ROK SANKTUARIUM
PAMIĘTAJ: 16. 06. 2001 r. – poświecenie SANKTUARIUM ZAWIERZENIA
Podwójny numer 8 i 9 /czerwiec i lipiec 2012/
w Bydgoszczy (Piaski)
18. 06. 2012 r.
8. 07. 1910 r. – święcenia kapłaoskie o. Założyciela
Nos cum prole pia…
Obecne INFO wydawane jest na okres dwóch miesięcy. Prosimy o zapoznanie się
z ważnymi informacjami dotyczącymi wstępnego planowania uczestnictwa
w Jubileuszu 2014 w Szensztacie i w Rzymie. Życzymy wszystkim udanego odpoczynku
i duchowego „nabrania mocy” podczas letnich rekolekcji, dni skupienia i pielgrzymek - REDAKCJA

1. ECHA O REALIZACJI PROJEKTÓW:
Jednym z pierwszych projektów w drodze 2014 o którym informowaliśmy w listopadowy INFO (Nr
1/2011) był projekt postawienia STATUY OJCA J.KENETNICHA w Centrum Ruchu w Polsce, przy
Sanktuarium Wierności w Otwocku-Świdrze. Pragniemy poinformowad, że trwają bardzo intensywne
prace nad realizacją STATUY. Wstępnie ma byd gotowa w marcu lub kwietniu 2013 roku, a poświecenie
jej planowane jest podczas Triduum w 2013 roku. Bardzo prosimy o modlitwy w intencji artysty
wykonującego model Ojca Założyciela i wszystkich prac związanych z ta inwestycją. Będziemy
systematycznie informowali o postępie prac. Pragniemy, aby STATUA była zewnętrznym znakiem
naszych duchowych więzi z Ojcem i całym Dziełem.
Jubileusz 100. rocznicy istnienia Szensztacka Młodzież Męska będzie przeżywała przy Sanktuarium
Syjonu w Józefowie, w dniach 12-15 lipca br. Wszystkie wspólnoty Ruchu prosimy o modlitwy w tej
intencji. Jubileuszowa Msza św. odbędzie się 15 lipca o g. 12.00.
Prosimy o dzielenie się nowymi inicjatywami, indywidualnymi przeżyciami ważnymi dla Was w ROKU
SANKTUARIÓW, otwarci jesteśmy na świadectwa z obecności pielgrzymujących sanktuariów w naszych
domach, grupach. Prosimy o przesyłanie wiadomości dla wspólnego umocnienia się i coraz głębszego
przeżywania rzeczywistości przymierza miłości w naszym życiu.
2.

INFORMACJE :
Coraz bliżej przed nami ROK JUBILEUSZOWY. Przygotowujemy się do świętowania w wymiarze
krajowym i międzynarodowy. Uroczystości odbędą się odbywały w Szensztacie, przy Prasanktuarium
i w Rzymie – na Watykanie i w Centrum Ruchu na Belmonte.
Aby umożliwid wszystkim chętnym pełny udział w tych ważnych wydarzeniach i wspólnym
świętowaniu, podjęliśmy współpracę z Biurem Pielgrzymkowo-Turystycznym ARCUS z Bydgoszczy,
które przygotowało kilka opcji uczestnictwa w tych wydarzeniach. Prosimy o zapoznanie się z nimi:
Przeloty SAMOLOTEM – udział tylko w uroczystościach jubileuszowych
1. WARSZAWA- SZENSZTAT / 6 dni, 15 – 20.10.2014 r.
2. WARSZAWA – RZYM /6 dni, 22- 27.10.2014 r.

Przejazdy AUTOKAREM
3. 15 – 20.10.2014 /6 dni, przejazd i powrót autokarem do SZENSZTATU, udział w uroczystościach.
4. 21 – 29.10.2014 /9 dni, POLSKA-RZYM uroczystości w Rzymie (zwiedzanie: Altoetting, Rzym – Watykan,
Wenecja).
5. 21 – 31.10.2014 /11 dni, POLSKA –RZYM (Altoetting, RZYM –Watykan, uroczystości Jubileuszowe, Monte
Cassino, Mt. S.Angelo, S.D.Rotondo –Loreto, Asyż, Wenecja).
6. 15 – 29.10.2014 /15 dni, SZENSZTAT-RZYM, uroczystości w Szensztacie i w Rzymie oraz zwiedzanie

Rzymu i Włoch (Padwa, Siena, Asyż, Rzym -Watykan, Wenecja).
7. 15-31.10.2014 /17 dni, SZENSZTAT- RZYM uroczystości w Szensztacie i w Rzymie, zwiedzanie
Włoch po zakooczeniu uroczystości (Piza-Siena, Padwa, Siena, Asyż, Rzym -Watykan, Wenecja).
Przejazdy pielgrzymkowe będą się rozpoczynały w centrach Ruchu przy Sanktuariach. Dokładne
informacje dotyczące tych możliwości i realnych cen wyjazdów zostaną podane podczas Triduum, które
odbędzie się w dniach 20-23.09 2012 r. Ważne jest rozeznanie co do ilości zainteresowanych wyjazdami
osób. Bardzo prosimy o przekazanie wstępnych zgłoszeo do Animatorów.
8. KOLUMA KARDYNAŁA W RZYMIE darem na ROK 2014:
Serdecznie zachęcamy do udziału w projekcie „Kolumna Kardynała Ignacego Jeża” przy
sanktuarium Matri Ecclesiae w Rzymie, która obejmuje ufundowanie przez Ruch Szensztacki w
Polsce kolumny kard. Jeża poprzez zamawiane intencje mszalnych w osobistych, rodzinnych,
indywidualnych intencjach. Prezbiterzy z Rodziny Szensztackiej oraz księża sympatycy wyrazili
gotowośd odprawienia Mszy św., a przeznaczone na ten cel stypendia zostaną przekazane do
Belmonte w Rzymie. Intencje mogą przekazywad także wspólnotowo grupy, kilka rodzin, Kręgi
Pielgrzymującego Sanktuarium, grupy młodzieży lub wspólnoty.
Zamawianie intencji 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. Ilośd intencji zamówionych do tej pory – 12
MSZY ŚW.

…RAMKA W ROKU SANKTUARIUM … PAMIĘTAMY…
Sanktuarium ZAWIERZENIA-FIDENTIAE zastało poświęcone 16 czerwca 2001 r. Na
uroczystośd, której przewodniczył i poświęcenia sanktuarium dokonał ks. abp Henryk
Muszyoski, przybyło wielu gości z Archidiecezji Gnieźnieoskiej i z całej Polski. Nad
ołtarzem polowym umieszczono napis wyrażający główną myśl tego dnia:
„Tobie, Maryjo zawierzamy”. W poświęceniu uczestniczył także z ks. bp Ignacy Jeż. Rodziny, które
miały wielki udział w powstaniu sanktuarium wręczyły ks. Arcybiskupowi klucze do sanktuarium i
prosiły o poświęcenie. W homilii ks. Arcybiskup, podkreślił jego znaczenie oraz koniecznośd
zawierzenia Bogu na wzór Maryi:
„Jesteśmy świadkami wielkiego, nie waham się powiedzied, historycznego aktu poświęcenia
Sanktuarium Matki Bożej Trzykrod Przedziwnej. Stanie się ono, nie wątpię w to, ośrodkiem
apostolskiej działalności Ruchu Szensztackiego w Archidiecezji Gnieźnieoskiej, ale nie tylko (...) Jest to
dzieło odwiecznego Boga. Powstało jako znak Bożej Opatrzności (...). O. Kentenich nie oczekiwał
wielkich, cudownych znaków wiedząc, że Bóg w swoich rządach nad światem posługuje się
człowiekiem, który umie zawierzyd Bożej Opatrzności. Tak jest i w naszym przypadku. Kiedy przed
rokiem święciłem kamieo węgielny, prosiliśmy Boga, aby to dzieło mogło zostad jak najszybciej
ukooczone (...). Stoimy wobec jednego ze znaków czasu, który pragniemy odczytad kierowani wiarą.
Sanktuaria szensztackie, zawsze małe i skromne, jakby na wzór skromnego domu naszej Matki w
Nazarecie – wzorem wielkich sanktuariów – wpisują się bardzo mocno jako miejsca obecności Matki
Bożej, przyciągają wiernych, promieniują mocą maryjnej pobożności (...).
Uroczystośd odpustowa w ROKU SANKTUARIUM odbyła się 16 czerwca 2012 r.

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

