Drodzy Przy jaciele, kochana Młodzieży!

W tym dziwnym czasie ...

To już drugi numer naszego pisma. Pierwszy, wydany po wielu latach przerwy,
ucieszył wielu z Was. Wydanie Źródła odbiło się też miłym echem wśród waszych
rodziców, a także starszych, którzy pamiętają dawne numery naszej gazetki.

W tym dziwnym czasie epidemii jesteśmy zaskakiwani z dnia na dzień. Przed
kilkoma tygodniami słyszeliśmy o koronawirusie w mediach jako problemie z
daleka. Kto mógł wtedy przypuszczać, że daleki wirus z Chin może okazać się i
naszym problemem. Gdy usłyszałem, że zamykają szkoły, to zrozumiałem, że
sprawa jest poważna. Ale jak kilka dni później otrzymaliśmy zwolnienie z
obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej niedzielnej i zalecenie, żeby pozostać
w domach, to już był szok. A wygląda na to, że to nie koniec ograniczeń i
państwowych zarządzeń.

Mija już Wielki Post - szczególny czas umartwienia
i pokuty, rozważania Męki Pańskiej i przygotowania
do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. W Środę
Popielcową słyszeliśmy jak co roku te trzy
programowe słowa: modlitwa, post, jałmużna.
One wyznaczają program tego czasu.
Tym razem to jednak wyjątkowy Wielki Post,
bo przyszła na nas niespodziewanie epidemia
koronawirusa! W połowie marca wszystkie nasze
spotkania zostały odwołane - i tak na razie musi pozostać. Nie ma spotkań, ale
jest nasza gazetka. Serdecznie Was tą drogą pozdrawiam i zachęcam do formacji
i pracy we własnym zakresie - tak, jak na to warunki pozwalają.
Nie wiemy, ile to potrwa. To okazja, by ćwiczyć zaufanie Panu Bogu. Nie przejmować się tym, na co nie mamy wpływu, ale jak najlepiej robić swoje!

Obecny czas to szczególna próba dla naszej
wiary. Chodzenie do kościoła i udział we
mszy świętej niedzielnej to jest nasz oczywisty zwyczaj. Teraz, kiedy nie możemy
chodzić do kościoła, dużo trudniej okazać
naszą wiarę. Trudniej jest przeżywać Mszę
świętą przed telewizorem. Trudniej jest
modlić się w domu i z rodziną, niż w licznej
wspólnocie w kościele.

Na te nadzwyczajne Święta Wielkanocne składam Wam najlepsze życzenia!
Jest to jednak też szansa, żeby swoją wiarę sprawdzić w trudnych warunkach.
Ten szczególny czas to okazja, żeby sprawdzić, czy moja wiara jest dla mnie
ważna? Czy wierzę w Pana Boga, ale przede wszystkim: czy wierzę Panu Bogu?

Wasz
o. Przemek Skąpski
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PODZIĘKOWANIE
Wszystkim oﬁarodawcom i dobrodziejom,
pomocnikom i przyjaciołom dziękujemy za
wsparcie naszej pracy. Oﬁary z dopiskiem „na
rzecz młodzieży" można przesyłać na konto:
Instytut Ojców Szensztackich
Nowowiejska 12
05-410 Józefów
BANK: PARIBAS
KONTO: 74 1600 1462 1813 6457 5000 0003

Pytania do zastanowienia:

o. Przemek

Kim jest dla mnie Pan Bóg?
Czy wiara jest dla mnie czymś więcej, niż tylko tradycją i przyzwyczajeniem?

Czy uważam, że Pan Bóg ma w moim życiu coś do powiedzenia?
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Szensztat jest międzynarodowy!
Drodzy chłopacy!
Do niedawna nie znaliśmy się wcale. Na ostatnich spotkaniach mogliśmy się w
większości spotkać i lepiej poznać. Jestem klerykiem i kandydatem do wspólnoty
Ojców Szensztackich. Studiuję obecnie teologię na Uniwersytecie Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Nie tak dawno jednak byłem dłuższy czas za
granicą - w Hiszpanii i Paragwaju, gdzie uczyłem się języka hiszpańskiego. Tam
też miałem okazję spotykać chłopaków i uczestniczyć w spotkaniach szensztackie młodzieży męskiej, szczególnie w Madrycie i Asunción.
Jak widzicie, młodzież szensztacka jest nie tylko w Polsce! Jesteśmy w wielu
innych krajach na prawie wszystkich kontynentach (jeszcze nie ma nas na
Antarktydzie). Kiedy więc o. Przemek poprosił mnie o napisanie kilku słów do
naszej gazetki, od razu pomyślałem, że warto opowiedzieć trochę o młodzieży
szensztackiej, którą miałem okazję poznać w różnych miejscach świata.
Zacznę od swojej grupy, w której sam się kiedyś formowałem. Już się regularnie
nie spotykamy, wszyscy jesteśmy rozsiani po całej Polsce, ale wciąż utrzymujemy
kontakt. Spotykaliśmy się regularnie najpierw w domu Sióstr Szensztackich w
Koszalinie, później na Górze Chełmskiej, gdzie jest jedyne sanktuarium
szensztackie poświęcone przez papieża Jana Pawła II - Sanktuarium Przymierza.
Wtedy przyjeżdżali do nas - jeszcze jako klerycy - ojcowie Przemek i Łukasz.
Później spotkania prowadził ks. Kazimierz Klawczyński, duszpasterz Ruchu
Szensztackiego w Koszalinie. W tym czasie z młodzieżą pracowała s. Aleksandra.

Moim pierwszym spotkaniem z międzynarodową wspólnotą Szensztatu był niewątpliwie
„Schoenstatt Youth Day”. To było szensztackie spotkanie młodzieży z całego świata, tuż
przed Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie w 2016 roku. Jako młodzież z Polski
zaprosiliśmy wszystkich szensztaków z całego świata do Świdra i Józefowa. Na spotkanie
przyjechała młodzież z całej Polski, z Niemiec, Czech, Słowacji, Szwajcarii, Austrii, Rosji,
Białorusi, USA, Kuby, Kostaryki, Indii… Było nas całkiem sporo. To było niesamowite
doświadczenie, kiedy mogłem po raz pierwszy zobaczyć, co to naprawdę znaczy międzynarodowość Szensztatu. Kolejnym doświadczeniem był pobyt w Czechach (również w
2016r.) na rekolekcjach wraz z młodzieżą czeską. Była to okazja, aby jeszcze lepiej poznać
młodzież zza naszej południowej granicy.
Na kolejną okazję musiałem trochę poczekać, ale rok temu dwa miesiące spędziłem w
Madrycie, gdzie mieszkałem u hiszpańskiej rodzinki z pięciorgiem dzieci. Czterech
chłopaków w tej rodzinie aktywnie uczestniczy w spotkaniach chłopaków w Madrycie.
Przez te dwa miesiące regularnie chodziłem na spotkania z Andresem, Carlosem, Nacho i
Juanem. Poznałem tam bardzo wielu fajnych chłopaków oraz struktury funkcjonowania
młodzieży w Madrycie. Kolejnym etapem w poznawaniu młodzieży był Paragwaj, gdzie
również byłem przez dwa miesiące. W Paragwaju pracowałem jako wolontariusz w
Fundacji „Dequeni”, gdzie każdego dnia pomagałem biednym dzieciakom z dzielnicy
Asunción - San Lorenzo. Moje zadania polegały na pomocy w nauce, szczególnie matematyki, geograﬁi, angielskiego. Ważnym elementem była dla podopiecznych fundacji gra w
piłkę nożną czy rozwijanie zainteresowań, w czym również aktywnie im pomagałem.
W Ameryce miałem też kontakt z ojcem Santim, który
jest duszpasterzem młodzieży w Paragwaju. Dzięki
niemu mogłem być regularnie na spotkaniach
chłopaków. To była też okazja, żeby poznać
paragwajską część naszej wspólnoty Ojców
Szensztackich. Niezwykłe jest to, że nasz ruch
pozwala nam na takie międzynarodowe kontakty.
To jest okazja do wymiany doświadczeń między
wieloma kulturami. Możemy poznawać z bliska
cały świat. Łatwiej i z większą motywacją możemy
uczyć się języków obcych, bo wiemy, że się przydają.
Przed każdym z Was jest taka szansa.

Z naszego sanktuarium serdecznie Was pozdrawiam.
Do zobaczenia na spotkaniach i na letnich obozach i rekolekcjach!
kl. Filip
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Relacje ze spotkań

zaprasza na

SPOTKANIA DLA MĘŻCZYZN
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Czy samotny, czy żonaty,
czy stary, czy młody
każdy facet mile widziany.
To czas inspiracji i modlitwy,
czas rozmowy i dyskusji,
czas we wspólnocie.
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1. Jaki dzień rozpoczyna Wielki Post?
2. Proch na Środę Popielcową bierze się z … z zeszłego roku
3. Pan Jezus umarł za nasze…
4. Co zrobił Pan Jezus w Wielkanoc?
5. Ojciec… prowadzi spotkania dla chłopców.
6. Na Wielkanoc przygotowuje się koszyk ze…
7. Jak nazywa się IV niedziela Wielkiego Postu?
8. Jakiego koloru ornat może założyć kapłan w niedziele Laetare i Gaudete?
9. W komu poświęcone dni ksiądz zakłada ornat czerwony? We wspomnienia…
Dziękuję bardzo Marcelowi, który przygotował wielopostną krzyżówkę! OPS
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ZAPRASZAMY
DOROSŁYCH CHŁOPAKÓW
z Mazowsza

ZAWSZE PIERWSZA NIEDZIELA MIESIĄCA
GODZINA 20.00 W DOMKU MŁODZIEŻY
Instytut Ojców Szensztackich
ul. Nowowiejska 12, 05-410 Józefów
www.ojcowie.szensztat.pl

Informacje: o. Przemek Skąpski
tel. 797 002 033 | skapski@gmail.com

Aktualności
Koronawirus pokrzyżował nam wszelkie plany. Od połowy marca nie odbywają
się żadne spotkania grupowe w całej Polsce. Mam nadzieję, że do wakacji sytuacja się uspokoi, i że wtedy spotkamy się na rekolekcjach i obozach letnich!
W Domku Młodzieży zbliża się
koniec remontu w kuchni. Niedługo
będziemy cieszyć się odnowionymi
meblami wraz ze zlewem. A tymczasem dziękujemy dobrodziejom za
prezent: nowe kubeczki i talerze w
trzech kolorach.
To będzie Wielkanoc jedyna w swoim rodzaju. Stolica Apostolska wydała
wytyczne odnośnie sprawowania Triduum Paschalnego w miejscach dotkniętych epidemią. Termin Wielkanocy nie może zostać przeniesiony. Najprawdopodobniej nie będzie poświęcenia pokarmów w Wielką Sobotę. Zgromadzenia
liturgiczne zostały ograniczone do maksymalnie pięciu osób.
8 marca zakończył się sezon łyżwiarski. Na łyżwach jeździ
chętnie o. Przemek a także kleryk Filip. Na końcówkę dołączył nawet o. Romuald. Obyło się bez kontuzji. Na koniec
listopada wracamy na lód.
Ojcowie Szensztaccy w Wielkim Poście zazwyczaj mają
bardzo dużo pracy - na rekolekcjach wielkopostnych w całej
Polsce. W tym roku wszystko zostało odwołane. Pozostajemy w domu na modlitwie. Codziennie odprawiamy msze święte transmitowane w internecie na
Facebooku Ruchu Szensztackiego w Polsce. Poza tym nadrabiamy różne zaległości i przygotowujemy się do nadchodzących zadań. Pracujemy także w lesie
i porządkujemy nasz ogród - będzie pięknie.
Zmarł ks. Piotr Pawlukiewicz, wybitny kaznodzieja i znany rekolekcjonista.
Wielu z Was pamięta jego konferencje i kazania, których słuchało się z zapartym tchem. Na szczęście w internecie można go jeszcze posłuchać. Dobry Jezu
a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie!

Pozdrowienia z najważniejszego miejsca - sanktuarium
Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Syjonie

Redakcja zaprasza do współpracy!
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