DZIEN PRZYMIERZA W SCHÖNSTATT - 24.04.2021

ONA JEST WIELKA MISJONARKA!
ONA BEDZIE DZIAłAłA CUDA!

Zdjęcie z modlitwy przy grobie Ojca Założyciela
i – poniżej - program spotkania w Parasanktuarium:
14.45. Powitanie, wdzięczne spojrzenie na miniony rok – s. M. Elwira oraz piosenka – dar dla MTA – tekst, melodia i wykonanie – Marzena Koperla
15.00. Impuls – świadectwo z życia przymierzem miłości i kapitałem łask:
Marta i Daniel Strzyżewscy.
15.15. Msza św. – Proboszcz PMK Koblenz – Ks. Zbigniew Stokłosa.
Słowo pozdrowienia, łączności i błogosławieństwo ks. Biskupa Lechowicza.
W duchu wdzięczności dzielimy się tym, czym Dobry Bóg
przez ręce Maryi nas obdarował. Niech ten dar łaski owocuje w naszych sercach.
Wśród załączonych materiałów, z których będziemy nadal czerpać, znajdziemy:
- Słowo Księdza Biskupa Lechowicza,
- Nagranie i tekst naszej nowej piosenki szensztackiej, autorstwa pani Marzeny Koperla
(Animatorzy z Berlina), którą ufamy, że za rok zaśpiewamy wspólnie.
Podaję dwa linki: 1. Do naszej uroczystości: "24.04. polnische Liebesbündisfeier | Original Shrine *
Urheiligtum * Santuario Original" auf YouTube an

https://youtu.be/Y0ETvSeuOsw
2. "Międzynarodowość Szensztatu" auf YouTube an. Cenny materiał o Szensztacie:

https://youtu.be/rc7uZVKDhxo
Od tego dnia mamy też naszą stronę internetową: www.pilgerheiligtum PL

7 osób z PMK Neu-Ulm i małżeństwo z PMK Dortmund zawierało przymierze
miłości z Matką Bożą i zostało posłane jedno pielgrzymujące sanktuarium do PMK
Dortmund.

MARYJO, TY
DZIAłASZ CUDA!
DZIEKUJEMY!
STAJEMY DO TWOJEJ
DYSPOZYCJI NA
NOWO. POSLIJ NAS
I UżYWAJ, JAKO
SWOJE NARZęDZIA.
Wiele osób łączyło się z nami przez internet...

Jesteśmy wdzięczni, że Dzień
Przymierza był i będzie – także
świętowany w wielu naszych Misjach,
między innymi w: WUPPERTAL,
BERLIN, STUTTGARD, NEU-ULM,
HAMBURG, KÖLN, OFFENBACH,
ESSEN, DORTMUND, DÜSSELDORF…

Piosenka dla MTA, Szensztat 2021.
Gdy spoglądam na Twa piękną twarz
Gdy spoglądam w Twoje piękne oczy
Matko Boża, Matko moja - Daj mi chwilę w nich odpocząć.
I podajesz mi swą dłoń - Tulisz mnie do Serca swego
Matko Boża, Matko moja - Nie zostawiaj mnie samego.
Ref: Bo to z Tobą pragnę Matko moja iść
Do świętości proszę prowadź mnie
I za rękę trzymaj mocno też
Do Jezusa za mną wstawiaj się.
A ja z całych sił dziękuję Tobie - I z miłości pragnę
ofiarować
Moje serce, moją duszę - Składam Mario w Twoje dłonie.
Także wierne obowiązki - I modlitwę mą gorliwą
Wymagania te najwyższe - Trzykroć Przedziwna przyjmij
wszystkie.
Tekst i melodia: Marzena Koperla.

Oto – Wdzięcznych spojrzeń
i relacji kilka:
„Zawierając przymierze miłości, czuliśmy się tak,
jak przy I Komunii św., jednak tutaj - zawarliśmy
przymierze miłości z Maryją. Razem z Maryją
rozpoczynamy nową drogę i wchodzimy w głębszą
relację i współpracę z Nią w codziennym życiu.
Zawarte przymierze miłości z Nią daje nam siłę do
pokonywania trudności i pozwala nam z ufnością
patrzeć w przyszłość.
Czujemy się teraz bezpiecznej, a w każdej
potrzebie mamy się do Kogo zwrócić.
My wiemy, że Maryja jest z nami i my jesteśmy
z Nią. Serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy.
Bożena i Grzegorz.”

Składając Księgę Przymierza –
dziękujemy za tę drogę...

Impuls Marty i Daniela,
piękne świadectwo...
Oraz nasz dar – piosenka dla Matki
Bożej - w wykonaniu
Marzeny i Adamy Koperla.

Czytanie czyta
Kandydatka Sióstr Olivia
z Australii – z polskimi
korzeniami...

Z Maryją śpiewamy wdzięczne MGNIFICAT!

z

