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PAMIĘTAJ: 20.05.1945 r. – powrót Założyciela z Dachau do Szensztatu
31.05. 1949 r. – III kamieo milowy w historii Szensztatu
1.06.1991 r. – poświecenie SANKTUARIUM PRZYMIERZA, Góra Chełmska
4.06.1988 r. – poświęcenie SANKTUARIUM WIECZERNIKA, Winów

Nos cum prole pia…
W majowym numerze INFO kolejne RAMKI o SANKTUARIACH,
Życzymy powiewu Ducha Świętego na drodze 2014! REDAKCJA
1. ECHA O REALIZACJI PROJEKTÓW:
Wielką radością jest ciągły rozwój Szensztackiej Szkoły Animatora. W dniach 3-6 maja
zakooczyła się II edycja. Relacje, świadectwa uczestników w Aktualnościach www.szensztat.pl
Mamy echa, że zgłoszony w kwietniu projekt „9 KROKÓW…” zainicjowany przez Sekretariat
Siostry Emilii Engel, cieszy się zainteresowaniem wielu kobiet.
W niecały miesiąc po rozpoczęciu tego projektu, który przybliża postad s. Emilii Engel,
nastąpiło ogłoszenie dekretu o heroiczności cnót. Służebnica Boża Siostra M. Emilii Engel, jest
współzałożycielką Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi. Dzielimy wielką radośd z siostrami.
Obszerniejsza informacja znajduje się w Aktualnościach na stronach: www.szensztat.pl
i www.siostry.szensztat.pl
W ramach projektu Admirabilis-Wydawnictwo znajdujemy nowe oferty, zapraszamy do
odwiedzenia strony: www.admirabilis.pl
Kontynuowany jest bydgoski projekt katechez dla narzeczonych. Ostatni cykl zakooczył się
w kwietniu br. weekendowym spotkaniem w którym wzięło udział 9 par narzeczonych.
Uczestnicy otrzymali zaświadczenia z Kurii, potrzebne do zawarcia związku małżeoskiego.
Młodzież Męska wydała swój kolejny 11 BIULETYN SMM, są w nim wiadomości o postępie prac
przy Bacówce, o lipcowym jubileuszu… Kibicujemy tym projektom i czekamy na dalsze echa.
Prosimy o dzielenie się wiadomościami, o przesyłanie do Sekretariatu informacji o projektach.

2. NOWE PROJEKTY :
Przez Centrum Ruchu diecezji bydgoskiej został zgłoszony projekt: Chusteczki Ojca
Kentenicha. Ideę projektu i jego początek opisują krótko pp. Jasioscy:
Projekt można nazwad szerzej: „Chusteczki Ojca Kentenicha, służące do
przekazania błogosławieostwa ojca Założyciela przy pożegnaniu”.
Myśl pożegnao, ubogacona poprzez machanie chusteczkami zrodziła się w nas, gdy przy pożegnaniu
pielgrzymów z Europy, siostry szensztackie w Nowym Szensztacie w Buenos Aires w Argentynie, żegnały nas
machając serdecznie białymi chusteczkami. Było to w 1999 r., gdy świętowaliśmy 50-tą rocznicę
III Kamienia Milowego historii Szensztatu.
Bezpośrednią inspiracją do podjęcia przez nas tej myśli, było pojawienie się chusteczek z symbolem
ryby i inicjałami Ojca Świętego Jana Pawła, podczas spotkania w Lednicy. Postanowiliśmy przygotowad takie
chusteczki z monogramem Ojca Założyciela. Pierwsza partia chusteczek została wyszyta w roku setnej
rocznicy święceo kapłaoskich o. Józefa Kentenicha, w Roku Ojca (2010) w ramach przygotowao do
„Jubileuszu 2014”. W haftowanie monogramów J.K. włączyły się także panie: Bożena Stygar, Bożena

Kruczkowska, Ludwika Wilczyoska, Gertruda Tobolska i Monika Juszczyk. W czasie międzydiecezjalnej
pielgrzymki do Szensztatu zostały one położone i pobłogosławione na Jego grobie.
Chusteczki, a przede wszystkim zwyczaj pożegnao i machanie nimi np. przy odjeździe autokaru
z pielgrzymką, lub pociągu, mają byd symbolem błogosławieostwa Ojca dla tych, którzy wyruszają w drogę,
ale także byd znakiem serdeczności, rodzinnej jedności i obecności wśród nas Ojca.
3. KOLUMA KARDYNAŁA W RZYMIE darem na ROK 2014:
Kolumna ks. Kardynała Ignacego Jeża przy sanktuarium Matri Ecclesiae w Rzymie projekt został przedstawiony na nocnym czuwaniu Rodziny Szensztackiej na Jasnej Górze. Podjęto
propozycję ufundowania kolumny poprzez zamawiane intencje mszalnych. Prezbiterzy z Rodziny
Szensztackiej oraz sympatycy Ruchu wyrazili gotowośd odprawienia Mszy św., a przeznaczone na
ten cel stypendia mszalne zostaną przekazane do Belmonte w Rzymie. Intencje mszalne można
zamawiad drogą mailową: duszpasterstwo@szensztat.pl, a ofiarę na Mszę św. można wpłacad na
konto Nr 10 2130 0004 2001 0182 1842 0001; Instytut Ojców Szensztackich, ul. Nowowiejska 12,
05-410 Józefów z dopiskiem RZYM. ZAMÓWIONO DO TEJ PORY 4 MSZE ŚW.

…RAMKA W ROKU SANKTUARIUM … PAMIĘTAMY…
Sanktuarium Wieczernika-Coenaculum w Winowie k. Opola zostało poświęcone
4 czerwca 1988 r. w Roku Maryjnym. Poświęcenia dokonał ks. bp Ordynariusz Alfons
Nossol w asyście ks. bpa Jana Wieczorka.. W kazaniu ks. Bp Ordynariusz nawiązując
do
przemówienia Ojca Świętego, wygłoszonego w setną rocznicę urodzin
o. Kentenicha w Rzymie do Rodziny Sz-ckiej 20.10. 1985 r., powiedział m. in.:
„Przyswójcie sobie postawę Maryi: Jej ufne poddanie się woli Ojca, Jej bezwarunkowe pójście za
Chrystusem aż do stóp krzyża, Jej ochocze posłuszeostwo natchnieniom Ducha Świętego(...). Trzykrod
Przedziwna w swoim oddziaływaniu jako pierwowzór Kościoła w porządku wiary, miłości i doskonałego
zjednoczenia z Chrystusem. Jako taka jest również przyczyną naszej radości, bo źródłem naszej
doskonałej ludzkiej radości jest właśnie miłośd – ta miłośd rozlana przez Ducha Świętego w naszych
sercach. Dzięki miłości przez Maryję czynionej i głoszonej, możemy dzisiaj do Niej zwracad się o
wstawiennictwo, prosząc i nazywad Ją Sprawczynią Pokoju, Królową Świata, Królową Pokoju (...).
Uroczystośd odpustowa w Winowie: 28 maja 2012 r.; Różaniec św. o g.17.30, Msza św. o godz. 18.00

Sanktuarium Przymierza-Foederis na Górze Chełmskiej w Koszalinie poświęcił dnia
1 czerwca 1991 roku Ojciec Święty, bł. Jan Paweł II. Około godz. 15°°, Ojciec Święty
przybył samochodem na szczyt Góry i pieszo udał się do Sanktuarium. Zapanowała
cisza wypełniona modlitwą. Namiestnik Chrystusa wskazał bez słów, że to miejsce
ma byd miejscem modlitwy. Po odmówieniu nieszporów z pierwszej soboty
miesiąca, Ojciec św. wyszedł na zewnątrz, gdzie na prośbę ks. bp Ordynariusza
Ignacego Jeża poświęcił Sanktuarium Matki Bożej Trzykrod Przedziwnej słowami:
Boże, w Twojej Opatrzności, kierujesz losami ludzi i narodów. Ty sprawiłeś, że ponownie na tym
miejscu będzie oddawana cześd Matce Twojego Syna. Prosimy Cię + pobłogosław to sanktuarium i
spraw, niech Jej obecnośd i wstawiennictwo pomaga w wychowaniu nowego człowieka na chwałę i
cześd Twojego Imienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
W tym dniu usłyszeliśmy jeszcze słowa-przesłanie Wielkiego Pielgrzyma:
Drodzy Synowie i Córki tej ziemi nad Bałtykiem! Nieraz wespół ze swym Biskupem patrzycie w stronę
Góry Chełmskiej, która jest niewielkim nadmorskim wzniesieniem, ale uwydatnia się na tle pomorskiej
równiny. Czy słowa Boga wypowiedziane na Synaju nie odezwały się również dalekim echem tu, na tej
Górze? Tu ma byd pielęgnowana wiernośd nowemu przymierzu Boga z ludźmi".
Uroczystośd rocznicowa na Górze Chełmskiej: 2 czerwca 2012 r., Msza św. o g. 12.00
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