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Pielęgnowanie radości jest obowiązkiem
nie tylko względem bliźnich,
ale również wobec nas samych.
Od tego zależy nasza fizyczna
i psychiczna równowaga.
J Kentenich

Kochani! Umiłowana Rodzino Szensztacka
w naszych Polskich Misjach Katolickich w Niemczech!
Aktualną naszą gazetkę, pod wieloma aspektami, możemy nazwać „numerem
przełomowym...” Pojawia się bowiem „na przełomie” Wielkiego Postu, Wielkanocy
i Maja oraz na „przełomie”, związanym ze zmianą Siostry na posterunku służby
Apostolatowi w Szensztacie. Dlatego, pozwólcie, niech jeszcze raz wybrzmi w niej
radosne MAGNIFICAT, pieśń wdzięczności Bogu, Matce Bożej oraz każdemu z Was,
za wszelkie dobro i piękno, którego mogliśmy doświadczać pod wspaniałą opieką
naszej Ukochanej MTA z Szensztat, naszej Matki, Królowej i Wychowawczyni!
Przypominamy, dziękujemy!
- Za 25 lat Apostolatu Pielgrzymującej MTA w Niemczech, które świętujemy:
30 kwietnia 2022 – Nasz Dzień Przymierza w j. polskim w Szensztat w godz.
10.00. - 17.00. Wszyscy jesteśmy zaproszeni! Swoją obecnością pragnie
zaszczycić nas Ks. Bp Wiesław Lechowicz Delegat KEP DS. Duszpasterstwa Emigracji
Polskiej, z czego się bardzo cieszymy!
1 października 2022 – świętowanie Jubileuszu na skalę krajową.
Program dotrze w późniejszym czasie.
Drugie środy 2022, godz. 18.30. Msza św. w Prasanktuarium w
Szensztat. Zapraszamy do fizycznej obecności i duchowej łączności!
Jubileuszowym darem wdzięczności dla Matki Bożej: pragniemy
uczynić pielęgnowanie postawy współodpowiedzialności w domu
i wspólnocie - przez ożywienie życia kapitałem łask!
Czyńmy darem dla Matki Bożej
(i też zapisujmy) naszą pracę, modlitwę,
cierpliwe znoszenie trudności, pracę nad
własnym charakterem... - dla owocnego
działania Matki Bożej z Jej Sanktuarium!

4 grudnia 2021 r. spotkaliśmy się z przedstawicielami
Apostolatu na Mszy św. dziękczynnej w Szensztacie,
którą o g. 15.00. sprawowali: Rektor PMK w Niemczech
ks. Michał Wilkosz oraz ks. Robert Elak, opiekun
wspólnoty z Hamburga. Nasi Animatorzy zawarli
przymierze miłości w Prasanktuarium w duchu
odczytanego ideału jako:
Szensztackie przebiśniegi na Górze Tabor.
- Co to dla nich znaczy – zapytajcie Ich samych! ...
W każdym razie – jest to ich decyzja trwania na
drodze formacji i duchowego rozwoju oraz konkretna służba w duchu charyzmatu
wspólnocie. Na ostatnim szkoleniu Animatorów, po wspólnej konsultacji,
dokonaliśmy wyboru osób, które gotowe są objąć i reprezentować konkretne pola
i obszary naszej Wspólnoty – we współpracy z Siostrą. A więc:
- Małgorzata i Henryk Gwóźdź, PMK Essen oraz Agnieszka i Van Akharath,
PMK Neu-Ulm - Apostolat Pielgrzymującej MTA i wspólnotę Animatorów.
- Marzena i Adam Koperla, PMK Berlin oraz Maria i Andrzej Kollek, PMK Düsseldorf Szensztacką Ligę Rodzin.
- Małgorzata Eggeling, PMK Wiesbaden i Eliza Kensy, PMK Essen - Wspólnotę Kobiet –
z redagowaniem impulsów. Dziękujemy! Gratulujemy!
Zamieszczam kilka myśli z podziękowania, bo one dotyczą całej Wspólnoty:
Z szacunkiem i wielką wdzięcznością staję przed każdą i każdym z Was.
Dzień naszego wspólnego podziękowanie 4 grudnia w Szensztacie – pokazał
niesamowite bogactwo i piękno, jakie rozkwitły w Waszych sercach.
Wszyscy mogliśmy doświadczyć pięknej, rodzinnej, królewskiej atmosfery.
Osobiście czułam się wyjątkowo „królewsko”, doświadczając żywej obecności Matki
Bożej i naszego Ojca Założyciela, oraz wielu pięknych, szlachetnych, otaczających
mnie serc! Serc, które pozwalają się Maryi – i też Ojcu Założycielowi – prowadzić,
wychowywać i kształtować - w piękną wspólnotę miłości i zadań.
Jesteśmy piękni i bogaci pięknem naszej MTA, bogactwem naszego Sanktuarium
oraz bogactwem serca i charyzmatu naszego Założyciela.

Każdy Wasz gest, słowo, przygotowany wspólnie
prezent, a także załączone ofiary – mówią mi, nam,
o Waszej szlachetnej miłości i pięknej postawie
wdzięczności. Po naszym spotkaniu, na Adoracji NS
w Sanktuarium, to co otrzymałam od Was, złożyłam
w ręce i Serce naszej Ukochanej MTA. Ona wie
najlepiej, co każdej i każdemu z Was jest potrzebne,
by to uprosić u Jezusa. Pozostajemy zjednoczeni
w modlitwie i w więzi miłości do Maryi,
Jej Sanktuarium i naszego Ojca Założyciela, w służbie wspólnemu Dziełu,
a przez to – Kościołowi i światu. Dziękuję za dar wspólnej drogi, za modlitwę,
za apostolską troskę i życzliwość.
Pozostajemy zjednoczeni w modlitwie i miłości do Matki Bożej! S. M. Elwira.
Świadectwa – wspaniałą lekcją życia dla każdego z nas:
1. „Nie siłą, nie mocą naszą...” Od sześciu lat jestem opiekunką kręgu pielgrzymującego sanktuarium Matki Bożej z Szensztat. W ubiegłym roku obchodziliśmy 5-lecie
odwiedzin naszej Matki. Na zakończenie Mszy św. cała wspólnota poświęciła się
Matce Bożej wołając: „O Pani moja i Matko moja Tobie poświęcam się całkowicie…“
Co miesiąc spotykamy się na Mszy św. i modlimy się na Różańcu. Powierzamy nasze
intencje, a Trzykroć Przedziwna i Zwycięska Matka Boża zanosi je do swego Syna
Jezusa. A Jezus Swojej Matce niczego nie odmawia. Wierzymy, że przez modlitwę
Różańcową możemy wiele łask wyprosić dla siebie i innych. Tak jak na weselu w Kanie
Galilejskiej, Jezus uczynił cud, przemienił wodę w wino, tak i dziś przemienia ludzkie
serca. Matka mówi do nas, „zróbcie wszystko cokolwiek wam powie.”
Doświadczyłam tego w mojej rodzinie. Po kilkunastu latach małżeństwa zaczęło
dziać się coś bardzo złego. Mój syn „miał ciocię”, a synowa „wujka...”
Takie kłamstwa wmówiono dzieciom. Oskarżali się wzajemnie, kto jest winien. Kiedy
dowiedziałam się o tym nieszczęściu, rozmawiałam z moimi przyjaciółkami, licząc,
że wpłyną pozytywnie na nich. Bardzo szybko się zawiodłam, pomimo że należały
do jednej ze wspólnot religijnych w Kościele. W moim przekonaniu - oni nie kierowali
się Ewangelią i Słowem Bożym, lecz swoimi emocjami. W Biblii jest napisane:
“Niech wasza mowa będzie budująca w zależności od potrzeby." (por. Ef 4,25-32)
Wpatrywałam się w Maryję w pielgrzymującym sanktuarium z Szensztat...
Wtedy zrodziła się w moim sercu nadzieja i zaufanie, że tylko Matka może mi pomóc
i pomyślałam: „Matko jestem w Twojej szkole”. Sytuacja poranionego małżeństwa
się pogarszała. Chciałabym to zmienić jak najszybciej. Ale co ja mogłam zrobić?
Kiedy byłam na Mszy św., śpiewano pieśń: „Nie siłą, nie mocą naszą, lecz mocą Ducha
Świętego." Uświadomiłam sobie, że pomoc może przyjść tylko „z góry”. Kiedy w
kościele klęczałam przed Najświętszym Sakramentem, modląc się za nich, w moim
sercu usłyszałam głos: „On się nawróci”. Modliłam się więcej i prosiłam o modlitwę

innych. Podjęłam w kilkanaście piątków post o chlebie i wodzie.
Kiedy byłam w Szensztat, prosiłam Ojca Kentenicha o wstawiennictwo za moim synem i synową, aby wyprosił im łaskę
nawrócenia. Przy grobie Ojca Kentenicha są karteczki.
Wzięłam jedną z myślą o synu. I czytam:
„A twoją duszę przeniknie miecz boleści." JK
Padłam na kolana i mówiłam: „ Panie Boże, to niemożliwe!
Ja spodziewałam się czegoś pocieszającego, a to ma być gorzej?”
I było gorzej. Mój syn dotknął dna i się odbił. Moja synowa kazała
mi go zabierać ze sobą. Ja powiedziałam do niej:
„ Przyrzekałaś przed Ołtarzem, że bierzesz go na dobre i na złe”.
Jako lekarstwo na ich rany dałam im Wielką Nowennę, to jest –
rozważania Słowa Bożego na każdy dzień. Po kilku miesiącach
powoli następował proces przemiany serc. Po pewnym czasie
syn powiedział do swojej żony: „Gdyby nie moja matula, sam
nie dałbym rady.” Potrzebna była „modlitwa osłonowa”, jaką był
Różaniec. Mój syn się nawrócił i należy do grupy ewangelizacyjnej. Synowa odmawia
„Margaretkę” za męża. Co wieczór modlą się z dziećmi na Różańcu.
Wszystko wróciło do normalności. Matka Boża Zwycięska pomogła przetrwać
i przezwyciężyć kryzys małżeński. Maryjo nic bez Ciebie!
Dziękuję Ci Matko szczerze i przez całe życie chcę dziękować i serce całe Tobie
ofiarować. Chwała Panu. Irena Bonarius, Offenbach, 2021.
2. Pod miłującym Bożym Spojrzeniem. Poruszała Siostra temat
zachowania człowieka w swoich czterech ścianach. Mam takie
pragnienie, które zasiewa w sercu nikt inny, jak nasz dobry
Ojciec... Pragnienie, aby w każdej sytuacji zachowywać się jak
dobry chrześcijanin. Staram się. Czasem świadomie
wyobrażam sobie, ze nie jestem sama, że obserwuje moje
zachowanie np. jakaś osoba duchowna. Czy musiałabym się
przed nią wstydzić, gdyby była w moim domu i widziała jak
spędzam niedzielę, bądź - jak zachowuje się, gdy wracam po pracy do domu? Jak
wyglądają moje rozmowy z mężem lub dziećmi? Cieszę się, że stawiam sobie te
pytania i czasem używam do tego takiej - powiedzmy - malej "zabawy"... Eliza, Essen, 2021.
Na przemierzanie dróg z Maryją życzymy Bożego światła, siły i radości!
Z darem modlitwy i w duchowej jedności Wasza s. M. Elwira
– z nową Siostrą, o której więcej – w załączniku ...
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Kochani! Umiłowana Rodzino Szensztacka w naszych
Polskich Misjach Katolickich w Niemczech!
Pozdrawiam Was serdecznie z Szensztatu
po ponad 2-miesicznej nieobecności.
Zarazem dzielę się radosną wiadomością,
że 9 marca do Szensztatu przybyła nowa siostra, s. M. Antonia Stanek, która z otwartością
i radością staje do Waszej dyspozycji. Jest
otwarta na Waszą pomoc i współpracę. Przez
pewien czas jesteśmy razem dla przybliżenia s.
M. Antoni Jej nowego zadania. I – jak Pan Bóg
pozwoli – spotkamy się też wspólnie w Szensztacie na naszym dorocznym spotkaniu: Dniu Przymierza - w sobotę 30 kwietnia 2022 roku,
na który serdecznie zapraszamy!
Hasło: „Nic bez Ciebie, Maryjo! Nic bez nas Twoich narzędzi!
Maryjo, przybywaj, króluj i zwyciężaj!”
Program:
9.30. Nawiedzenie w Kościoła Adoracji NS i grobu Ojca Założyciela.
10.00. Program w Auli: „Maryja także dzisiaj – zwycięża!”
12.30. Obiad z kawą w „Pilgerhaus.”
14.30. Adoracja NS i możliwość Spowiedzi św.
15.00. Msza św. w Kościele Pielgrzymkowym.
- Procesja do Prasanktuarium: „Dzieci Przymierza w pielgrzymce pokoju.” Odnowienie przymierza miłości (do g. 17.00)
Dane nowej Siostry: Sr. M. Antonia Stanek
Berg Schönstatt 9, 56179 Vallendar
Tel. 0261 6506-1109
E-mail: kontakt@pielgrzymujace-sanktuarium.de
Koszt spotkania: dorośli 20, dzieci i młodzież 10 E. Adres do nawigacji: Berg Schönstatt 7 (Parking 5), 56179 Vallendar.

Z darem modlitwy i w jedności duchowych dążeń –
Wasze siostry s. M. Elwira i s. M. Antonia.

