ROK MISJI
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16. 11. 1885 r. – urodziny o. Józefa Kentenicha, Założyciela Dzieła

Nos cum prole pia…
E-informator już rok towarzyszy Wspólnotom, grupom i członkom Kręgów
Pielgrzymującego Sanktuarium oraz Sympatykom Ruchu w drodze do JUBILEUSZU 2014.
Dziękujemy za życzliwośd i współpracę - REDAKCJA
1. ECHA z jubileuszowej drogi 2014: :
Październikowy dzieo przymierza i otwarcie Roku Misji było głębokim przeżyciem dla nas wszystkich.
Przy Sanktuariach i w centrach Ruchu w Polsce wydarzenia te miały swoją uroczystą oprawę i klimat.
Dziękujemy za przesłane relacje i zdjęcia do Sekretariatu 2014. Zostały one umieszczone na stronie
Ruchu i tam można się zapoznad z ich treścią > www.szensztat.pl. Życzymy wielu łask i odwagi na
codzienną drogę dawania świadectwa swej wiary w Roku Misji poprzez życie w przymierzu z Maryją,
wierności Bogu i nauczaniu Kościoła. Wiemy, że nie jest łatwe we współczesnym świecie, dlatego
wspierajmy się nawzajem poprzez codzienną modlitwę, duchową łącznośd z Sanktuarium
i wspólnotowe spotkania.
Otrzymujemy informacje, że z otwartością została przyjęta przez wspólnoty i grupy, informacja
o postępach w pracy nad STATUĄ o. Kentenicha. Wiele osób nabyło także ”cegiełki”, które
wspomagają konkretnie tę inicjatywę. Dziękując, prosimy o modlitwę w intencji artysty, aby potrafił
właściwie przekazad postad o. Kentenicha, Założyciela Dzieła.
Po koronacji Matki Bożej na Królową Nowej Ewangelizacji w Szensztacie w której brała udział duża,
grupa pielgrzymów z Polski (ponad 50 osób) oraz przedstawiciele z Białorusi i z Rosji (patrz:
www.szensztat.pl >Aktualności z dnia 9.10.2012 r.), rozpoczął się nurt koronacyjny w grupach
Apostolatu Pielgrzymującej MTA w Polsce. Siostra M.Katarzyna przesłała kilka bieżących informacji:
 Dnia 2 października br. odbyła się koronacja 13 obrazów pielgrzymujących
sanktuariów w parafii św. Antoniego w Braniewie.
 Dwa tygodnie później, odbyła się koronacja w Suszcu, w parafii św. Stanisława. Na
stronie internetowej parafii znajdujemy obszerną informację, z której przytaczamy
tutaj fragment:
W niedzielę 21 października br. po trzydniowym przygotowaniu odbyła się koronacja
29 pielgrzymujących sanktuariów Matki Bożej. W trakcie nabożeostwa różaocowego
nałożyliśmy Najświętszej Maryi korony jako znak wdzięczności, zaufania i oddania. Razem
z nami była Siostra Katarzyna ze Świdra, która jest krajową koordynatorką Apostolatu Matki
Bożej Pielgrzymującej. W czasie Mszy św. Siostra dawała świadectwo o tym, jak działa Matka
Boża w znaku pielgrzymujących sanktuariów. Po koronacji odbyła się agapa w domu
parafialnym, w czasie której dzielono się wspomnieniami z koronacji Auxiliaru w Szensztacie.
Za: www.parsuszec.katowice.opoka.org
 Kolejna uroczystośd koronacji 9 obrazów pielgrzymujących sanktuariów odbyła się
28 października br. w Nowym Sączu, w bazylice św. Małgorzaty.

Dzielimy radośd wszystkich Kręgów, które dokonały koronacji i tych które się do tego aktu
przygotowują. Rodzi się przekonanie, że ten duchowy prąd jest widocznym znakiem działania Matki
Bożej, Wielkiej Misjonarki. Można powiedzied, że obraz Pielgrzymującej MTA jest „twarzą” Roku Misji
Ruchu Szensztackiego na całym świecie i w Polsce. Czekamy na kolejne relacje!
Prosimy nadal o dzielenie się wiadomościami z życia Ruchu w Roku Misji.

2. NOWE PROJEKTY: :
Centrala Ruchu Szensztackiego w Winowie przy Sanktuarium Coenaculum zgłosiła rozpoczęty
7 października br. jubileuszowy projekt Rodziny Szensztackiej z diecezji opolskiej, obejmujący
peregrynacje BERŁA, które ma byd ofiarowane Królowej Coenaculum 8 czerwca 2013 r. Berło jest
darem wdzięczności za 25 lat obecności MTA w Sanktuarium Coenaculum oraz wpisuje się w
duchowy prąd jubileuszu 100-lecia międzynarodowego Dzieła Szensztackiego.
Bogata jest symbolika berła, które kształtem przypomina „płonący krzew lilii”, symbolizujący całą
wspólnotę diecezjalną, która pragnie w rodzinach kształtowad duchowe piękno i czystośd na wzór Maryi.
Diecezjalne Centrum w Winowie zachęca Wszystkich do wsparcia modlitwą peregrynację BERŁA i już
dzisiaj zaprasza na uroczystośd ofiarowania go MTA w czerwcu przyszłego roku. Z okazji peregrynacji
została wydana okolicznościowa karta z modlitwą:
Maryjo, wyczekująca pośród grona apostołów.
Uproś nam tchnienie Ducha Świętego,
przemieniającego nas, słabych ludzi, na mocne
członki Kościoła, mistycznego Ciała Chrystusa.
Otwórz nasze dusze na działanie Ducha Świętego,
odnawiającego oblicze ziemi. Amen

Sprawozdanie z rozpoczęcia peregrynacji: www.szensztat.pl > Aktualności z dnia 7.10.2012 r.
Bieżące informacje z życia Sanktuarium Coenaculum: www.wirtualni.winow.pl
Do inicjatyw, które wpisujemy także do projektów w drodze 2014 należy BIBLIOTEKA SZENSZTACKA. Jest to
konkretny sposób popularyzacji duchowości Dzieła Szensztackiego w Kościele polskim, skierowany
do szerokiego odbiorcy.

BIBLIOTEKA SZENSZTACKA – to wieloletnia inicjatywa Krajowego Duszpasterstwa Ruchu
Szensztackiego, mająca swoje korzenie w Wydawnictwie PATRIS Ojców Szensztackich. Od 2004 r.,
szukając sposobów określenia coraz większej ilości pozycji wydawanych z zakresu duchowości
szensztackiej, wprowadzono logo i nazwę BIBLIOTEKA SZENSZTACKA.
Inicjatywa ta uzyskała aprobatę Prezydium Krajowego Ruchu, a wszystkie pozycję wydawane pod tym
znakiem, uzyskują akceptację Prezydium. Do tej pory ukazało się 13 pozycji, z których 11 zostało wydanych
przez Siostry Szensztackie. Z pełną listą pozycji Biblioteki Szensztackiej można zapoznad się na stronie
www.siostry.szensztat.pl w zakładce >BIBLIOTEKA lub poprzez stronę www.szensztat.pl > BIBLIOTEKA.
W tej witrynie internetowej prezentowane są także inne wydania, poruszające tematykę szensztacką.
Ogółem znajdziemy tam już ok. 40 tytułów (razem z nowennami), które mogą nam przybliżyd duchowośd
Ruchu Szensztackiego, pomóc w modlitwie, w osobistym pogłębieniu wiedzy i w dawaniu świadectwa
o posłannictwie i drodze życia w przymierzu miłości. Jest możliwośd nabycia prezentowanych pozycji.
3. Podziękowanie: :
Kierujemy słowa serdecznego podziękowania dla Wszystkich, którzy odpowiedzieli na list
i prośbę o. Generała Heinricha Waltera oraz złożyli, podczas Mszy św. „Przymierza”
18 października br., ofiarę na potrzeby Prasanktuarium. Jest to nasz konkretny wkład i dar
w apostolskie oddziaływanie tego świętego miejsca. Bóg zapłać!

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

