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Kochana Rodzino Szensztacka obecna w polonijnych misjach w Niemczech!
Drodzy Bracia i Siostry, Apostołowie Matki Bożej Pielgrzymującej!
Serdecznie Was pozdrawiam i łączę się duchowo z Wami, przeżywającymi doroczny
Dzień Przymierza. Szczególne słowo pozdrowienia i zarazem podziękowania kieruję do
S. Elwiry, która z miłującym i apostolskim sercem „pielgrzymuje” do naszych rodaków
w Niemczech z orędziem związanym z sanktuarium maryjnym w Szensztat. Pozdrawiam
i dziękuję wszystkim duszpasterzom i osobom świeckim, którzy rozpowszechniają kult Matki
Bożej Pielgrzymującej oraz ideę Jej Apostolatu w ramach Polskiej Misji Katolickiej
w Niemczech. To pozdrowienie składam na ręce ks. Zbigniewa Stokłosy, Przewodniczącego
Eucharystii.
Dziękuję Wam za wkład, jaki wnosicie w życie Waszych wspólnot parafialnych,
szczególnie teraz – w tym niełatwym czasie pandemii, zmagania się z fizycznymi
i duchowymi słabościami. Dziękuję za Waszą miłość do Matki Bożej, którą wyrażacie,
przyjmując Maryję w znaku pielgrzymującego sanktuarium z Szensztat do Waszych rodzin
i zanosząc je innym.
Tegoroczny Dzień Przymierza przypada w roku św. Józefa. O. Józef Kentenich
mówił: „Jeśli chcemy za przykładem św. Józefa, stać się użytecznymi narzędziami w ręku
Maryi, to musimy żyć blisko Maryi i Chrystusa”. Jego słowa korespondują ze słowami
papieża Franciszka, który w liście apostolskim „Patris corde” napisał: „Józef (…) nigdy nie
stawiał siebie w centrum. Potrafił usuwać siebie z centrum, a umieścić w centrum swojego
życia Maryję i Jezusa”.
Życzę Wam, Drodzy Bracia i Siostry, i o to się modlę, by podobny proces dokonywał
się w Waszym życiu. Żyjcie blisko Maryi i Chrystusa, pozwalając im być w centrum

Waszego życia. Przypatrujcie się Im i przysłuchujcie, dajcie się Im prowadzić w Waszym
myśleniu i postępowaniu. Stawajcie się w ten sposób naśladowcami św. Józefa, Oblubieńca
Maryi i Ojca Jezusa!
Niech św. Józef towarzyszy Wam na wszystkich drogach Waszego życia tak jak
towarzyszył wiernie, czule i odważnie Maryi i Jezusowi! Niech swoim przykładem zachęca
Was do coraz gorliwszego apostolatu służącego rozwojowi czci i miłości wobec Maryi
przedstawionej w wizerunku Matki Bożej Pielgrzymującej z Szensztat.
Modlę się także, by dobry Bóg dał nam łaskę zdrowia oraz bezpośredniego
i osobistego spotkania w Szensztat podczas Dnia Przymierza w roku przyszłym!
Z tymi życzeniami i modlitwami udzielam Wam pasterskiego
w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
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