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Józefie Święty! Małżonku Maryi, Opiekunie Jezusa, Stróżu Świętej Rodziny!
Prawy, uważny, słuchający. Nawet we śnie – czuwający!
Który tak potężnie przemawiasz nie słowami,
Lecz posłuszeństwem Bogu i zeń płynącymi czynami.
Jesteś tak czysty i szlachetny w Twej miłości Całkiem zanurzony w Odwiecznej Mądrości.
Pełen gotowości na Boże Zwiastowania
Nic Ci nie jest straszne, co Boży Plan odsłania.
Zawsze przy Maryi, Józef - Boże Narzędzie
Cicho, pokornie, lecz działający owocnie zawsze i
wszędzie!
Wzorze czystej miłości oraz ofiarnej bezinteresowności.
Opiekunie życia rodzinnego, Patronie Kościoła świętego.
Stróżu czystości Powołanych, Patronie uczących się i zakochanych.
Przykładzie słuchania i milczenia oraz wierności i uczciwej pracy
- Módl się za nami - i ucz po Bożemu żyć i patrzeć. Amen. Szensztat,2021.
Kochani! Wdzięczni za ogłoszony, przez Ojca świętego Franciszka, Rok
świętego Józefa w Kościele, pragniemy jak najlepiej wykorzystać ten DAR
ŁASKI! MAJ – otwiera właśnie dzień poświęcony św. Józefowi. Także w każdym
szensztackim Sanktuarium św. Józef ma swoje miejsce. Spróbujmy zagłębić się
w słowa naszego założyciela o. Józefa Kentenicha o tym wyjątkowym Patronie,
wygłoszone tuż po wyjściu z Dachau, w Ennabeuren 21 kwietnia 1945 r.:
„Jeśli chcemy za przykładem św. Józefa, stać się użytecznymi narzędziami
w ręku Maryi, to musimy żyć blisko Maryi i Chrystusa. Wszyscy jesteśmy
narzędziami w ręku Boga, a także w ręku Maryi. Wśród wszystkich świętych
właśnie św. Józef jest w największej mierze narzędziem Maryi. W Królestwie
Bożym św. Józef zajmuje wyjątkowe, szczególne miejsce. Może nam to
zilustrować następujący obraz. Przy źródle woda strumienia jest najczystsza,
najbardziej przeźroczysta. Największymi ludźmi są ci, którzy znajdują się najbliżej
źródła łaski. Jezus jest źródłem wszystkich łask. Jakże wielka jest Maryja, stojąca
przecież najbliżej tego źródła. Nawet sama stała się źródłem łaski,
z którego Zbawiciel wziął swoją ludzką naturę. Św. Józef stoi najbliżej tego
źródła, tak jak też wraz z ukochaną Matką Bożą stoi on najbliżej Jezusa. Dlatego
św. Józef jest większy od św. Pawła, większy od każdego innego świętego.
Posiada on wielką moc w królestwie Bożym. Maryja korzystała z pomocy św.
Józefa w żywieniu, chronieniu i strzeżeniu Jezusa. Bóg użył św. Józefa jako
narzędzia: miał on opiekować się Jego Synem i Bożą Matką.

Kościół również obrał św. Józefa za swego Opiekuna. Prosimy św. Józefa o
pomoc w gospodarczych kłopotach.
Matka Boża chce również nas używać jako swoje narzędzia. Pożytecznymi
narzędziami będziemy w takim stopniu, w jakim żyjemy blisko źródła, bo i nas
dotyczy to stwierdzenie: im bliżej źródła, tym czystsza i bardziej przejrzysta jest
woda. Naszym źródłem jest Jezus i Maryja. Nasze życie powinno podobać się
Bogu, ma być odbiciem Chrystusa i Maryi. Dlatego trzeba nam żyć blisko
Chrystusa i Maryi. Nasze serce musi bezustannie krążyć wokół Jezusa
i Maryi.
– Czy jesteśmy tak blisko Zbawiciela i Maryi jak to tylko możliwe?
Tak wiele dziś na świecie cierpienia, tak wiele lęku. A Bóg chce nas wyzwolić,
chce nas mieć blisko Jezusa i Maryi. Dlatego przebywajmy blisko Maryi, blisko
Jezusa, blisko Boga. Nigdzie nie jesteśmy tak bezpieczni jak przy Maryi, przy
Jezusie, przy Bogu w Trójcy Świętej. Weźmy przykład ze św. Józefa.
Nam ta bliskość została dana i cieszymy się nią. Koncentrujemy się stale wokół
ołtarza i jego tajemnicy, wokół Serca Bożego, wokół Sanktuarium.”Jak aktualne
są te słowa właśnie dzisiaj!

(O. Kentenich ukazuje też inny symbol - górskie jezioro. Opis znajdziemy w książce „Nasze
maryjne posłannictwo” na str. 31. Wielu ją ma, można ją też nabyć...)

Wdzięczne spojrzenie na życie Apostolatu:
Piękne LILIE przy grobie naszego Założyciela Ojca Józefa
Kentenicha w Szensztacie, przypominają nam, że najpiękniejsze
kwiaty, radosnym i szczerym sercem powinniśmy ofiarować
naszej Królowej Maja! Helenka z Dusseldorfu przypomina nam
o wkładach do kapitału łask: nasza modlitwa, przezwyciężenie
własnej słabości, doświadczenie choroby i cierpienia – podjęte
z miłością i w duchu posłuszeństwa Woli Bożej - i to jeszcze –
z radością! – Przemieniają głęboko nas samych, jak i świat wokół
nas.
Maj – jest dla nas zachętą do spotkania we wspólnocie.
Na rozmowie, wspólnej modlitwie, podzieleniu się wiarą
i doświadczeniem naszych spotkań z Maryją w Jej
pielgrzymującym sanktuarium. Jeżeli nie w parafii, a może nawet
– nie w kręgu, to zachęcam by spotkać się we własnej rodzinie,
czy z kimś telefonicznie. Pomocą mogą nam być myśli z gazetki
oraz pytanie:
- W czym może nam pomóc i czego uczyć św. Józef?
Podejmijmy też konkretne postanowienie: w czym
chcemy naśladować św. Józefa?
Aschafenburg: W czasie „lockdaunu”, kiedy nasze
Kościoły były pozamykane, wysyłaliśmy sobie nawzajem
nasze „ołtarzyki domowe” z Matką Bożą, pięknie
udekorowane. Mamy pełny (nowy) krąg, bardzo się
cieszymy, że w czasach, kiedy kontakty są tak bardzo
osłabione, mamy tak dużo chętnych. Ewa K.

Dortmund: „Nasz Gość z Ugandy pokochała Maryję
z Schönstatt. Jest bardzo szczęśliwa.
Oldenburg: Odwiedziny Matki Bożej w pandemii dają nam
duże wsparcie i dużo sił na co dzień. Wszystkie rodziny
regularnie otrzymują obraz. Modlimy się i widzimy się co
tydzień w kościele. G. K.
Norymberga: (...) W czasie Mszy św. łączymy się duchowo
pomiędzy sobą i z Sanktuarium w Szensztat. Chyba nigdy
bardziej świadomie nie zawierzaliśmy się Maryi, jak właśnie
teraz. Nie tylko ze względu na koronawirusa, ale ze względu
na trudne chwile, jakie wielu z nas przeżywa. Nie brakuje nam
chleba i wody, ale odczuwamy głód wiary i nawrócenia w
naszych domach i na świecie. Ufamy, że to właśnie Maryja
uprosi nam i światu potrzebne łaski. Jesteśmy wdzięczni Bogu,
że możemy w naszych mieszkaniach tworzyć malutkie
„sanktuaria maryjne”, przyjmując pielgrzymujące sanktuarium
z Szensztat. Jolanta.
Wuppertal: W listopadzie 2020 ks. prob. Sławomir Nadobny
przywiózł z Szensztatu małe sanktuarium, które pielgrzymuje
wśród osób chorych, starszych, samotnych... Parafianie
radosnym sercem zapraszają i przyjmują Maryję, która
przynosi do naszych domów pokój, radość i świadomość, że
Bóg, nasz Najlepszy Ojciec, nieustannie nad nami czuwa.
Została też założona księga odwiedzin, gdzie osoby goszczące
Matkę Bożą wyrażają swoje przeżycia, wdzięczność i prośby podczas odwiedzin tego wyjątkowego Gościa. "Ona jest
wielką Misjonarką, Ona będzie działała cuda." Beata F.
Hamburg. Za nami ciężki rok. Dziękujemy siostrze za
wszystkie impulsy, za zapraszanie nas do
łączności modlitewnej z Prasanktuarium na Mszy
św.i Różańcu, przez co mogliśmy się łączyć
duchowo i sercem być z całym Ruchem
Szensztackim. Prosimy Maryję o całkowite oddanie
się Woli Bożej. Hanna D
Berlin: Pięknie pokolorowane rysunki,
przysłane do Szensztatu, to dary dla
MTA od naszych najmłodszych
Apostołów z kręgu dziecięcego
z Berlina. Gratulujemy!

Załączam też cenne, inspirujące słowa jednego z naszych Duszpasterzy podczas
marcowego Dnia Przymierza:
W spotkaniu Waszym Założycielem i początkiem Ruchu Szensztackiego dotknęły
mnie trzy rzeczy: Miejsce założenia, rok powstania Ruchu oraz rys maryjny. Ks.
Josef Kentenich zaczął spotykać się z grupą młodych mężczyzn w kaplicy
cmentarnej. Cmentarz i kaplica cmentarna jest zwykle miejscem gdzie kończy,
a nie zaczyna się życie. Znamienna jest również data powstania Ruchu. Rok
1914 to początek strasznej wojny, która szczególnie Europę zamieniła w ogromny
cmentarz. Wielu młodych ludzi straciło życie podczas bezsensownych walk.
I to właśnie w tym roku, w kaplicy cmentarnej Schönstatt powstaje ruch, który ma
nieść światu życie, a nie śmierć. Z miejsca, gdzie składane są ludzkie szczątki,
z cmentarza, wychodzi iskra, które ma odnowić życie duchowe Europy.
Ta prosta symbolika wskazuje na paschalny, Wielkanocny wymiar Ruchu
Szensztackiego. I to jest wielkie zadanie dla Was, aby zanieść tę Dobrą Nowinę
o Zmartwychwstałym na współczesne cmentarze Europy.
Zanieść do ludzi pogrążonych w swoich problemach, kłopotach, uzależnieniach.
Zanieść przez osobistą świętość, przez swoją modlitwę, przez świadectwo
swojego życia. W tej misji nie jesteście sami. Jest z Wami Ta, która przyniosła
światu radość wielką, która przyniosła Światło - Maryja! Życzę Wam wszystkiego
dobrego i błogosławię na dalszą drogę”. Ks. Przemysław Kawecki SDB
Szensztat i nasze Misje. Dziękujemy za kwietniowy
Dzień Przymierza w Szensztat i w naszych Misjach, za
duchową łączność, za odnowioną miłość i gotowość!
Z ufnością i radością na ustach i w sercu wołamy:
Ona jest wielką Misjonarką! Ona Będzie działała
cuda!
Pamiątkowe zeszyciki można jeszcze nabyć.
Poważnie – z humorem: „Na wspólnej modlitwie rodzinnej
towarzyszy nam zawsze nasza maleńka Dina i tak pokochała
Maryję, że do spania zamiast lalki zabiera maleńką
kapliczkę. Nazwała ją sobie „Mała Maryja.” G. H., Kolonia.
I raz jeszcze: „Czy jesteśmy tak blisko Zbawiciela i Maryi jak
to tylko możliwe?”
Starajmy się o to wytrwale i szczerze.
Z majowym pozdrowieniem i w jedności dążeń – Wasza s.M.Elwira
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