Józefów, dnia 14 marca 2020 r.

Droga Rodzino Szensztacka!
Ze względu na wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego oraz obowiązujące
wraz z nim przepisy administracji państwowej, pragniemy w tym wyjątkowym czasie dostosować
również nasze praktyki religijne do powagi sytuacji. Wprowadzone regulacje prawne mają na celu
powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa.
Zawierzamy ten szczególny czas Opatrzności Bożej oraz modlitwą w naszych sanktuariach
wspieramy wszystkie osoby dotknięte wirusem, poddane kwarantannie oraz odpowiedzialne za
działania prewencyjne i udzielające wszelkiej pomocy medycznej. Niech wzrasta w nas postawa
całkowitego zaufania Opatrzności Bożej. „Tu i teraz – radości, silni i ufni w Bogu” nabiera w tym
czasie wyjątkowego znaczenia. Zapraszam do modlitwy w sanktuariach domowych. Niech Matka
Trzykroć Przedziwna wstawia się za nami i wyprasza potrzebne łaski dla świata.
Nasze doroczne czuwanie na Jasnej Górze zostaje więc przeniesione na inny termin. Bardzo
serdecznie dziękuję za wszelkie poczynione starania organizacyjne oraz gotowość uczestnictwa w
naszym spotkaniu.
Biorąc pod uwagę wymogi sytuacji oraz wskazania ojca Kustosza Jasnej Góry podjąłem
następujące decyzje:
21 marca 2020, w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze, o godzinie 20.00 odprawię Mszę św. o
zaprzestanie epidemii koronawirusa. Możemy się duchowo włączyć dzięki transmisji w telewizji w
programie TVP3 oraz poprzez kanał You Tube Jasnej Góry oraz Radio Jasna Góra. Więcej na stronie
jasnagora.com
21 marca 2020 w godzinie Apelu o 21.00 łączymy się jako RODZINA SZENSZTACKA z Jasną Górą
poprzez modlitwę w naszych sanktuariach domowych. Niech żarliwa modlitwa umocni nas w jedności
oraz wyprosi Boże zmiłowanie dla świata. Ofiarujmy tego dnia nasze duchowe wkłady do kapitału
łask.
24 października 2020 odbędzie się czuwanie naszej Rodziny na Jasnej Górze. Spotkanie rozpoczniemy
mszą św. o godzinie 12.30. Od 14.00 do 21.00 w Auli o. Kordeckiego będziemy przeprowadzali nasz
program czuwania i spotkania. Modlitwą apelową zakończymy nasze spotkanie.
Zapraszam zatem do modlitwy w swoich sanktuariach domowych, do duchowej łączności 21 marca z
Jasną Górą oraz do zarezerwowania sobie czasu na czuwanie RUCHU SZENSZTACKIEGO 24
października 2020 roku. Nasze dilexit ecclesiam wymaga tu i teraz innej postawy, abyśmy dalej
radośni, silni i ufni w Bogu pozostali.
Ku pokrzepieniu i umocnieniu dzielę się słowem Pani Renaty Kleszcz-Szczyrba.
Kwarantanna…
Pan wyszedł na pustynię
Pusto wszędzie dokoła
Głośne echo w świątyniach
Sumienia siedzą po domach
Świat się zatrzymał
Zamknął w sobie
Zastraszył
Zaszył

Czyżby zapragnął żyć?
Wielki Post…
Zaiste Wielki!
Niespodziewany
Odosobniony
Pustynny
Tylko ja i Ty Panie…
Razem…
Na kwarantannie…
* kwarantanna – przymusowe czasowe odosobnienie (z łac. quarantena) z języka wł. quaranta giorni
czyli 40 dni, tyle co Wielki Post.
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