
 

Kochani! Serdecznie pozdrawiam Was z Szensztatu  

w Niedzielę Bożego Miłosierdzia, jednocząc się w modlitwie, 

by przemieniająca Boża łaska dotknęła każdego ludzkiego 

serca i serca każdego z nas. 

ZAPROSZENIE:  

Najbliższa sobota 25.04.2020, to nasz (planowany) Dzień 

Przymierza w Szensztat. Jak przeżyjemy ten dzień? 

Matka Boża w Parasanktuarium czeka na każdego z nas!!! 

Pomimo iż musimy pozostać w domach, gorąco i serdecznie 

Was zapraszam, byśmy ten dzień przeżyli wspólnie, jako nasz 

Dzień Przymierza. Proponuję konkretny program i zachęcam 

do łączności: 

9.30. Spotkamy się duchowo w Kościele Adoracji 

Najświętszego Sakramentu  

(Udam się tam w naszym imieniu).  

Pomodlimy się o beatyfikację ojca Józefa 

Kentenicha i poprosimy o Jego kapłańskie 

błogosławieństwo dla całej naszej 

wspólnoty, naszych rodzin, Kościoła i świata. 

Proponuję 3 x Modlitwa ufności:  



Polegam Matko na Twej mocy i Twej dobroci,  

ufam Tobie w dziecięcej mej prostocie.  

Ja wierzę i ufam w każdej doli Tobie  

i Twemu Dziecięciu, Przedziwna Pani. Amen. 

15.30. Msza św. w Parasanktuarium  
Z naszym duchowym udziałem i w naszych intencjach!  

M.in. będą w Niej punkty: 

- Mały impuls i słowo pozdrowienia, 

- ofiarowanie MTA naszych darów do skarbca łask 

(zachęcam do przesyłania Waszych zapisanych darów, które chętnie 

wydrukuję i złożę w Waszym imieniu podczas Mszy św.) 

- Dziękczynienie po Komunii św. pragniemy zarazem uczynić 

Komunią duchową (przez modlitwę i śpiew) 

Akt odnowienia przymierza miłości i posłania nas na nowo 

z Prasanktuarium pragnie dokonać, tak jak było planowane, 

ojciec Arkadiusz Sosna, krajowy Duszpasterz Ruchu 

Szensztackiego w Polsce – ufamy, że to się uda. 

Msza św. zostanie odprawiona według aktualnych zasad: 

w Prasanktuarium będzie Kapłan i siostry. Nie może 

uczestniczyć nikt więcej: ani w, ani przy Prasanktuarium!!!  

Łączymy się przez internet: 

www.urheiligtum.de >> Service >> Webcam 

- i pojawia się obraz.  

 Nowy termin Dnia Przymierza – Jak Pan Bóg 

pozwoli nam się spotkać - to sobota 10.10.2020!) 

Do spotkania w sobotę ! S. M. Elwira, 19.04.2020. 


