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Barbara Kast
Dzień Dziecka
A my mamy już rok! :)
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Wstępniak

SPI S TREŚCI

Nos cum Prole pia!
Mnie samemu trochę ciężko w to uwierzyć, ale
równo rok temu wraz z chłopakami z Rady
Krajowej cieszyliśmy się jak dzieci, że udało nam
się zrealizować nasz ambitny projekt i powołać
do życia (rękoma Arka) pierwszy numer
Biuletynu SMM. Przez ten rok nabraliśmy
doświadczenia, nauczyliśmy się korzystać z pewnych narzędzi, ale i Biuletyn się zmieniał - z gazetki, która miała być źródłem informacji dla
chłopaków o tym, co się dzieje w grupach w innych miejscach kraju, stał się miesięcznikiem
"od SMM", ale skierowanym do całego Ruchu.
Wiem, że czytają nas członkinie SMŻ (przez
pewien czas większość rozmów z szensztackimi
dziewczętami, jakie prowadziłem, zaczynała się
od "czytałam ostatnio Wasz Biuletyn..."),
mężczyźni, którzy z SMM ładnych parę lat temu
wyszli, oraz członkowie Dzieła Rodzin. Za
wszystkie modlitwy, za wszystkie uwagi i za
wszystkie dobre słowa - bardzo dziękuję. I bezczelnie proszę o więcej. :)
A co w tym numerze? Głównie relacje. Bardzo
cieszy mnie, że zaczynają się odzywać grupy,
które jeszcze nie pokazywały sie na naszych
łamach. Tak jak w przypadku Starej Wsi miesiąc
temu, mam nadzieję, że to dopiero początek
współpracy. Zachęcam też do przeczytania
artykułu o Barbarze Kast - pierwszej kobiecie,
o której piszemy w dziale "ludzie Szensztatu".
I koniecznie zajrzyjcie na ostatnią stronę - jest
tam informacja jak zgłaszać się na Jubileusz.
Miłej lektury!
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Wszystkie zdjęcia pochodzą ze zbiorów
wikimedia commons, strony schoenstatt.org
bądź ze zbiorów prywatnych

Kalendarium | Modlitewnik
02.06.1991 poświęcenie Sanktuarium w Koszalinie. Pierwsze i jedyne
Sanktuarium szensztackie poświęcone przez papieża.
04.06.1950 założenie Związku Rodzin
04.06.1972 kanoniczne założenie instytutu Pań Szensztatu
08.06.1966 o. Założyciel poświęca dom misyjny w Schönstatt
09.06.1968 poświęcenie kościoła adoracji na górze Schönstatt
10.06.1999 Klara Lubich (założycielka Ruchu Focolare) odwiedza
Schönstatt
11.06.1930 umiera Getruda von Bullion, pierwsza kobieta w histori
szensztackiego ruchu kobiet
16.06.1985 poświęcenie domu rodzin w Schönstatt
18.06.1983 poświęcenie kamienia węgielnego pod Jugendheim - dom
Szensztackiej Młodzieży Męskiej - na Marienberg
21.06.1952 przybycie o. Założyciela do Milwaukee, miejsca jego wygnania
23.06.1996 beatyfikacja Karola Leisnera, pierwszego błogosławionego
spośród ludzi Szensztatu
26.06.1915 list o. Założyciela do Józefa Fischera, pierwszego prefekta
kongregacji mariańskiej, o tym, że obraz Matki Bożej w Sanktuarium
powinien nosić tytuł "Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej" (jest to pierwsze
spisane świadectwo mówiące o tytule MTA)
29.06.1910 pierwsza Komunia Józefa Englinga
29.06.1928 święcenia kapłańskie o. Franciszka Reinischa

Do Ciebie podobni być pragniemy
Do Ciebie podobni być pragniemy,
jak Ty przez życie kroczyć chcemy:
z mocą, godnością, z prostotą, łagodnością,
szerząc wszędzie pokój i miłość z radością.
W nas objawiaj się współczesnemu światu
i tak przygotuj drogę Synowi Twojemu.
Amen.
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Relacje - Bydgoszcz i Gdynia
Druga Sobota Miesiąca w Bydgoszczy
Dnia 12.05.12r. jak co miesiąc
w drugą sobotę miesiąca na
Bydgoskich Piaskach odbyło się
spotkanie młodzieży. Na spotkanie
przyjechał ks. Zygmunt Czaja
z Instytutu Księży Diecezjalnych.
Rozpoczęliśmy
mszą
świętą,
wyjątkowo o godzinie 13.30, ponieważ tego samego dnia odbywał się
ślub Asi Lipińskiej. Po mszy świętej,
którą sprawował ks. Zygmunt
udaliśmy się na spotkanie tematyczne do kaplicy sióstr. Tematem
było pytanie: "Jak stać się tym, kim
chcę zostać?". Dzięki wykładowi
ks. Czai dowiedzieliśmy się, jak
należy postępować oraz co nam
może pomóc w odkrywaniu siebie,
kim jesteśmy, skąd pochodzimy,
dokąd zmierzamy i co jest kresem

naszego życia. Wykład był ciekawy
i bardzo dobrze prowadzony. Zarówno msza św. jak i spotkanie było
bardzo owocne i przebiegało w radosnej i wesołej atmosferze. Po
spotkaniu udaliśmy się na wspólny
posiłek, którym dzięki s. Marcie
mogliśmy się zajadać :)
Na spotkaniu było dużo osób,
przybyły do nas nawet z Torunia
Paulina Lech i Monika Wołoszyn.
Gościli u nas również diakon (obecnie już ksiądz) Adam wraz z młodzieżą. Wszystkim serdecznie dziękujemy za obecność i zapraszamy
na następne nasze spotkanie, które
odbędzie się już 9 czerwca o godz
15.00! :)
Tadeusz Jędrzejewski

Gdynia - Karwiny
Dnia 27 kwietnia w Gdyni, dzięki
uprzejmości ks. Marka Adamczyka proboszcza parafii św. Jadwigi, w
salce kościoła odbyło się spotkanie
grupy młodzieży męskiej. Poruszyliśmy tematy związane z życiem
i działalnością ojca J. Kentenicha.
Frekwencja nie była zbyt wysoka było nas tylko pięciu, ale tyle
wystarczyło abyśmy mogli porozmawiać o akcie Przedzałożycielskim Ojca Kentenicha. Omawialiśmy przyczyny i skutki jego
powstania, pracę w seminarium
Ojca Kentenicha oraz inne aspekty
jego życia z tamtego okresu. Po
skończeniu konferencji mieliśmy

przyjemność zjeść pyszne ciasto
(podziękowania należą się Pani
Wujtewicz) i porozmawiać o naszych sprawach bieżących i przyszłych.
Filip Flis
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Relacje - Grudziądz
W niedzielę 29.04.2012r. odbyło się
spotkanie grudziądzkiej grupy
SMM, które miało miejsce w domu
katechetycznym przy kościele
pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Tematem przewodnim
spotkania było powtórzenie najważniejszych wydarzeń dla Szensztatu,
w tym także życiorys o. Kentenicha.
Spotkanie rozpoczęliśmy od wspólnej modlitwy. Następnie o. Wojtek
rozdał nam materiały, które
zawierały daty od narodzin Ojca
Założyciela do rozpoczęcia jego
procesu beatyfikacyjnego. Najpierw
o. Wojciech zadawał nam pytania,
na które odpowiedzi znajdowały się
w otrzymanych materiałach. Wspólnie omawialiśmy te wydarzenia.
Później Ojciec sprawdził owoce
naszego spotkania poprzez zadawanie nam pytań, na które
odpowiedzi mieliśmy wyszukać
w naszych głowach. Doprowadziło
to do wielu zabawnych sytuacji,
których nigdy w obecności Ojca
Wojtka nie brakuje. Ojciec zadawał
nam również pytania dodatkowe
spoza materiałów. Następnie ćwiczyliśmy nasze wiadomości o Ruchu Szensztackim podczas zabawy
„tak” – „nie”. O. Wojtek zadawał
nam pytania, a my musieliśmy
usiąść na krzesło, które oznaczało

poprawną odpowiedź. Kto
pierwszy usiadł na odpowiednie
krzesło, zdobywał punkt.
Po wspólnej nauce i zabawie Ojciec
omawiał z nami sprawy organizacyjne oraz zachęcał nas do
wyjazdu na obóz rekolekcyjny. Na
zakończenie odmówiliśmy modlitwę, a o. Wojciech udzielił nam
błogosławieństwa. Po spotkaniu
poszliśmy na Mszę Św. w intencji
30-rocznicy małżeństwa należącego do wspólnoty Szensztackiej.
Czarek Reetz
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Relacje - Stara Wieś
Dziewiątego maja 2012 w naszej salce katechetycznej odbyło
się kolejne wspaniałe i ekscytujące spotkanko z o. Wojciechem.
Jak zwykle tak i tym razem, zaczęliśmy od modlitwy. To spotkanie
przeznaczyliśmy na zapoznanie się
z Przymierzem Miłości. Na początku
czytaliśmy tekst „Przymierze Miłości z Matką Bożą”. Zawarty w nim
był delikatny zarys historyczny
Szensztatu, ukazanie Maryi jako
Matki i Wychowawczyni oraz
uznanie Przymierza z Maryją jako
wyjątkowe i niezwykłe. Cały tekst
oparty był na cytatach tak wielkich
osobistości jak bł. Jan Paweł II,
o. Józef Kentenich czy św. Pius X. Po
głębokim wczytaniu się oraz przeredagowaniu, powstała dyskusja na
ten temat.
O. Wojciech w trakcie dyskusji
nawiązując do tekstu powiedział, że

warto na dziewczyny patrzeć przez
perspektywę Maryi. Wtedy i tylko
wtedy będziemy mogli ujrzeć
dziewczęta w zupełnie innym
świetle.
W międzyczasie piliśmy herbatę
i jedliśmy ciastka. Po tak wyczerpującej pracy umysłowej nadszedł
czas na jakąś porządną rozrywkę.
Wybraliśmy znaną grę karcianą
„solo”. Po jakże zaciętych rozgrywkach po puchar zwycięzcy
sięgnął p. Marek Ruśkowski z 47
punktami, a na ostatnim miejscu
znalazł się Patryk Piętka z wynikiem
147. Po wszystkim o. Wojciech nas
pobłogosławił, po czym bogatsi
duchowo rozeszliśmy się do domu.
Bartek Olszewski

.

o. JózefKentenich
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Relacje - Otwock
W tym miesiącu grupa otwocka
zajęła się zadaniami praktycznymi,
które były do wykonania w diecezji.
Pierwsza rzecz to bacówka. Przyszłe centrum SMM powoli staje się
bardziej przyjazne a co najważniejsze – użytkowe. Sprzątaliśmy,
sprzątaliśmy i sprzątaliśmy. Wywoziliśmy umywalki, zamiataliśmy, a
nawet grabiliśmy las. Bacówka
błyszczy i czeka na dokończenie
remontu, aby w przyszłości nam
służyć.

Byliśmy też na jubileuszu
Syjonu, który odbył się w Wigilię
Zesłania Ducha Świętego. Świętowaliśmy już ćwierć wieku
istnienia Sanktuarium Syjonu w Józefowie! Naszym zadaniem było
zapewnienie odpowiedniej służby
liturgicznej podczas uroczystej
Mszy Świętej w Sanktuarium.
KrzysztofCzub

Chłopaki przy pracy. Od lewej: Tomek, Andrzej, Mateusz, Krzysiek, Tomek

Służba liturgiczna tuż przed uroczystością
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Dzień Dziecka na Piaskach
Na Bydgoskich Piaskach przy
Sanktuarium Zawierzenia miał
miejsce już XI Dzień Dziecka
zorganizowany przez Młodzież
Szensztacką! Impreza rozpoczęła
się o 15.00 w niedzielę 27 maja, ale
wolontariusze zgromadzeni byli już
dzień przed, by przygotować dzieciom rozmaite atrakcje i zabawy.
Rozpoczęliśmy wszystko w sobotę
w godzinach rannych. Od rana do
wieczora ciężko pracowaliśmy, by
Ci najmłodsi mogli otrzymać od nas
trochę radości i niezapomnianych
wspomnień. Nam samym uśmiech
też nie schodził z twarzy, pomimo
wielu zajęć i trudów cały czas
panowała miła, braterska atmosfera oraz nieustannie przyświecał
nam wspólny cel. O godzinie 18
udaliśmy się na Eucharystię, którą
pierwszy raz sprawowali nowowyświęceni neoprezbiterzy (trzeba
dodać, że wyświęceni byli tego samego dnia), aby podziękować MTA
za dar kapłaństwa. Po całym dniu
przygotowań, odpoczywaliśmy spędzając razem czas grając w siatkówkę, delektując się pysznym arbuzem, grając w mafię, bądź rozmawiając i dyskutując. W końcu
pełni przeżyć i pozytywnych emocji
udaliśmy się spać.
Następny dzień rozpoczęliśmy
modlitwą poranną w Sanktuarium.
Po modlitwach udaliśmy się na
śniadanie, a potem od razu przystąpiliśmy do działania. O godzinie
11 poszliśmy na Eucharystię. Pracy
było co nie miara, ale w końcu
wszystko było już przygotowane.
Około godziny 15.00 zaczęli się
schodzić pierwsi uczestnicy. Mogli
wziąć oni udział w różnorakich
atrakcjach i zabawach takich jak:
zabawy sportowe, strzelanie z łuku,
strzelanie z wiatrówki, skakanie na
batucie, występowanie na scenie,
jazda na kucyku, oglądanie poka-

zów straży miejskiej, robienie
kolczyków, malowanie twarzy,
wspólna zabawa chustą integracyjną itd.. Oprócz tego, można
było otrzymać darmowe lody lub za
ofiarą kawałek ciasta i napoje.
Dodatkowo za uczestnictwo w zabawach dzieci mogły otrzymać
nagrody. Nie zabrakło również tańców, w których uczestniczyła nawet
s. Adriana. :)
Zakończyliśmy zabawę o godzinie
18.00 nabożeństwem w Sanktuarium. Potem udaliśmy się na podsumowanie oraz sprzątaliśmy cały
teren.
Czy było warto? Oczywiście!
Wszystkie te uśmiechnięte, pełne
radości twarze małych dzieci są
wystarczającą zapłatą za cały
wkład włożony w przygotowania.
Niektórzy nawet mówią, że
wolontariusze bawili się lepiej od
dzieci. ;)
Oczywiście Dzień Dziecka nie
odbyłby się gdyby nie wolontariusze, którzy dzielnie trudzili się,
by innym sprawić przyjemność.
Nie sposób także pominąć wszystkich sponsorów, którzy wielkodusznie otworzyli się na tą
inicjatywę. Dzięki nim prawie
wszystkie atrakcje były za darmo.
Dziękujemy
całej
Rodzinie
Szensztackiej zgromadzonej wokół
Sanktuarium Zawierzenia, dziękujemy siostrom, panu Rafałowi Szarkowi za nagłośnienie, Stachowi
i Marcie Jędrzejewskim za nadzorowanie czy wszystko idzie jak
powinno oraz wszystkim tym, którzy mieli jakikolwiek wkład w tym
wspaniałym wydarzeniu.
Do zobaczenia za rok!
Tadeusz Jędrzejewski
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Wielcy ludzie z Szensztatu
Barbara Kast
Po publikacji ostatniego tekstu
z cyklu "Ludzie Szensztatu", jeden
z czytelników zwrócił uwagę, że
w dotychczasowych artykułach opisywaliśmy jedynie mężczyzn.
Szczerze mówiąc, nie kryje się się
za tym żaden szczególny powód.
Ale żeby złagodzić ten dysonans,
w tym numerze postanowiliśmy
przybliżyć postać młodej dziewczyny, Barbary Kast.
Wielu z Was pewnie już słyszało
o niej - nie sposób angażować się
w Szensztat, żeby prędzej czy
później nie spotkać się z nazwiskiem Kast przytoczonym w dyskusji o ideale osobistym czy pracy
nad sobą.
Barbara Kast urodziła się w lipcu
1950 r. w Niemczech, jednak tam
się nie wychowała. Jeszcze w tym
samym roku cała jej rodzina
przeniosła się do Chile, gdzie
Barbara spędziła resztę swojego
życia. Jako młoda dziewczyna
uczęszczała do szkoły prowadzonej
przez siostry urszulanki w Maipú.
Gdy miała 16 lat, wróciła do domu
rodzinnego,
żeby
pomagać
w opiece nad młodszym rodzeństwem. Nie zarzuciła jednak nauki zapisała się do pobliskiego gimnazjum, prowadzonego przez Siostry Maryi. To był jej pierwszy
kontakt z Szensztatem.
Na tym etapie, Barbara poznała
wartość i trud pracy nad sobą.
Z natury była osobą dominującą,
czym czasem zrażała do siebie
innych. Gdy jednak zaczęła angażować się w Ruch Szensztacki,
rozpoczęła trudny proces kształtowania własnego charakteru,
w wyniku którego dotychczasową
ambicję i wyniosłość przekuła na

gotowość do poświęcenia się dla
innych.
Wkrótce ta młoda dziewczyna odnalazła swój ideał osobisty, który
wyraziła w słowach: "Być Tabernakulum Boga, nieść innym ludziom Chrystusa i Szensztat! ".
8 grudnia 1968r., po okresie intensywnych przygotowań, Barbara
zawarła Przymierze Miłości, w którym całkowicie oddała się do dyspozycji Matki Bożej.
Trzy tygodnie później Barbara
zginęła w wypadku samochodowym, kończąc swoją pielgrzymkę.
Jej intensywne życie i niezłomna
praca nad sobą pozostają inspiracją
dla wielu młodych ludzi.
Wojtek Waśko
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Grupy SMM w Polsce
Diecezja Bydgoska

Bydgoszcz
Miejsce spotkań: Sanktuarium Zawierzenia - Bydgoszcz, Piaski (ul.
Smukalska 113)
Termin spotkań:
1. gr. gimnazjalna - I piątek/sobota miesiąca godz. 19:00
2. gr. studenci/pracujący - ostatni piątek/sobota miesiąca godz.19:00
(terminy dodatkowych spotkań podawane są przez lidera)
Kontakt:
Artur Wojcieszak (lider), arturwojcieszak@gmail.com
Tadeusz Jędrzejewski (vice-lider), tadz7737@gmail.com

Archidiecezja gdańska

Karwiny
Miejsce spotkań: parafia pw., św. Jadwigi na Karwinach
Termin spotkań: raz w miesiącu
Grupa wiekowa: szkoła podstawowa
Kontakt: o. Wojciech Groch, o.wojtek@szensztat.pl
Pruszcz Gdański
Miejsce spotkań: parafia pw., bł., bp męczennika Michała Kozala w
Pruszczu Gdańskim
Termin spotkań: raz w miesiącu
Grupa wiekowa: szkoła podstawowa / gimnazjum
Kontakt: o. Wojciech Groch, o.wojtek@szensztat.pl

Diecezja gliwicka

Kotulin
Miejsce spotkań: parafia św. Michała Archanioła w Kotulinie
Termin spotkań: raz w miesiącu - informacja u Grzegorza
Grupa wiekowa: gimnazjum / szkoła średnia
Kontakt: Grzegorz Mateja, grzegorz.mateja@gmail.com

Diecezja katowicka

Borowa Wieś
Miejsce spotkań: parafia, pw., św. Mikołaja w Borowej Wsi
Termin spotkań: raz w miesiącu
Grupy wiekowe:
1. szkoła podstawowa
2. gimnazjum/szkoła średnia
Kontakt: o. Wojciech Groch, o.wojtek@szensztat.pl
Suszec
Miejsce spotkań: parafia pw., św. Stanisława męczennika w Suszcu
Termin spotkań: raz w miesiącu
Grupa wiekowa: gimnazjum / szkoła średnia
Kontakt: o. Wojciech Groch, o.wojtek@szensztat.pl

Diecezja opolska

Opole
Miejsce spotkań: Sanktuarium Wieczernika w Winowie
Termin spotkań: raz w miesiącu - informacja u Grzegorza
Grupa wiekowa: szkoła średnia/studia
Kontakt: Grzegorz Mateja, grzegorz.mateja@gmail.com
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Grupy SMM w Polsce
Diecezja koszalińsko-kołobrzeska

Koszalin
Miejsce spotkań: parafia św. Wojciecha (Koszalin, ul. Zwycięstwa 248)
Termin spotkań: co około 3 tygodnie (info w ogłoszeniach parafialnych oraz
u Łukasza)
Kontakt: Łukasz Krzemiński, +48 505 553 583
Połczyn Zdrój
Miejsce spotkań: parafia pw., św. Józefa w Połczynie -Zdroju
Termin spotkań: raz w miesiącu
Grupa wiekowa: szkoła podstawowa / gimnazjum
Kontakt: o. Wojciech Groch, o.wojtek@szensztat.pl

Diecezja toruńska

Tarpno
Miejsce spotkań: parafia pw., Najświętszego Serca Pana Jezusa w
Grudziądzu
Termin spotkań: raz w miesiącu
Grupa wiekowa: szkoła podstawowa / gimnazjum
Kontakt: o. Wojciech Groch, o.wojtek@szensztat.pl

Diecezja warszawsko-praska

Otwock
Miejsce spotkań: Sanktuarium Wierności w Otwocku oraz Sanktuarium
Syjonu w Józefowie.
Termin spotkań: dwa razy w miesiącu - informacja u Kuby
Grupa wiekowa: szkoła średnia/studia
Kontakt: Kuba Orłowski (lider), kuba@szensztat.pl, +48 603 283 439
Błota (Józefów)
Miejsce spotkań: dom Ojców Szensztackich
Termin spotkań: raz w miesiącu
Grupa wiekowa: szkoła podstawowa
Kontakt: o. Wojciech Groch, o.wojtek@szensztat.pl
Kobyłka
Miejsce spotkań: parafia pw., Trójcy św. w Kobyłce
Termin spotkań: raz w miesiącu
Grupa wiekowa: szkoła podstawowa / gimnazjum
Kontakt: o. Wojciech Groch, o.wojtek@szensztat.pl
Stara Wieś
Miejsce spotkań: parafia pw. Matki Bożej Anielskiej w Starej Wsi
Termin spotkań: raz w miesiącu
Grupa wiekowa: gimnazjum / szkoła średnia / studenci
Kontakt: o. Wojciech Groch, o.wojtek@szensztat.pl
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Zaproszenia

• W sobotę 9 czerwca Druga Sobota Miesiąca na bydgoskich Piaskach.
Start: Msza Św. o 15:00
• Rejestrujcie się na Festiwal Młodzieży! Nie to, że liczba miejsc jest
ograniczona, ale fajnie wiedzieć wcześniej, na kogo można liczć.
Termin: 23-26 sierpnia 2012.
Wchodźcie na stronę www.fm2012.pl
• Jubileusz SMM odbędzie się w dniach 12-15 lipca 2012 (czwartek niedziela). Zaproszenie skierowane jest do wszystkich obecnych i byłych
członków SMM - szczególnie gorąco zapraszamy oldbojów przynajmniej na
sobotę i niedzielę.
Koszt uczestnictwa w Jubileuszu to 100 złotych.

Zgłaszać się można do 30 czerwca e-mailowo na adres
jubileuszsmm@szensztat.pl.

Wszelkie uwagi, zastrzeżenia i prośby dotyczące Biuletynu można
nadsyłać na adres biuletyn.smm@szensztat.pl

