
  

 

 

 

 
   
 

 „Jak Ty przez życie kroczyć chcemy...” J. Kentenich 
 

Powyższe słowa odczytaliśmy i wybraliśmy jako myśl przewodnią naszej duchowej 
pracy na najbliższy rok, a zaczerpnięte zostały z modlitewnika „W stronę Nieba” 
(„Himmelwärts”), który Ojciec Józef Kentenich napisał dla Rodziny Szensztackiej 
podczas pobytu w obozie koncentracyjnym w Dachau. Jest to werset z czwartej 

zwrotki „Pieśni o narzędziu”:  
Do Ciebie podobni być pragniemy.   
Jak Ty przez życie kroczyć chcemy.  
Z mocą i godnością, z prostotą i łagodnością.  
Szerząc wszędzie miłość i pokój z radością.  
W nas objawiaj się światu współczesnemu.  
I tak toruj drogę Synowi Twojemu. 

Do tych słów pani Marzena Koperla z Berlina ułożyła melodię, tak, że mamy także 
„piosenkę roku...” Uzupełniając – pragnę z radością dodać, że po długich 
staraniach wielu osób z różnych wspólnot Rodziny Szensztackiej w Polsce, udało 
się „Himmelwärts” przetłumaczyć na język polski i wydrukować! Trudność 
tłumaczenia leżała w tym, że Założyciel teksty pisał w formie wierszowanej, 
wyrażając głębokie teksty często symbolicznie, by uniknąć niebezpieczeństwa, 
gdyby owe teksty trafiły w niewłaściwe ręce... 
Polskie tłumaczenie zostało wzbogacone o cytaty z Pisma świętego, fragmenty z 
nauczania Kościoła, stanowiące pomoc do lepszego rozumienia przesłania danego 
tekstu. Znajdziemy też kilka pięknych, tematycznie dobranych zdjęć. Tekst motta 
i piosenki pochodzą z wcześniejszego tłumaczenia. 
Aktualne informacje, zdjęcie książki jaki i wykonanie 
piosenki znajdziecie, Kochani, na naszej nowej stronie 

internetowej.  

Miesiąc Przymierza zaprasza nas do pogłębienia naszej 
więzi miłości z Jezusem i Maryją, którą wyrażamy 
naszymi darami do kapitału łask MTA! Niech hojne 

obdarowania przynaglają nas do wzajemnej miłości! 
Miłości do Maryi, ale zarazem – miłości pomiędzy nami... 
    W duchowej jedności i z modlitwą  
w Prasanktuarium – Wasza s. M. Elwira   

Pielgrzymująca Matka 
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Kochani! Dzielimy się naszą wspólnotową radością! Od 24.04.2021, Dnia 

Przymierza w Szensztacie, mamy naszą stronę internetową w języku polskim, na 
którą SERDECZNIE ZAPRASZAMY! Znajdziemy tam podstawowe i aktualne 

informacje z naszego Apostolatu Pielgrzymującej Matki Bożej z Szensztat, między 
innymi: Wyjaśnienie jak założyć nowy krąg Pielgrzymującej MTA? Aktualne 

impulsy, ostatnią gazetkę oraz świadectwa i sprawozdania z wydarzeń: tak  

z Szensztatu jak i z naszych Misji, bibliotekę szensztacką. Zapraszam, by tam 

zaglądać, ale też – by dzielić życiem, wnosząc swój wkład. Za co – z góry – 

serdecznie dziękuję! 
Dla indywidualnej refleksji lub wspólnej rozmowy: Maryja idzie i jest z nami. 

Zapraszajmy Ją, Tym bardziej świadomie, im trudniejsza jest sytuacja. Nasz 

Założyciel do sodalisów w obliczu wojny mówił: „Teraz macie najlepszą okazję...” 
Okazję do duchowego rozwoju, wzrostu w świętości... Cała aktualna sytuacja w 
Kościele i na świecie, pandemia – to naprawdę jest wielka szansa – nie tylko 

egzamin i próba, nie tylko strach i cierpienie, ale SZANSA, by obumarł w nas stary 
człowiek i zrodziło się nowe, pogłębione, piękne życie! Każdy z nas ma wiele do 
dania! Bóg nas cudownie wyposażył! Nie zmarnujmy tej wyjątkowej szansy. 
Duchowo idziemy razem z Maryją, a wiara daje nam wielką moc.  
Tradycją już stało się, że październikowa gazetka jest spojrzeniem na nasz Dzień 
Przymierza, który w sumie – po raz pierwszy – był także uroczyście przeżywany w 
wielu naszych Misjach. Niech dotkną naszych serc piękne zdjęcia i krótkie relacje. 
Szensztat 24.04.2021: „Ona jest Wielką Misjonarką!...” To hasło naszego 

spotkania. Pomimo nadal zamkniętych domów i ograniczeń, w uroczystościach 
mogła uczestniczyć mała, 36-osobowa grupa 

przedstawicieli z poszczególnych Misji, m. in. z 

Berlina, Neu-Ulm, Dortmundu, Essen, 

Düsseldorfu, Koblencji i Wiesbaden. 9 osób 

zawarło przymierze miłości z Matką Bożą  
i zostało posłane jedno pielgrzymujące 
sanktuarium. Ofiarowaliśmy Matce Bożej nową 
piosenkę; piękne, inspirujące słowa skierował 
do nas Ks. Bp Lechowicz... Więcej na n. stronie. 

www.pilgerheiligtum.de/pl 
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Dzień Przymierza w naszych Misjach:  

Köln, 23.04. Na początku - nie było chętnych... Byłam 
trochę zmartwiona. Zawierzyłam sprawę Matce 
Bożej. Jak się okazało – bardzo chętnie pomógł nam 
Ksiądz Proboszcz i przybyło wiele osób do pomocy  

i udziału  w tej uroczystości. Było bardzo pięknie! Nie 
tylko pod względem dekoracji, ale duchowo głęboko 
przeżyliśmy ten wieczór i na długo pozostanie on w 
naszych sercach. Myślę, że Maryi też się podobało. 
Coś podobnego przeżyliśmy w czasie odwiedzin 

Matki Bożej w Auxiliarze w naszej Misji w grudniu 

2020. "Ona jest Wielką Misjonarką!...” GHH 

Offenbach,  23.04. Odbyła się nasza, mała, lecz 
piękna, uroczystość. Przynieśliśmy na Ołtarz 
pielgrzymujące sanktuaria MTA. Modliliśmy się w 
różnych intencjach, dziękując za błogosławiony czas, 

za to, że Maryja wychowuje nas na swoich 
apostołów. Do stągwi składaliśmy nasze intencje. 

Duchowo zjednoczeni w Szensztacie, odnowiliśmy 
nasze przymierze miłości, modląc się: „Maryjo, na 

nowo stajemy do Twojej dyspozycji, jako Twoje 

narzędzia w służbie Kościołowi. Poślij nas dziś na 
nowo.” Z radością, która przepełniła nasze serca, 
wracaliśmy do domów. Irena B. 

Dusseldorf, 22.05. To było piękne święto 
Dnia  Przymierza w naszej Misji. W wigilię Zesłania 
Ducha Świętego Matka Boża zechciała w sposób 
szczególny spotkać się z nami i trwać na modlitwie... 
Ofiarowaliśmy nasze dary do skarbca łask, które były 
zaniesione w procesji z darami do Ołtarza. 
Wymownie i głęboko wybrzmiało odnowienie 
naszego poświęcenia się Matce Bożej. Do Ołtarza 

podchodziły rodziny, osoby samotne, młodzież, aby 
odmówić poszczególne dziesiątki różańca. Było nas 
ponad 100 osób. Przekonani jesteśmy, że ten dzień, 
przyniesie piękne owoce, rozpali w nas apostolski żar. 
Maria i Andrzej. 

Oczywiście, świętowało o wiele więcej Misji, jak np. 
Berlin, Hamburg, Wüppertal, Essen, Dortmund, 

Stuttgard, Neu-Ulm... Wiele osób łączyło się duchowo przez modlitwę, ale też 
przez Internet. Dziękujemy za to piękne, rodzinne doświadczenie i umocnienie! 



Szczególne dary dla naszej kochanej MTA.   Nasz nowy ministrant Oskar 

Koperla zawierzył swą służbę 
przy Ołtarzu – Matce Bożej. 
Panowie z PMK Dortmund 

wymalowali „swojej Mamie” 

DOM, po czym pewna pani 

stwierdziła: „Teraz, w tej naszej 

kapliczce, jest jak w Niebie!”  

Dziękujemy! Gratulujemy!  

Zwycięstwo Królowej Przymierza! – Świadectwo  

Szczęść Boże! Pragnę podzielić się świadectwem. W 
tym trudnym czasie pandemii, gdzie zostaliśmy 
odizolowani w swoich domach, Matka Boża jest z 
nami w namacalny sposób i daje nam odczuć swoją 
matczyną opiekę. W ubiegłym roku syn miał zdawać 
doktorat w Hiszpanii, ale ze względu na ograniczenia 
w podróżowaniu, data zdawania musiała być 
przesuwana. Dotarła do nas radosna wiadomość, że będzie możliwość obrony 
doktoranckiej zdalnie, z domu. Wymagało to dużo organizacji, przystosowania 
pokoju, w czym drugi syn bardzo pomagał. Niesamowite jest tu, że syn miesiąc 
wcześniej dostał termin na obronę na 18.12. Pomyślałam wtedy: wszystko będzie 
dobrze, bo to przecież Dzień Przymierza. Było bardzo dużo stresu, żeby wszystko 
się udało, i aby łącza się nie przerwały. Miałam jednak głębokie przekonanie, że 
nasza kochana Mateńka ma nas w swojej opiece. Tak też się stało. Wszystko 
bardzo dobrze poszło, nawet obronił swoją pracę na najlepszą ocenę! A co 

ciekawe, jedna osoba z komisji egzaminacyjnej w Hiszpanii, gdzie zdawał, 
zauważyła duży obraz Matki Bożej Częstochowskiej i wywiązała się rozmowa o 
Matce Bożej. Było w tym dużo radości i wzruszeń. Rodzinnie świętowaliśmy, 
dziękując Maryi całym sercem! Z wielką wdzięcznością. Danuta Dron, 21.05.2021. 

Augsburg, Neu-Ulm, 18-20.06. Dzielimy 

naszą wdzięczność i radość, że po długiej 
przerwie, mogły już odbyć się pierwsze dni 
skupienia w naszych Misjach, na których 

gościliśmy pośród nas Maryję w znaku 

Auxiliaru. Spotkania miały miejsce w: 
Augsburgu, w Neu-Ulm i 20.06 w niedziele 

– w Ulm, Neu-Ulm, Mindelheim i Kempten. 
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