Było to niesamowite przeżycie i pewność, że od tej pory Maryja jest ze mną na 100% i nie mam się czego lękać, bo wiem,
że Ona jest ze mną.
Po jakimś czasie zaczęłam z rodzicami i rodzeństwem jeździć
na rekolekcje Rodzin w duchu Szensztatu, byłam zafascynowana tą wspólnotą! Mogę w niej czuć się jak w domu - i pomyślałam - dlaczego więcej ludzi nie może poznać takiej bliskości
Pana Boga i takiej pięknej, rodzinnej atmosfery w sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej? (...) W Berlinie akurat rozwiązał się Krąg i kapliczka miała
wrócić do Szensztatu. W tym momencie poczułam, że ta kapliczka powinna
pielgrzymować wśród młodzieży. Przedstawiłam moim rówieśnikom, ogólnie
były to dziewczyny z grona dzieci Maryi w wieku 16 - 18 lat. Opowiedziałam im,
co to jest Szensztat. Dostrzegłam w nich ogromną chęć do tworzenia czegoś
pięknego, czyli do tego, żeby ten Krąg założyć i by on trwał. Mówiłam sobie: nie
sztuka jest założyć krąg, czy przystąpić do niego, ale pielęgnować i tworzyć
w nim cos pięknego! Wkrótce otrzymaliśmy od siostry kapliczkę młodzieżową,
która jest trochę mniejsza od tej, która odwiedza rodziny. Tu nasuwa się wniosek: obojętnie jaka jest wielkość kapliczki, tyle samo otrzymujemy siły i odwagi,
by stawiać czoła wyzwaniom codzienności. Obecnie w kręgu jest nas 5 dziewczyn. Pomimo, że wszystkie są przed zdawaniem matury, czy innymi egzaminami, to tak organizujemy czas, żeby każda mogła dostąpić tej łaski i przyjąć
kapliczkę MTA do swego domu. Każda z nas widzi ile łask przez to sanktuarium
otrzymujemy. Dla mnie osobiście jest to wielka pomoc w codziennym życiu,
i pomimo tak młodego wieku wiem, że bez Maryi nie mam szans na to, co mam
z Nią! Dlatego, że Maryja jest jakby ubrana
we wszystkie łaski, którymi Bóg chce obdarzać ludzi. Dlatego też na naszej kapliczce
wisi różaniec, przez który te wszystkie łaski
możemy wyprosić. Maryja jest bez grzechu,
czyli jest wolna! I tym samym chce uwalniać ludzi od wpływu zła. Maryja tworzy
swoją Armię, a tą Armią jesteśmy my.
Przyjmując kapliczkę, zapalając światło
Chrystusa, modląc się, czuję się znacznie
wolniejsza, niż gdy patrzę na „wolność”
w otaczającym mnie życiu, która nakłania nas do grzechu. Nic bez Ciebie Maryjo, nic bez nas – Twoich narzędzi.I niech Zmartwychwstały Pan nam wszystkim
błogosławi.” Natalia K.
Kochana Natalio, jeszcze raz – w imieniu własnym, ale i wszystkich pielgrzymów – dziękuję Ci za Twoje piękne świadectwo, za Twoje piękne życie... Wspieramy Cię modlitwą, byś pozostała tak pięknym, Bożym znakiem dla otaczającej
Cię Młodzieży i nie tylko . s. M. Elwira.
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Kochani! Kochana Rodzino Szensztacka!
Najserdeczniej pozdrawiam każdą i każdego z Was w tym wyjątkowym
miesiącu Przymierza i Różańca!
Aktualną gazetką - w szczególny sposób pragniemy podziękować Królowej Przymierza za nasze spotkanie 27 kwietnia – za Dzień Przymierza
w Szensztat. Bardzo dziękuję także tym wszystkim, którym udało się spotkać,
by przeprowadzić nasz majowy impuls. Innym – życzę odwagi na przyszłość !
Zjednoczona z Wami duchowo w Prasanktuarium! –
Wasza s. M. Elwira Kędzia

Przez tegoroczne rozważania Prowadzi nas myśl: „Pod spojrzeniem
Maryi.” Dla wielu spośród nas – dziś ta myśl z pewnością mówi o wiele więcej
niż dotąd... Pójdźmy zatem dalej...
„Po spojrzeniu do gry wchodzi serce, w którym - jak czytamy w Ewangelii - "Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je."
(Łk 2,19). To znaczy, że wszystko leżało Jej na sercu, obejmowała wszystko, wydarzenia pomyślne i niepomyślne.
Wszystko rozważała, to znaczy - zanosiła do Boga. Oto Jej
tajemnica. Podobnie, Maryja nosi w sercu życie każdego
z nas: pragnie objąć wszystkie nasze sytuacje i przedstawić je
Bogu.
W dzisiejszym rozczłonkowanym życiu, w którym grozi
nam utrata wątku, istotne znaczenie ma objęcie Matki. Wokół
jest tyle rozproszenia i samotności: cały świat jest ze sobą
połączony, ale wydaje się coraz bardziej rozdarty. Musimy
powierzyć się Matce. W Piśmie Świętym obejmuje Ona wiele
konkretnych sytuacji i jest obecna tam, gdzie jest taka potrzeba: udaje się do swojej kuzynki Elżbiety, przychodzi z pomocą
nowożeńcom w Kanie, dodaje otuchy uczniom w Wieczerniku... Maryja jest lekarstwem na samotność i dezintegrację. Jest Matką pocieszenia, która jest z tym, kto jest sam. Wie, że aby pocieszyć, nie wystarczają
słowa, potrzebna jest obecność (także Jej konkretna obecność w pielgrzymującym sanktuarium) i Maryja jest obecna, jako Matka. Pozwólmy Jej ogarnąć nasze życie. W hymnie Salve Regina nazywamy Ją "naszym życiem": Wydaje się
to przesadą, ponieważ to Chrystus jest życiem (por. J 14, 6) ale Maryja jest tak

z Nim zjednoczona i tak bliska nam, że nie ma nic
lepszego, nad złożenie życia w Jej rękach
i uznanie jej za "życie, słodkość i nadzieję naszą".
/Papież Franciszek 1.01.2019./

I w tym przekonaniu, że w Maryi, w przymierzu
z Nią, Pan Bóg tak hojnie nas obdarował i ubogacił,
że znajdujemy w Niej, tu w Szensztat, wspaniałą
Matkę i Wychowawczynię, pragnę wyrazić moją
i naszą wdzięczność za Dzień Przymierza 27
kwietnia 2019 r. Dziękuję wszystkim, którzy tak
pięknie się zaangażowali w pomoc, jak i tym, którzy
przybyli i z pięknym, serdecznym zaangażowaniem
współtworzyli całe spotkanie. Możemy powiedzieć,
że był to nasz dar dla Matki Bożej, który stał się
cudownym prezentem dla każdego z nas. I chociaż mały promyk, podzielenie się z naszego spotkania:
„Maryjo niesiemy Ci koronę“ to myśl przewodnia
Dnia Przymierza, który miał miejsce 27 kwietnia
w Schönstatt. Z naszej PMK w Niemczech – od
Bremen po Neu-Ulm - przybyło na wspólne świętowanie z 24 Misji ponad 400 osób. Słowo pozdrowienia, wyrazy jedności w modlitwie i kapłańskie błogosławieństwo - na ten dzień skierowali do nas: ks. bp
W. Lechowicz, oraz o. Arkadiusz Sosna, Krajowy
Duszpasterz Ruchu Szensztackiego w Polsce. Czuliśmy się jedną, wielką rodziną! Doświadczyliśmy
ducha wspólnoty i nasze serca biły razem dla Matki
Bożej.
Dla naszej grupy z Berlina, był to ważny dzień, ponieważ otrzymaliśmy koronę dla Matki Bożej. Nasz
feretron, poświęcony w tamtym roku, zostanie ukoronowany podczas szensztackich dni skupienia
w Berlinie we wrześniu. Korona jest naszym podziękowaniem za 20 lat Apostolatu Pielgrzymującej MTA
w Berlinie oraz za otrzymane łaski. Dlatego wypracowujemy koronę dla Mateńki, by mogła być piękna:
ta, którą widzimy, materialna, jaki i duchowa, na
którą składają się nasze ofiary, modlitwy i wszystko
to, co Matce Bożej ofiarujemy i przynosimy w darze.
Jesteśmy przekonani, iż był to dzień, z którego także Matka Boża bardzo się cieszyła. Dlaczego? - Po
Mszy św., którą odprawiało 8 Kapłanów pod przewodnictwem Rektora PMK
w Niemczech ks. prał. St. Budyń, zaplanowana była procesja do Prasanktuarium. Niestety, mocno padał deszcz i wydawało się, że nasz plan nie dojdzie do

skutku. Lecz jak pięknym było nasze zdziwienie, kiedy pod koniec Mszy św.
promienie słoneczne oświetliły stojące koło Ołtarza pielgrzymujące sanktuaria.To był znak z Nieba, znak zaproszenia, by wyruszyć w drogę z Matką
Bożą. MPHC! Matka Boża znowu się zatroszczyła. A my umocnieni wyruszyliśmy do naszych parafii, by dalej niestrudzenie wraz z Maryją wypełniać nasze
posłannictwo. W imieniu organizatorów - już dziś – zapraszamy do Szensztat na
Dzień Przymierza za rok - 25 kwietnia 2020 r.!”
MA Koperla, Animatorzy z Berlina.

I jeszcze kilka krótkich, cennych głosów
„Pięknie dziękujemy za przygotowanie Dnia Przymierza, dziękujemy wszystkim,
którzy pomagali. Widać, że nasze rodziny bardzo się wspierają, że Matka Boża
i ojciec Kentenich są z nami!” HD
„Dziękujemy za tak wspaniałą „przygodę”! To, co wspólnie przeżyliśmy pozostanie i wierzę, że będzie dalej owocowało.” GH
„Wciąż zabierałam się, by podziękować za piękny nasz dzień, który spędziliśmy
razem z innymi grupami polsko-języcznymi. To był naprawdę podarunek od
Maryi. Ta procesja, gdzie cały dzień pogoda była tak mieszana z deszczem,
a na tej procesji zaświeciło przepięknie słońce! Przeżycia były cudowne. Dziękuję siostrze za organizację, za przecudną modlitwę, za cały dzień Boży. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. AK
„Dziękuję w imieniu całej grupy! Było wspaniale, wszyscy zadowoleni. Matka
Boża działa...” MG „Siostro, bardzo dziękuję za zaproszenie na Dzień Przymierza. Było super i wyszłam zainspirowana, zwłaszcza świadectwem tej młodej
dziewczyny z Berlina.” MF /.../
Dlatego wspomniane świadectwo poniżej zamieszczam. Wszystkie były cenne
i piękne i pokazywały jak pięknie Matka Boża inspiruje, wychowuje osoby
i wspólnoty, jeśli na Jej prowadzenie się otwieramy. Wówczas może okazać się
wspaniałą Matką i Zwycięską Królową! I takich doświadczeń życzymy sami sobie i każdemu Dziecku Kościoła.
Czy dziś Maryja ma coś do zaofiarowania młodym ludziom?
„W Rodzinie Szensztackiej w Berlinie zawiązała się Liga Rodzin, mamy 35 Kręgów, w tym dwa młodzieżowe i jeden dziecięcy. Mamy comiesięczne spotkania
w Sanktuarium MTA na Frohnau koło Berlina. To wielka łaska mieć nasze Sanktuarium tak blisko. Ja jestem opiekunką jednego kręgu młodzieżowego.
Jak i dlaczego powstał krąg młodzieżowy w Berlinie? Inspiracją była dla
moja mama, która już w młodym wieku oddala się Maryi w przymierzu miłości.
W 2015 roku także ja zawarłam przymierze miłości z Maryja tutaj w Schönstatt.

