
 

  
 

 Ostatnia fotografia Lipiec 1918 
 

Właśnie rozpoczęliśmy liturgiczny okres Adwentu. Niech ten okres będzie owocny dla ciebie, 

dla niego, dla niej i dla mnie. 

Niech Maryja, trzykrotnie Przedziwna, która zgodziła się nieść Boga wcielonego w Niej, 

wspomagała nas we wszystkim i w każdej chwili. 

Zgodnie z zapowiedzią w poprzednim liście z 4, kontynuujemy rozmowę o pedagogice 

Szensztatu ogłaszając 5 GWIAZDEK -prowadzących pedagogiki tego Ruchu: 

- O oryginalności tej pedagogiki decydują: 

1 - Pedagogika ideału: 

Stara się odkryć pierwotny plan Boga dla jednostek i wspólnot, aby go wyrazić w „Ideale 

Osobistym” i „Ideale Wspólnotowym” i urzeczywistniać w codziennym życiu. 

Ideał dąży ku wielkim celom, wzywa do hojności i budzi zarówno naturalne siły jak i 

nadprzyrodzone! 

2 - Pedagogika związków: 

Promuje różne powiązania natury ludzkiej: związki z miejscami, ojczyzną, ideami, zadaniami 

i ludźmi. Wszystkie te związki stanowią cenny punkt wyjścia dla skuteczności działania łaski! 

3 - Pedagogika Sojuszu: 

Członkowie zawierają Przymierze Miłości z Matką, Królową i Tryumfatorką trzykrotnie 

Przedziwną z Szensztat. Ten sojusz rozwija się, aby stać się przymierzem miłości z Trójcą 

Świętą. 

Maryja jest zatem wychowawczynią i wzorem dla wszystkich członków. 

4 - Pedagogika zaufania: 

Wierzyć w łaskę i powołanie każdego człowieka, wspierając to w jego oryginalności, buduje 

wzajemne zaufanie, które jest podstawą wszelkiej edukacji. 

5 - Pedagogika rozwoju organicznego: 

Akceptuje stan psychiczny każdej osoby i każdej społeczności, promując ich rozwój w sposób 

stopniowy i organiczny. Uwzględnia przede wszystkim życie i jego dynamikę: szacunek dla 

życia, adaptacja do procesów życiowych, uwzględnienie cech oryginalnych każdego, napięcia 

między różnymi polaryzacjami procesu życiowego itp ....... 

........................................................................................ 
Uwaga: Od przyszłego tygodnia zmiana harmonogramu mszy (godziny zimowe): 

Wtorek - czwartek i piątek: msza o godz. 17.30 - środa i sobota: msza o godz. 11.00 

(Wymagane obowiązkowe noszenie maseczki w kaplicy oraz Domu Szensztackim w związku 

z pandemią covid 19). 

 

Wesołych Świąt wszystkim! 

 
Thun, el 04/12/2020 

Père Adelin Gacukuzi, Recteur du Sanctuaire de l'Unité. 04 Wrzesień 2020 
 1 route nationale 59141 THUN 0663171881  
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