
Z życia Apostolatu Pielgrzymującej MTA: 
W ostatnim czasie miało miejsce wiele spotkań i skupień, które są bardzo ważne 
dla życia naszych wspólnot. Poniżej dwie małe relacje, a zamieszczonymi zdję-
ciami dziękujemy za spotkania: Aachen, Darmstadt, Düsseldorf, Karlsruhe, Ber-
lin i Dortmund. 
Berlin: 20-22 września – s. M. Elwira prowadziła dla nas dni skupienia. 
Czas ten przeżyliśmy pięknie  z Matką Bożą przy Jej Sanktuarium, z ojcem Ken-
tenichem i gronem wspaniałych ludzi. "Maryjo podajemy Ci koronę", pod tym 
hasłem rozpoczęliśmy rok przygotowań do ukoronowania Matki Bożej w Jej 
feretronie, który – jako dar wdzięczności – ofiarowaliśmy w Parafii w ubiegłym 
roku. (...) Zachęceni przez ks. Prob. Marka, zamierzamy licznie udać się do 
Szensztatu na nasz Dzień Przymierza 25.04.2020 . MK Koperla 
Dortmund: 27-29 września b.r. - Ponad 80 osób uczestniczyło w naszych do-
rocznych dniach skupienia. Potęga delikatności i piękna Maryi – to inspirujący 
nas temat spotkania. Piękny akcent - to posłanie pierwszego sanktuarium w 
naszej Misji do kręgu młodzieżowego. Gratulujemy Laurze . Spotkanie przeży-
liśmy w pięknej, radosnej, maryjnej i rodzinnej atmosferze. Jesteśmy bardzo 
wdzięczni za odwiedziny Matki Bożej, które tak wiele dobra i błogosławieństwa 
wnoszą w nasze domy! 
 Ważniejsze terminy na rok 2020 – otrzymujemy w załączniku! 
 
W ramach humoru : Matka Teresa mówiła: "Radość jest osią naszego życia 
religijnego. Człowiek wierzący, pełen radości, jest jak słońce dla swojej wspólno-
ty. Radość to również oznaka szlachetności. Bardzo często skrywa ona życie 
pełne poświęcenia. Ci, którzy posiedli dar radości, osiągną wyżyny doskonało-
ści." 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kochana Rodzino Szensztacka w naszych PMK w Niemczech! 
  

Wraz z całym Kościołem, zjednoczeni w więzi miłości z Maryją, 
pełni radosnej ufności – jakby to określił nasz Założyciel, o. Kente-
nich - udajemy się w drogę do Betlejem, by kolejny raz, możliwie 
najgłębiej i najpiękniej przeżyć Tajemnicę Bożego Narodzenia –  
w nas, w naszych domach, parafiach, w społeczeństwie, w którym 
żyjemy. Postarajmy się, by poprzez nasze zaangażowanie zapaliło 
się wiele świateł pokoju, nadziei i radości w sercach, które nas ota-
czają. Niech także pewną pomocą, inspiracją – będzie nasza do-
roczna medytacja. 

Zjednoczona z Wami w drodze do Sanktuarium, które jest naszym Betlejem – 

Wasza s. M. Elwira. 
 

 
Medytacja Adwentowa 2019 

 

Pieśń adwentowa: Niebiosa rosę spuśćcie nam z góry... 
 

Osoba 1: „Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej  
stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki.  
Wszystkie narody do niej popłyną,  mnogie ludy pójdą i rzekną:  
«Chodźcie, wstąpmy na Górę Pańską do świątyni Boga Jakubowego!  
Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami.  
Bo Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pańskie - z Jeruzalem».  
On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów.  
Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy.  
Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać  
do wojny. Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pańskiej!” /Iz 2,1-5/ 
 

Osoba 2: Adwent. Przygotowujemy żywy żłóbek naszych serc na spotkanie  
z Jezusem, na nowe Boże Narodzenie w nas. Czasem, jednak, trudno nam 
uwierzyć, że Jezus chce się w nas narodzić. Widzimy w naszych sercach zło 
grzechu i brud niewierności. Szatan robi wszystko, by przekonać ludzi, że to 
niemożliwe, by Bóg żył w nas. A Jezus gorąco pragnie w nas się narodzić  
i żyć w nas nieustannie. Narodził się w stajni, w wielkim ubóstwie, byśmy nie 
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Pielgrzymująca Matka  

Kochani, jako życzenia na Boże Narodzenie - 
przyjmijcie poniższe słowa:  

 

„Maryja jest tą, która potrafi przemienić stajnię dla 
zwierząt w dom Jezusa, z ubogimi pieluszkami 
i z olbrzymią czułością… Jest Misjonarką zbliżającą 
się do nas, by nam towarzyszyć w życiu, otwierając 
serca na wiarę swoim macierzyńskim uczuciem. 

Jako prawdziwa Mama, idzie z nami, walczy razem z nami i szerzy nieu-
stannie bliskość Bożej miłości...” (Evangelii gaudium, 286).  

Bądźmy czujni i otwarci na doświadczanie bliskości Jezusa!  
 

Zjednoczona z Wami na Adoracji Jezusa w żłóbku i w Hostii – s. M. Elwira. 
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mieli wątpliwości, że nie przeszkadzają Mu chłody i brud. Trzeba Go tylko szcze-
rze zaprosić wraz z Maryją i Józefem. Wówczas także w nas, w naszych do-
mach - dokona się prawdziwe Boże narodzenie, którego oczekujemy... 
 

Pieśń adwentowa: Archanioł Boży Gabriel... 
 

Os 1:  „W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, 
zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Da-
wida; a Dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, [anioł] rzekł: «Bądź 
pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, ».Ona zmieszała się na te słowa i rozwa-
żała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, 
Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, które-
mu nadasz imię Jezus. 
 

(Można z Pisma św. przeczytać cały tekst: Łk 1,26-38) - (chwila ciszy...) 
"Tutaj można przeczytać wiersz: Modlitwa milczeniem, który jest w załączniku". 
 
 

Os 2: Adwent. Wpatrujemy się w Maryję w tajemnicy Zwiastowania, w tajemnicy 
Jej całkowitego zasłuchania, skoncentrowania na Bogu. Pragniemy wysłyszeć 
najcichsze życzenia kochającego nas, Bożego Serca. Maryjo, pragniemy po-
dobnie jak Ty, być ludźmi, którzy starają się uważnie słuchać Boga i swoich 
bliźnich. Tak często nam się to nie udaje. Jesteśmy niecierpliwi, nieuważni, cią-
gle się spieszymy... Dlatego zapraszamy Ciebie, Matko Zasłuchana, do naszych 
domów w Twoim pielgrzymującym wizerunku z Szensztat, byś dotykała naszej 
codzienności, naszych zwykłych spraw, naszych serc, naszego spojrzenia, na-
szych myśli..., byś także dziś – przez nas, Twoje słabe, ale szczerze oddane Ci 
narzędzia, mogła wchodzić we wszystkie obszary naszego życia: w życie Ko-
ścioła, naszych domów, pracy, szkół, uczelni sąsiedztwa.  
 

Pieśń adwentowa: Przybądź Panie, bo czekamy... lub inna. 
  

Os 1: „W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pew-
nego miasta w [pokoleniu] Judy. 

 
Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła 

Elżbietę.
 
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko  

w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę.
 
Wydała ona okrzyk i powiedziała: 

«Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego 
łona.

 
A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?

 
Oto, skoro 

głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości 
dzieciątko w moim łonie.

  
Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się 

słowa powiedziane Ci od Pana».” /Łk 1,39-45/ (chwila ciszy) 
 

Os 2: „Maryjo, musiałaś przejść przez górskie okolice, pokonać niedostępny 
teren, by spotkać się z Elżbietą. Ta droga nie była wygodna ani łatwa.  
 
 
 
 

Takie są często drogi do 
człowieka. Jest na nich sporo 
przeszkód. Łatwo się po-
tknąć, zniechęcić, poddać, 
zawrócić. Maryjo, idziesz do 
Elżbiety, bo Ona Cię potrze-
buje, a jeszcze bardziej po-

trzebuje Jezusa, którego niesiesz pod sercem. 
Ilu ludzi czeka na spotkanie z Jezusem? Może nawet nie wiedzą, 
że na Niego czekają. Żeby Go zanieść innym, trzeba pokonać 
niejedną przeszkodę.” (por. o. Jakub Mentel OFM) 
 

Os 1: Maryjo Niepokalana, uczyń nas uważnymi i wraż-
liwymi na potrzeby naszych bliźnich, szczególnie tych, 
którzy są najbliżej nas: na potrzeby współmałżonka, 
dzieci, rodziców. Pomóż nam pokonywać – czasem 
wielkie góry – wygodnictwa, egoizmu, łakomstwa, cie-
kawości, lenistwa, niesłowności..., byśmy zdołali do-
trzeć do „potrzebującej pomocy Elżbiety”... Byśmy 
przez to wnieśli konkretny wkład w odnowę naszego 
Kościoła. 
 

Pieśń adwentowa: Zdrowaś bądź Maryjo... 
 

Os 2: Naszą wspólną modlitwę zakończmy pięknymi 
słowami psalmu 122: 
 „Uradowałem się, gdy mi powiedziano:  
«Pójdziemy do domu Pańskiego!»  
Już stoją nasze stopy w twych bramach,  
o Jeruzalem, Tam wstępują pokolenia, 
pokolenia Pańskie, według prawa Izraela, 
aby wielbić imię Pańskie.  
Tam ustawiono trony sędziowskie, trony 
domu Dawida. Proście o pokój dla Jeruza-
lem, niech zażywają pokoju ci, którzy cie-
bie miłują!  
Niech pokój będzie w twoich murach,  
a bezpieczeństwo w twych pałacach!  
Przez wzgląd na moich braci i przyjaciół 
będę mówił: «Pokój w tobie!» 
Przez wzgląd na dom Pana, Boga 
naszego, będę się modlił o dobro  
dla ciebie.”- 
 

Modlitwa - włączając aktualne 
intencje (...): O, Pani moja...  
śpiew: Oto Pan Bóg przyjdzie... 
 


