
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NNNaaa   JJJuuubbbiiillleeeuuussszzzooowwweeejjj   dddrrrooodddzzzeee   
Sługa Boży o. Józef Kentenich (1885-1968) Założyciel Międzynarodowego 
Ruchu Szensztackiego.  

Ojciec…, Przyjaciel…, Kapłan…, Święty…, Prorok…, Wychowawca…, To-

warzysz…, Spowiednik…, Misjonarz…, Więzień…, Współbrat… 

- A kim jest On dla mnie? Czy mogę stwierdzić, 

że spotkałam/em Go już w moim życiu? Jakie 

jest moje doświadczenie Jego osoby?  

15 września br. z Rodziną Szensztacką weszli-

śmy w Rok Jubileuszowy, poprzedzający 50 le-

cie odejścia Ojca Założyciela do Wieczności. 

A więc? Złoty Jubileusz. Ten czas jest dla nas 

zaproszeniem, by odkryć „złoto”, czyli skarby, 

jakie Bóg złożył w Osobie Założyciela, a także, 

by tymi skarbami dzielić się z innymi. Do tego 

zobowiązuje i przynagla nas wdzięczność oraz 

troska o przyspieszenie beatyfikacji Ojca. 

 

Co mogę zrobić, podjąć w tym kierunku? Jest 
wiele cennej literatury, możemy odwiedzić Szensztat i grób Założyciela, 
możemy częściej modlić się o beatyfikację oraz możemy innym przybliżać 
myśl i osobę Ojca. Zewnętrznym znakiem będzie też „złoty” kolor 1. strony 
naszej gazetki. Zachęcam do przesyłania pisemnie swoich doświadczeń z 
Ojcem, by móc się wzajemnie ubogacać. 

Kochani! Jeszcze przed powstaniem Dzieła Szensztackiego  
w 1912 roku, Ojciec Założyciel do swoich wychowanków skierował słowa: 
„Chcemy tę organizację (kongregację) utworzyć...    My – nie ja. Albowiem ja 
w tej sprawie nie uczynię nic, zupełnie nic, bez waszej pełnej zgody. Cho-
dzi tu nie o chwilową pracę, ale o zaangażowanie, które jest potrzebne 
przyszłym pokoleniom.” 
Czy wyczuwacie tutaj właściwy ton i wielką aktualność tych słów!?... Te 
same słowa skierowane są DZISIAJ DO NAS. 
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   PPPiiieeelllgggrrrzzzyyymmmuuujjjąąącccaaa   MMMaaatttkkkaaa   



Pozwólcie, że w tym miejscu wyrażę moją 
wdzięczność wszystkim, którzy czynią wysiłek, 
by zgłębiać duchowość Szensztatu i pozna-
wać Ojca Założyciela po to, by z radością i za-
pałem stawać się użytecznymi narzędziami  
w ręku Matki Bożej. Jest to piękna, Boża przy-

goda, do której jest zaproszony każdy z nas! 
Także ten numer gazetki jest w przeważającej 
części Waszym dziełem! Dziękuję i gratuluję! 

 

Zjednoczona z Wami w modlitwie różańcowej  
i zgłębianiu osoby Ojca Założyciela – 

Wasza s. M. Elwira. 
 

Październik – miesiąc Przymierza i Królo-
wej Różańca świętego. 
Z pierwszego Aktu Założycielskiego, 18.10.1914 
„Kiedy św. Piotr zobaczył chwałę Bożą na Gó-
rze Tabor, zawołał zachwycony: „Dobrze nam 
tu być! Uczyńmy tu trzy przybytki!” To zawoła-
nie często zajmuje moją myśl i często zadaję 
sobie pytanie, czy nie byłoby możliwe, aby na-
sza sodalicyjna kapliczka stała się również  
i naszym Taborem, na którym objawiałaby się 
chwała Maryi?” 
Taborem - dla nas i dla naszych Rodzin? 
 

W innym miejscu Ojciec Józef Kentenich – 
powiedział: "Przyjmijcie obraz Matki Bożej  
i przygotujcie dla niego godne miejsce w wa-
szych mieszkaniach. W ten sposób staną się 
one małymi sanktuariami, w których ten cu-
downy obraz będzie promieniował łaskami  
i sprawi, że świętym stanie się dom rodzinny  
i świętymi członkowie rodziny" – przyjmujmy  
w takiej postawie odwiedziny naszej Pielgrzy-
mującej MTA. A może ktoś poczuje się przy-
naglony i pomyśli o założeniu sanktuarium 
domowego? 
 

Październik, to też miesiąc objawień fatim-
skich, gdzie Matka Boża prosi o modlitwę i po-
kutę. Dzisiaj, w trudnych czasach, gdzie rodzi-
ny i małżeństwa są w szczególny sposób ata-
kowane, gdzie rodzinę i wiarę stawia się na 
drugim, lub na dalszym planie - szczególnie 



mobilizujmy wszystkie nasze siły, aby wszędzie z miłością zanosić obraz 
Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, aby ziemia na nowo zajaśniała światłem 
wiary i miłości. Pragniemy, aby Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej roz-
rastał się i wypraszał potrzebne łaski od Boga przez ręce Maryi. Trwajmy 
na modlitwie z różańcem w ręku oraz z MTA na ramieniu, za przykładem 
sługi Bożego Jana Pozzobona, który dał początek inicjatywie odwiedzania 
rodzin przez MTA z Szensztatu. 
 

Szensztat - z życia Apostolatu: 
1 maja odbyła się międzynarodowa pielgrzymka  
w intencji uproszenia pokoju na świecie. Przybyli lu-
dzie z rożnych stron Niemiec, aby wspólnie modlić 
się o pokój. Przez słowa, obrazy, śpiew i świadec-
twa, została nam przybliżona myśl o posłannictwie 
Szensztatu oraz głębiej zrozumieliśmy, jak ważna 
jest wspólnota oraz miłość do Boga, do Jego Matki  
i do siebie nawzajem!  
 

2-5 czerwca w Szensztacie odbyły się rekolekcje 
dla rodzin, które pod opieką Ks. Mariusza Wojnow-
skiego z Torunia oraz s. M. Elwiry, były umocnie-
niem dla naszych rodzin oraz żywym świadectwem, 
jak pięknie jest wzrastać we wspólnocie i ze wspólnotą, a przytaczane tek-
sty Założyciela ks. Józefa Kentenicha, pogłębiły naszą świadomość, jak 
ważny i aktualny jest temat Rodziny i jej roli w społeczeństwie. 
 

1-2 lipca w Szensztacie miało miejsce spotkanie formacyjne dla opiekunów 
kręgów Pielgrzymującej MTA z naszych Misji. Przez wspólną modlitwę, 
rozmowy, impulsy nie tylko pogłębiliśmy nasze wię-
zi z Maryją i pomiędzy sobą, ale wyraźniej zobaczy-
liśmy piękno i aktualność naszej misji oraz zadania, 
które przed nami stoją. Umocnieni wracamy do na-
szych wspólnot parafialnych.  
 
 

LIGA RODZIN. Myśl o Lidze Rodzin w naszych Mi-
sjach jest żywym i aktualnym tematem. Liga Rodzin 
- jest to nic innego, jak wspólne rozwijanie się mał-
żeństw i rodzin w duchu Ojca Założyciela oraz pod-
jęcie drogi formacji maryjnej. Wówczas Matka Boża 
Trzykroć Przedziwna będzie nas prowadziła przez 
życie; a my wzajemnie będziemy się umacniać  
w wierze, dzieląc się swoim doświadczeniem i podejmując wspólną modli-
twę, będziemy pogłębiać nasze relacje z Bogiem i naszymi bliźnimi. BAR-
DZO ZAPRASZAMY DO PRZEMYSLENIA i podjęcia wspólnej drogi. Bliż-
sze informacje u siostry M. Elwiry.                            (opr: Małgosia i Heniu G) 



 

W dniach 2-5 czerwca uczestniczyłem w rekolekcjach rodzin. Przeżyłem 
piękne chwile i poznałem wspaniałych ludzi. Bardzo bogate i pouczające 
rozważania i wykłady, prowadzone przez Ks. Mariusza oraz s. M. Elwirę, 
wymiana pomiędzy nami doświadczeń, poglądów. Wszystko to, przeżywa-
liśmy w klimacie szensztackim i w świetle Maryi, co pozwoliło mi lepiej zro-
zumieć powołanie małżeńskie i ważność rodziny w realizacji tego powoła-
nia. Życie rodzinne, jako wypełnianie Woli Bożej i równocześnie - droga do 
świętości. Będąc w Szensztacie, gdzie zawsze wracam i przebywam chęt-
nie, czuję się jakbym wracał do mojego domu rodzinnego, do Matki. Lecz 
za każdym razem dostrzegam i odkrywam coś nowego. To, co mnie w tym 
spotkaniu jeszcze bardzo poruszyło i utkwiło mi w pamięci, to Kawiarenka 
Małżeńska, Msza św., przy oryginalnym Ołtarzu z Dachau, przy którym 
modlił się także i odprawiał Msze św. ojciec Założyciel, nocna Adoracja 
Najświętszego Sakramentu w Sanktuarium. Godzina spędzona tylko z Je-
zusem i moją żoną. Rekolekcje te były czasem dobrze zainwestowanym, 
który przynosi dobre owoce. Mogę tylko Was zachęcić oraz polecić udział 
w rekolekcjach na przyszłość. Z wdzięcznością - Henryk Gwóźdź. 
 

8 lipca 2017 r. mieliśmy możliwość, z ra-
mienia Teamu Apostolatu Pielgrzymują-

cej MTA w Niemczech, wraz z rodziną 
Koperla z Berlina, uczestniczyć  
w pięknym Jubileuszu 25-lecia konse-
kracji Bogu s. M. Elwiry. Przeżycie 
głębokich chwil oraz bliskość MTA, 

pozwoliły nam czuć się jak w domu. 
W imieniu wszystkich Kręgów oraz całej 

Rodziny Szensztackiej w Niemczech raz 
jeszcze składamy Siostrze gorące życzenia: 

opieki Matki Bożej, darów Ducha Świętego na realizację powierzonej misji  
i pięknego, życiowego powołania.     Z wdzięcznością - Małgosia i Heniu.  
 

Kochani, niech przeżywany miesiąc Przymierza i Różańca da nam wiele 
możliwości okazania miłości i wdzięczności Maryi i naszym bliźnim, a przy-
kładem, wzorem i pomocą na codziennych drogach niech będzie nam Oj-
ciec Założyciel. Wszystkich zainteresowanych zachęcam do nabywania, 
zamawiania książek o Ojcu Założycielu. 
 

Pamiętajmy też, by przez odesłanie aktualnej listy – na nowo ofiarować 
Matce Bożej w Prasanktuarium nasze Kręgi.               s. M. Elwira 
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