w szensztackim Sanktuarium? Jeżeli jeszcze nie, to nasze impulsy
pomogą Ci odsłonić wiele tajemnic w tym obszarze...
- A może już kroczysz drogą przymierza miłości z MTA?
To wspaniale! W formie impulsów - otrzymujemy zaproszenie i szansę,
by skonfrontować i pogłębić nasze życie z przymierza miłości, naszą
więź z Maryją i źródłem łask, jakim jest nasze małe, szensztackie
sanktuarium, naszą więź z innymi.

Wyruszmy zatem w tę wyjątkową podróż!
Krok po kroku, ale wytrwale i z radością!
Maryja idzie z nami.
Inspiracją i nicią przewodnią do tegorocznych impulsów będą fragmenty
z wykładu ojca Bezlera z 1966 roku:
„O Pani moja... - Rozważania na temat małego poświęcenia.”
I choć wykład wygłoszony był ponad 50 lat temu, można odnieść
wrażenie, że jest głoszony dla nas dzisiaj! Tu i teraz, w aktualnej
sytuacji. Boże Orędzie jest aktualne w każdym czasie, dla każdego,
kto tylko zachce się na nie otworzyć, Je przyjąć.
A idzie o najwyższą cenę! O wygranie wieczności, o najgłębsze odkrycie
osobiście własnego powołania, które zarazem uczyni nas szczęśliwymi
i bardziej owocnymi w rodzinie, Kościele, w społeczeństwie.
W dłonie Maryi, a przez nie – w Bożym Sercu – składamy naszą
duchową drogę, prosząc, by była dla nas błogosławieństwem.
I pewna porada: „Łaska mi pomoże, gdy na nią się otworzę...”
Inaczej – cuda przemiany serc dokonują się przy naszej współpracy!
Tematy kolejnych impulsów 2021:
„Pociągająca propozycja.”
1. Pociągająca propozycja!
2. Muszą pojawić się żywe znaki.
3. Oczy – bezcennym skarbem.
4. Mowa i wymowa oczu.
5. Maryjne oczy.
6. Patrzeć jak Maryja, to znaczy?
7 i 8. Oczy Założyciela, ojca Kentenicha.
9. Cud mowy.
10. Sztuka wolnego wypowiadania się.
11. „Na początku było słowo.”
Uświęcanie mowy.
12. „Słowo Ciałem się stało”
i przyszło do nas.
Zdjęcia: Katarzyna Nita, s. M. Elwira Kędzia.

