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Promyk   nadziei

dla życia



ty znów zadziała. Z wiarą i ufnością
stajemy przed nowymi wyzwaniami.
Często słyszy się, jak ważne jest
pozytywne myślenie: przede wszystkim
dostrzeganie tego, co pozytywne w każ-
dej sytuacji oraz znajdowanie ich
dobrych stron. Bez wątpienia jest to
bardzo ważne. Ale jak sobie radzić, gdy
życie ciężko nas doświadcza? Kiedy 
 ukochana osoba, czy nasze dziecko
jest nieuleczalnie chore? Kiedy tracę
pracę? Kiedy relacje zostaną zerwane?
 
Co tobie daje nadzieję? - Takie py-
tanie zadano niedawno na portalu inter-
netowym grupie młodych ludzi. Oto nie-
które odpowiedzi: "Moja rodzina i przy-
jaciele", "Kiedy widzę zaangażowanie
młodych ludzi", "Zwyczajny uśmiech"
oraz: "Maryja - ponieważ z Nią dobro
zawsze zwycięża". 

Dobrze wszystkim znane przysłowie
mówi, że nadzieja umiera ostatnia. My
ludzie, szczególnie w trudnych
chwilach, w sytuacjach kryzysowych
potrzebujemy nadziei. Dlatego też
tęsknimy, dziś  jeszcze bardziej,  za
choćby cieniem nadziei: za końcem
pandemii,  za dobrą  szczepionką i sku- 
tecznym lekiem, za polepszeniem
sytuacji gospodarczej, otwarciem
sklepów, restauracji, by całkowicie nie
upadły, lecz nadal mogły oferować
swoje usługi. Mamy nadzieję, że wkró-
tce znowu będziemy mogli się swo-
bodnie spotykać, wspólnie coś robić,
razem świętować.  Natomiast w odnie-
sieniu do naszego Kościoła: mamy
nadzieję na wewnętrzną odnowę w wie-
rze, na wspólne wzrastanie w prawdzie
i miłości w autentycznie chrześcijań- 
 skim duchu.  W nadziei,  że Duch
Świę-
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Jaką Wy dalibyście odpowiedź?
Gdyby zapytać ojca Kentenicha, jego
odpowiedź najprawdopodobniej również
odnosiłaby się do Matki Bożej, której
wierności, mocy  i   dobroci  często  do-    
świadczał w swoim życiu. We wszy- 
 stkich trudnych sytuacjach, we wszy-
stkich niebezpieczeństwach jakie za-
grażały  jemu  samemu  i jego życio-
wemu dziełu, jakim jest  Ruch  Szen-
sztacki, reagował zawsze w następu-
ący sposób: zdajmy się całkowicie na
Matkę Bożą i zaufajmy Jej bez reszty. 
 A Ona wtedy naprawdę się zatroszczy.
Był bardzo mocno przekonany o wza-
jemnym przymierzu miłości, które
zawarł z Maryją w godzinie założenia
Szensztatu w 1914 roku. Ktoś
zaświadczył: "Będąc w pobliżu Ojca
Kentenicha, nauczyłem się, że dla
niego nie istnieje 'niemożliwe'. Zawsze
bezgranicznie ufa mocy i dobroci Matki
Bożej i wierzy w rzeczywistość przy-
mierza miłości. To sekret jego życia".
Młody człowiek, który odwiedził ojca
Kentenicha w USA, podczas zesłania
go tam przez Kościół, relacjonuje:
"Kiedyś, podczas spaceru, zapytałem
go, czy naprawdę wierzy jeszcze w po-
wrót do Szensztatu, skoro wszystko  
 zdaje   się   temu   przeczyć, a dekrety
z Rzymu nakładają na niego coraz
większe ograniczenia. Wtedy nagle za-
 

 
trzymał się i powiedział uroczystym
tonem: "Odkryję Ci teraz wielki sekret
mej dziecięcej ufności i absolutnego
spokoju: zawarłem przymierze miłości".
Dlatego ojciec Kentenich radziłby za-
pewne także dzisiaj: 

 

Nie na darmo Kościół chętnie nazywa
Maryję 'Matką Świętej Nadziei'.
W dniach okresu wielkanocnego, który
teraz przeżywamy w roku kościelnym,
na nowo jawi się naszym oczom
prawda: Jej wiara i nadzieja były
niezwyciężone. Kiedy wszystko  zdawa-
ło się beznadziejne, a nawet stracone,
kiedy widziała swego Syna umierają-
cego, a  potem   trzymała   Go w ramio-
nach martwego - zachowywała przy tym  
w   swoim  Sercu  zaufanie w Bożą moc
i w słowa Jezusa, że po trzech dniach
zmartwychwstanie. Wielkanoc – święto,
które wśród wszelkich ciemności
naszych czasów, uczy nas  wraz z  Ma-
ryją żywić nadzieję: Ostateczne zwy-
cięstwo należy do Bożej miłości!

"Jako ludzie paschalni nigdy nie
traćmy odwagi". 

 J. Kentenich 
 

Jaką "beznadziejną sprawę" powierzę 

Komu dzisiaj dam nadzieję - nawet gdyby 
     dziś Matce Bożej?

     to miał być tylko uśmiech?

s.M. Resia Käppeler
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  Polegamy nie na ludziach, lecz na 
  Bogu i na Maryi, którą Trójjedyny  
  Bóg dał nam jako znak nadziei.



 
 
 
 
 
 
 
Nigdy nie trać nadziei
 
Odmówiłam wiele nowenn do ojca
Kentenicha. Zawsze doznawałam
pomocy. Jako wdowa, matka mająca
trójkę dzieci i  trzech wnuków, nie pora-
dziłabym sobie bez Boga i modlitwy tak
dobrze z życiem. Oczywiście, nasze
prośby nie mogą być spełniane przez
Boga automatycznie, jak za naciśnię-
ciem guzika. Potrzeba nam również
cierpliwości i wytrwałości w modlitwie.
Wciąż jeszcze mam nadzieję na Bożą
pomoc dla K. Na szczęście mam wielkie
zaufanie do Boga, że On nas nie
zawiedzie. Nie chcemy nigdy stracić
nadziei ani zrezygnować z modlitwy.
Dzięki ufnej modlitwie mam nadzieję, że  
otrzymam Bożą pomoc również w tym,
o co teraz proszę. 

 
*****

 
Codziennie odmawiam nowennę
"Bezpieczni w Bogu - także w chorobie,
cierpieniu i potrzebie". Jakiś czas temu,
kiedy po siedmiu latach ponownie
miałam podwyższone markery nowo-
tworowe i bardzo bałam się śmierci,
ogromnie pomogła mi nowenna "Nie
lękaj się". Bez odmówionej nowenny
dzień jest dla mnie trudny. Nie znajduję
spokoju, dopóki jej nie odmówię,
 
 
 
 

znajdując w niej siłę, pociechę i nadzie-
ję. Moja mama też nieustannie odma-
wia nowenny. W Bogu znajdujemy
oparcie i mam nadzieję, że Bóg da nam
jeszcze przeżyć wiele wspólnych lat
razem z dziećmi i wnukami. 
 

*****
 

Bardzo dziękuję za  "Impulsy dla życia".
Teksty o o. Kentenichu zawsze robią na
nas wrażenie. Wiele razy mieliśmy
okazję obejrzeć film DVD "Ktoś musi
iść pierwszy", który poruszył nas do
głębi. Również książkę "Życie na
krawędzi wulkanu" przekazaliśmy już
krewnym i przyjaciołom.
 

*****
 

Przed laty  udałam  się  razem  z  grupą
mężczyzn szensztackich (w tym  z  mo-
im mężem) do Vallendaru. Nigdy
wcześniej nie słyszałam o ojcu
Kentenichu. Jednak kiedy zobaczyłam
obraz Matki Bożej Trzykroć Prze-
dziwnej, byłam zafascynowana, był to
dokładnie ten sam obraz, który moja
mama bardzo czciła. Interesowała mnie
cała historia życia ojca Kentenicha. Od
tego czasu co roku wyruszamy na tę
jednodniową pielgrzymkę, tylko nie          
w tym roku, z powodu pandemii.
Szkoda! Obraz ojca Kentenicha
znajduje się teraz przy naszym łóżku.
Powierzam   mu  moje  troski  i  już  do- 
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świadczyłam pomocy za jego wsta-
wiennictwem. Cieszę się tym i jestem
mu za to ogromnie wdzięczna.
 

*****
 

Dziś chciałabym się z Wami podzielić
tym, jak skutecznie pomogło mi
wstawiennictwo ojca Kentenicha.
Podczas mojej ostatniej wizyty kon-
trolnej otrzymałam informację o po-
dejrzeniu raka i miałam poddać się
badaniom. Wywołało to u mnie falę
strachu i niepokoju. Wymagało to ode
mnie wiary i zaufania w Boże
prowadzenie. W tej sytuacji najbardziej
pomogła mi myśl ojca Kentenicha  "Nie,
nie boję się, mój Ojciec jest przy
sterze. On się zatroszczy." To zdanie 
 znajduje się na karteczce, która leży
na mojej nocnej szafce. Teraz nadszedł
czas sprawdzianu mojego ślepego
zaufania Bogu, że On chce dla mnie
dobra. 
Nieustannie  prosiłam o. Kentenicha   
 o jego wstawiennictwo, zwłaszcza o to,
żebym mogła zaufać Bogu, bez
względu na to, co się stanie. Pomogły
mi również słowa Matki Bożej wypo-
wiedziane na weselu w Kanie Gali-
lejskiej: "Zróbcie wszystko, cokolwiek
wam powie", by w łączności z Nią
zaufać Jezusowi. I oto, przedwczoraj,
otrzymałam dobry wynik badania krwi -
jeszcze lepszy niż się spodziewałam.
Jestem taka szczęśliwa i wdzięczna      
i nie chciałabym już teraz  pielgrzy-
mować przez życie nie wzorując się na
zaufaniu ojca Kentenicha do Boga.
Chętnie się tym dzielę i będę również
opowiadać innym o głębokiej wierze
ojca Kentenicha. 

 
*****

 
Ojciec Kentenich ma tak głęboką wiarę
i nie jest łatwo go naśladować. Ale się
staram. 

*****

Przy moim pierwszym spotkaniu z o.
Kentenichem, niestety pośmiertnie,
niesamowicie poruszyło mnie pro-
mieniowanie jego miłości i dobroci.
Żałuję, że zetknąłem się z ojcem
Kentenichem dopiero po jego śmierci. 

Aktualności z Sekretariatu Ojca Józefa Kentenicha



WEWNĘTRZNA PRZEMIANA
Bardzo chciałabym podziękować za
modlitwę za naszego syna i naszą
rodzinę oraz za udostępnienie mi
broszury o Matce Bożej i Ojcu Zało-
życielu. Ten tekst dodał mi otuchy i na-
dziei: "Podczas gdy my, jako rodzice,
często jesteśmy bezsilni i nie możemy
wpłynąć na nasze dzieci, potrafi tego
dokonać Matka Boża - może wewnę-
trznie je przemienić".
Z tego też powodu poprosiłam Matkę
Bożą i Ojca Założyciela, by przemienili
naszego syna, poprzez uwolnienie go
od ciemności ducha i uczynienie go na
nowo szczęśliwym; aby został uzdro-
wiony. Jest to dla mnie, dla nas,
oznaką  wysłuchania modlitw oraz
cudownej pomocy Matki Bożej  i  ojca 
 Kentenicha: od kilku tygodni nasz syn
zupełnie się zmienił. Znowu potrafi się
cieszyć i jest w stanie kontynuować
studia. Wykazuje zainteresowanie
kursem języka hiszpańskiego oraz 
 posiada większą energię życiową.
Poza tym znalazł ukochaną
dziewczynę, która jest chrześcijanką.
Ta znajomość wyraźnie dobrze na
niego wpływa. Wszystkie tego typu
postępy mogliśmy przeżywać, przez co
na nowo odkrywamy życie i radość.
Jesteśmy nieskończenie wdzięczni.
 

G.T., czerwiec 2020
 

RÓŻNORODNA POMOC
Ogromnie dziękując Matce Bożej i Ojcu
Założycielowi chcę poinformować o
wielu dobrych zrządzeniach losowych.
Zaczęło się od ciężkiego udaru mojego
męża w roku 2017. Mając wtedy 82 lata
stałam przed wieloma problemami. Syn
oraz córka mieszkają w pewnej
odległości. Zawsze modliłam się do
Matki Bożej: 'Uczyń, aby wszystko
znowu było dobrze". Po kilku
tygodniach stan zdrowia mojego męża
się poprawił. Dzięki pomocy pielę-
gniarskiej całkiem nieźle radziliśmy
sobie w domu. Stan męża, który miał
coraz więcej napadów epileptycznych
nieustannie się pogarszał. Intensywnie,
tak jak wcześniej, modliłam się do Ojca
Założyciela. Nieustannie towarzyszyła
mi nowenna "Odwaga ryzyka". Szcze-
gólnie ważne było dla mnie zdanie:
"Pomóż mi wierzyć, że w planie Jego
miłości wszystko ma głęboki sens".
Było wiele problemów, ale też dużo
dobrych zdarzeń losowych. Podczas
gdy mój mąż był  coraz  bardziej  chory,  

On pomagaOn pomaga
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czułam się bezsilna i przytłoczona.
Półtora roku później było to nie do
udźwignięcia. Naradziliśmy się w ro-
dzinie i mój syn zaproponował, aby
zabrać nas do swojego miejsca
zamieszkania. Duży krok! Sprzedać
nasze mieszkanie? Byłam pewna, że
tylko w domu opieki byłoby nam obojgu
dobrze. Mój warunek jednak był: dom
opieki, w którym istniałoby życie
religijne.
Wszystko szybko i dobrze się
potoczyło. Okazało się jednak, że mój
mąż jest bardzo chory. Ostatecznie
odszedł w pokoju do domu Ojca.
Wszystko dobrze się ułożyło - przyjął
namaszczenie chorych i wszystkie
dzieci były przy łożu śmierci. Wspólnie
się modliliśmy i śpiewaliśmy. Również
ostatni problem został rozwiązany:
mogliśmy sprzedać nasz dom. Jestem
przekonana, że Ojciec Założyciel był
moim dobrym Orędownikiem.
 

I.D., wrzesień 2020
 
 
W CZASIE POSTĘPOWANIA 
SPADKOWEGO
Miniony rok pod wieloma względami był
rokiem szczególnym. Dla nas nie była
to tylko pandemia, która zmieniła nasze
życie. Był to także rok, który postawił
nas przed nowymi sytuacjami, które
trzeba było opanować. W marcu zmarła
moja mama. Przyszło nam przepro-
wadzić postępowanie spadkowe. Dla
mnie i mojej siostry wiązało się to ze
sprzedażą domu. Miałyśmy różne
wyobrażenia co do opróżnienia i ceny
domu.  Im  dłużej  to trwało,  tym  coraz 
 

 

 
 
większe były nasze różnice zdań.
Zauważyłam wyraźnie jak atmosfera
stawała się coraz bardziej gorąca.
Odmawiałam usilnie nowennę za
nowenną i modliłam się o pomoc,
abyśmy mogły z siostrą się porozumieć.
Pewnej lipcowej niedzieli przyjechała
rodzina, która zainteresowała się
domem. Obejrzała go i zaraz się
zdecydowała na zakup. Poinformowa-
łam natychmiast moją siostrę, a ona
dzięki Bogu zgodziła się. Tak też
mogłyśmy wspólnie załatwić wszystkie
formalności. W październiku tego roku
dobytek naszych rodziców przeszedł  
 w ręce nowych właścicieli.
 
 
ZAWODOWO
Moja córka zmieniła miejsce pracy         
i zatrudniła się na czas określony       
 w służbach publicznych. Praca odpo-
wiadała jej zainteresowaniom. Ukoń-
czyła studia o kierunku ochrona
środowiska. Trudno było jej znaleźć
dobre miejsce pracy. Umowę miała na
rok, która została przedłużona jeszcze
o kolejny. Szanse otrzymania stałego
zatrudnienia były nikłe, dwie inne
koleżanki również miały umowy na czas
określony.
Prosiłam Matkę Bożą i ojca Kentenicha
o wstawiennictwo u Boga.
Także Siostry Maryi modliły się ze mną.
Po pewnych nieprzewidzianych  zmia-
nach personalnych moja córka otrzy-
mała umowę na czas nieokreślony.
Jesteśmy wdzięczni i nasze zaufanie
zostało umocnione.
 

E.W., luty 2021
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Ojciec Józef Kentenich - Założyciel międzynarodowego Ruchu Szensztackiego
- urodził się w 16 listopada 1885 r. w Gymnich koło Kolonii, a zmarł 15 września
1968 r. bezpośrednio po odprawieniu Mszy Świętej, w kościele Trójcy Świętej na
Górze Szensztat. W tym kościele jest on również pochowany. Na jego sarkofagu
widnieje napis Dilexit Ecclesiam - Umiłował Kościół.
Sekretariat Ojca Józefa Kentenicha podejmuje działania promujące życie i dzieło
Założyciela Ruchu Szensztackiego. Rozprowadza pisma, broszury, nowenny
informujące o ojcu Kentenichu, które zapoznają ludzi z jego duchowością i ofe-
rują propozycje modlitwy. O otrzymanych  łaskach  za  przyczyną  Sługi  Bożego  
o. Józefa Kentenicha prosimy informować na adres e-mailowy Sekretariatu:
sekretariat-kentenich@szensztat.pl.

www.siostry.szensztat.pl
www.szensztat.pl

WIĘCEJ INFORMACJI O RUCHU SZENSZTACKIM:

 
 

KONTAKT:
Sekretariat Ojca Józefa Kentenicha 
ul. Czecha 9/11; 05-402 Otwock
tel. 605 871 771
e-mail: sekretariat-kentenich@szensztat.pl

 
 

 Świadectwa o wysłuchanych prośbach i słowa  "święty" czy "cud" mają jedynie
charakter prywatny. Nie należy przez to rozumieć oficjalnego roztrzygnięcia Kościoła.

Tytuł oryginału: "Impulse fürs Leben"  - Hoffnungsschimmer. 

 Góra Chełmska

Bydgoszcz


