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PAMIĘTAJ: 30. 04. 1946 r. – przyjazd pierwszych Sióstr Maryi do Polski
14. 05. 1988 r. – poświęcenie SANKTUARIUM SYJONU

Nos cum prole pia…
Serdecznie pozdrawiamy wszystkich Czytelników. W obecnym numerze INFO
nowe projekty, zaproszenie do Wrocławia na kongres „Razem dla Europy”!
Zawsze czekamy na nowe wiadomości od Was! REDAKCJA

1. ECHA O REALIZACJI PROJEKTÓW:
Więcej wiadomości o zgłoszonych już projektach staramy się sukcesywnie umieszczać na stronie
Ruchu www.szensztat.pl w zakładce: PROJEKTY. Zachęcamy do zapoznania się z nowymi pracami nad
projektem: Szlaki Ojca Kentenicha w Polsce.
2. NOWE PROJEKTY :
”Szukałem Was….” - nowy projekt młodzieży z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
Te ostatnie słowa Ojca Świętego, bł. Jana Pawła II skierowane do młodych wciąż brzmią w naszych
sercach i stały się dla nas nową inspiracją... On wciąż nas szuka na ścieżkach naszego życia i w zwykłej
codzienności po to, aby wraz z nami wędrować dalej. Jest jak ojciec, który pragnie towarzyszyć nam
we wkraczaniu w dorosłość. A my młodzi pragniemy wsłuchiwać się w Jego słowa, czerpać z bogactwa
Jego wskazówek, napełniać się Jego nadzieją…
Od marca tego roku podjęliśmy inicjatywę, aby gromadzić się jako młodzież w naszym Sanktuarium
Przymierza w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Sanktuarium na Górze Chełmskiej naznaczone jest Jego
szczególną obecnością poprzez fakt poświecenia go 1 czerwca w 1991 roku i obecnie, poprzez dar
Jego relikwii. Nasz projekt jest jeszcze na etapie tworzenia się pewnej formuły i tradycji. Pragniemy,
aby:
 Sanktuarium Przymierza było miejscem naszych spotkań tematycznych w pierwsze soboty.
 Tu chcemy odkrywać i pogłębiać nasza tożsamość, naszą drogę…
 Chcemy się uczyć jak wzrastać w przymierzu z Bogiem i pomiędzy sobą.
Czy Jan Paweł II będzie mógł jeszcze raz powiedzieć do nas: „…teraz wy przyszliście do mnie..”?
Czy będziemy darem dla naszej MTA na Jubileusz 2014? To zależy tylko od nas…
9 KROKÓW… - to projekt Sekretariatu Sługi Bożej Siostry Emilii Engel, o profilu wychowawczopedagogicznym, zainicjowany przez s. M. Celestynę Krasoń.
Projekt adresowany jest do kobiet, jego pełna nazwa brzmi: "Dziewięć kroków do zdobycia
wewnętrznej równowagi” i ma na celu nie tylko przekazanie pewnej wiedzy, ale przede wszystkim
pomoc kobietom, aby poprzez zastosowanie prostych, dostępnych im środkom, mogły faktycznie
stawać się mocnymi, odpornymi i wewnętrznie uporządkowanymi osobowościami. Jest to prosta
droga do osiągnięcia wewnętrznego i zewnętrznego piękna i harmonii.

Projekt obejmuje dziewięć „kroków” - etapów, z których każdy jest odrębną całością i obejmuje:
krótki rys z życia Siostry Emilii Engel; refleksje nad otaczającą nas rzeczywistością; praktyczne
wskazówki do pracy nad sobą oraz medytację multimedialną.
Realizacja projektu rozpoczęła się w kwietniu br. i jest prezentowana w dwu nurtach:
1. można bezpośrednio brać udział w spotkaniach, podczas których wykorzystywane są treści
kolejnych KROK-ów w formie konferencji, warsztatów i medytacji - cykl: „Być kobietą dzisiaj”;
2. można zapoznać się z treścią KROKÓW-ów i wykorzystywać je do osobistej pracy
wychowawczej na stronie internetowej: www.siostry.szensztat.pl zakładki: > PROJEKTY >
9 KROKÓW > NOWA KOBIETA-NOWA TY.

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 gotowość odprawienia Mszy św., a przeznaczone na
ten cel stypendia mszalne zostaną przekazane do Belmonte w Rzymie. Intencje mszalne można
zamawiać drogą mailową: duszpasterstwo@szensztat.pl, a ofiarę na Mszę św. można wpłacać na
konto Nr 10 2130 0004 2001 0182 1842 0001; Instytut Ojców Szensztackich, ul. Nowowiejska 12,
05-410 Józefów z dopiskiem RZYM.
3. INFORMACJE Z SZENSZTATU:
Zapraszamy do częstego odwiedzania międzynarodowej strony drogi 2014: www.schoenstatt.org
4. ZAPROSZENIE:
W nawiązaniu do informacji z poprzedniego numeru, przypominamy i zapraszamy do towarzyszenia
duchowego w III kongresie „Razem dla Europy”, którego główne spotkanie odbędzie się Brukseli, w
sali plenarnej Parlamentu Europejskiego. Kto będzie mógł zaproszony jest 12 maja 2012 roku do
Wrocławia, gdzie jesteśmy współorganizatorami polskiego spotkania w ramach KONGRESU.
Ramowy program obejmuje:
10.00 – Spotkanie modlitewne w kościele św. Elżbiety
11.00 – Nabożeństwo ekumeniczne w kościele św. Elżbiety
15.00 – Warsztaty tematyczne; 17.00 – Transmisja z Brukseli
Więcej informacji podamy na początku maja na stronie Ruchu: www.szensztat.pl

…RAMKA W ROKU SANKTUARIUM … PAMIĘTAMY…
Sanktuarium Syjonu w Józefowie zostało poświęcone w Roku Maryjnym 1988, dnia 14 maja.
Uroczystości przewodniczył Prymas Polski, kardynał Józef Glemp. Wśród gości byli: ks. bp Ignacy
Jeż z Koszalina i ks. bp Piotr Skucha z Sosnowca, ówczesny Generał Instytutu Ojców Szensztackich
Francisco Javier Errázuriz Ossa, ojcowie szensztaccy i klerycy z Chile, Filipin, Niemiec, Szwajcarii,
Argentyny, USA, Brazylii, RPA, oraz Siostry Maryi i duża liczba osób z Rodziny Szensztackiej z całej Polski.
W homilii ks. Prymas wskazał, czym ma być to sanktuarium. Usłyszeliśmy m.in.: Chcemy się nad tym
wieczernikiem dzisiaj zastanowić. Wieczernik zawiera w sobie wszystko to, co chcielibyśmy by było zawarte
w sanktuarium. Ludzie często stawiają sanktuaria na wzgórzach, ale to nie ludzie, ale Bóg wybiera miejsca –
i to też, chociaż tak niskie, ale widzimy wyraźnie zarysowujący się wzgórek tego sanktuarium. Mają się i w tym
sanktuarium dokonywać misteria Boże… (…) Sanktuarium ma być miejscem kontemplacji, gdzie człowiek
pozna prawdę, która jednoczy go z Bogiem. W sanktuarium ma się dokonywać wewnętrzne zbliżenie się
człowieka do Boga…”.
Uroczystość rocznicowa na Syjonie w Józefowie: 26 maja 2012 r., Msza św. o godz. 16.00
Więcej: www.szensztat.pl
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