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PAMIETAJ: 24 grudnia – powrót o. J.Kentenicha
po 14 latach odłączenia od Dzieła do Szensztatu w 1965 r.

Nos cum prole pia…
Coraz krótsza adwentowa droga… Wykorzystajmy ten czas do dobrego przygotowania
na spotkanie ze Słowem Wcielonym, Emmanuelem - Bogiem z nami! - REDAKCJA

1. ECHA O REALIZACJI PROJEKTÓW:







2.

Szensztacka Szkoła Animatora – odbył się pierwszy zjazd III edycji. Uczestnicy dostrzegają ogromną
potrzebę tego typu formacji i umocnienia na służę animatorską w swoich środowiskach. Relacja >
www.szensztat.pl > Aktualności z dn. 10.12.2012 r.
„Szukałem Was” – młodzieżowy projekt realizowany w pierwsze soboty w Centrum na Górze
Chełmskiej. Relacja z ostatniego spotkania > www.sanktuarium-koszalin.pl > Aktualności z 4.12.2012 r.
Spotkania dla narzeczonych w Bydgoszczy na Piaskach cieszą się dużym zainteresowaniem.
Zakończył się kolejny cykl. Więcej: www.bydgoszcz.sanktuarium.pl
Regularnie, według stałego kalendarium odbywają się spotkania dla Kobiet z cyklu: Być kobietą
dzisiaj… w Centrum Ruchu Otwocku-Świdrze. Więcej > www.siostry.szensztat.pl > Projekty.
Art-Projekt - w rok od Oratorium muzycznego „W DRODZE DO SERCA MARYI”, ukazuje się płyta
z nagraniem tego koncertu wraz z tekstami wielkich czcicieli Niepokalanej Matki Chrystusa. Po Nowym
Roku, w styczniu płyta będzie do nabycia w Centrach Ruchu.
Wielką radością jest nasz liczny udział w adwentowych dniach skupienia i czuwaniach modlitewnych
przy sanktuariach i centrach Ruchu w całej Polsce i w Delegaturze Wschodniej. Jest to znak pogłębionej
odpowiedzialności za rozwój naszej wiary i życia w przymierzu z Maryją. Relacje na naszych stronach:
o www.szensztat.pl
o www.siostry.szensztat.pl
o www.wirtualni.winow.pl
o www.sanktuarium-koszalin.pl
o www.bydgoszcz.szensztat.pl
o www.szensztatrokitnica.pl
NOWE PROJEKTY :


Różańcowa Ewangelizacja to nowy projekt modlitewny
zgłoszony przez Siostry Szensztackie. Od 1 grudnia br.
każdego dnia odmawiany jest wspólnie Różaniec Święty
w Sanktuarium Wierności w Otwocku-Świdrze jako
dostępny dla wszystkich sposób włączenia się w nurt
nowej ewangelizacji. Myślą przewodnią są słowa:

Z RÓŻAŃCEM W RĘKU CHCEMY EWANGELIZOWAĆ SIEBIE, RODZINĘ, PARAFIĘ i OJCZYZNĘ.
Inicjatorką projektu jest s. M. Judyta Osińska, która wskazując źródła tej inicjatywy podkreśla, że
Założyciel, o. Józef Kentenich mówił często, że szukając drogi w codzienności należy „trzymać rękę na
pulsie czasu, a ucho przy sercu Boga”. Wierność tej zasadzie każe wsłuchiwać się w znaki czasu i
nauczanie Kościoła.
Ojciec św. Benedykt XVI wspólnie z Biskupami podczas ostatniego synodu wezwał m.in. do modlitwy
różańcowej, która jest szkołą wiary i kluczem nowej ewangelizacji. Ponadto „do podjęcia tej inicjatywy
czułam się przynaglona prośbami ludzi oraz doświadczeniem działania Matki Bożej w ich życiu. (…)
Dociera do mnie wielkie wołanie ludzi o modlitwę oraz świadectwa o niezastąpionej roli Matki Bożej w
otwieraniu ludzkich serc dla Chrystusa" (...).
Serdecznie zapraszamy do RÓŻAŃCOWEJ EWANGELIZACJI, duchowo każdy może się łączyć
o g.16.00 z osobami trwającymi na modlitwie różańcowej w Sanktuarium w Świdrze.
Więcej: www.siostry.szensztat.pl >PROJEKTY >Różańcowa EWANGELIZACJA
 Kolejny projekt zgłoszony jako dar i droga do jubileuszu 2014 ma także wymiar modlitewny.
Pani Ewa Orłowska z Otwocka:
„Od 1.12.2012 r. nasz krąg Matki Bożej Pielgrzymującej z Otwocka-Kresów podjął inicjatywę
utworzenia róży różańcowej w intencji "O zwycięstwo Niepokalanej w naszych rodzinach, naszej
parafii, Ojczyźnie i na całym świecie". Patronem naszej róży jest św. Maksymilian Kolbe, a
przewodniczką Matka Boża Trzykroć Przedziwna. Dodatkowo już indywidualnie wiele osób dołączyło
do Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę, dodając tę intencję do intencji w naszej róży różańcowej.
Pragniemy zgłosić tę inicjatywę jako nasz dar na jubileusz 2014”.

ŻS E R D E C Z N E

ŻY C Z E N I AA
Kochani Czytelnicy!

Nadchodzi błogosławiony czas Bożego Narodzenia.
Maryja z Dzieciątkiem szuka i znajduje miejsce
w Betlejem i zaprasza nas wszystkich
do „przyjaźni z Bogiem, który daje życie,
życie w pełni… (Benedykt XVI).
Spojrzenie na Maryję i ubogą stajenkę
w Roku Wiary, jest dla nas szczególną okazją
do zastanowienia się nad słowami Ewangelii –
błogosławiona która uwierzyła (por. Łk 1, 39).
Życzymy, aby w Nowym 2013 Roku Maryja
była dla każdego Wzorem i pomocą
w dawaniu świadectwa wiary w codzienności i głoszenia
misji Szensztatu, tam gdzie postawi nas Opatrzność Boża.

o. Arkadiusz Sosna z Komisją 2014

…Redakcja INFO: s. M.Kamila Skorupka, sekretariat: e-mail: 2014@szensztat.pl...

