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PAMIĘTAJ: 12.04.1894 r. - poświęcenie się J. Kentenicha Matce Bożej
6. 04.1945 r. - uwolnienie Założyciela z obozu
koncentracyjnego w Dachau

Nos cum prole pia…
Serdecznie pozdrawiamy wszystkich Czytelników. Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem
INFO 2014, które ukaże się w noc czuwania na Jasnej Górze! REDAKCJA

1. ECHA O REALIZACJI PROJEKTÓW:
W poszczególnych Centrach powstają kolejne inicjatywy. Bardzo prosimy o dzielnie się nimi poprzez
przekazywanie informacji do Sekretariatu Komisji 2014. W obecnym numerze podamy więcej informacji o
projekcie DAJ MI SWOJĄ TWARZ i najnowszych informacji z Szensztatu.
2. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE :
Kontynuujemy informację i zaproszenie do udziału międzynarodowym projekcie DAJ MI SWOJĄ TWARZ z tysięcy zdjęd powstaje obraz-mozaika Matki Bożej Trzykrod Przedziwnej z Szensztatu. Jest to możliwe
dzięki współczesnej technice cyfrowej.
Na jasnogórskie czuwanie przygotowaliśmy krótką ulotkę informacyjną, którą otrzymają wszyscy
uczestnicy i która będzie dostępna przy sanktuariach szensztackich.
Ważnym uzupełnieniem informacji, które były już przekazane w ubiegłym miesiącu jest wskazówka, że
można przesyład swoje zdjęcia także zwykłą pocztą. Dokładne informacje w ulotce, albo na stronie
www.szensztat.pl > zakładka 2014. Jak wyglądają praktycznie umieszone już zdjęcia można „podglądad”,
wpisując adres: www.mta-schoenstatt.de

3. INFORMACJE Z SZENSZTATU:
2 lutego 2012 roku o. Heinrich Walter Generał Ojców Szensztackich, nawiązując do wcześniejszych
informacji na temat Prasanktuarium przekazał wiadomośd o planowanym na dzieo 1 kwietnia 2012
r. podpisaniu umowy pomiędzy wspólnotą Ojców Szensztackich i wspólnotą księży Pallotynów o
użytkowaniu Prasanktuarium i przyległego placu (łąki) pielgrzyma. W tym czasie będą
prowadzone dalsze rozmowy dotyczące nabycia Prasanktuarium wraz z należącym do niego
terenem. Wspólnota Ojców Szensztackich wyznaczyła o. Michaela Marmanna na rektora
Prasanktuarium. Ojciec Marmann do 2003 roku był przełożonym generalnym wspólnoty ojców.
Rodzina Szensztacka i wszyscy, którzy są związani z Prasanktuarium, zaproszeni są do włączenia się
o duchową i materialną troskę o Prasanktuarium, w tej nowej i radosnej dla nas rzeczywistości.
Dalsze informacje, będą systematycznie przekazywane. Ojciec Generał zakooczył swój list słowami
wdzięczności skierowanymi do wspólnoty Księży Pallotynów za rezultat przeprowadzonych rozmów
i do wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób dają swój wkład w przygotowanie 100-lecia Szensztatu
i Prasanktuarium.
Cały list możemy przeczytad w języku polskim na stronie: www.szensztat.pl

4. ZAPROSZENIE:
12 maja 2012 roku w Brukseli, w sali plenarnej Parlamentu Europejskiego
odbędzie się trzeci kongres „Razem dla Europy”. Równolegle w wielu
miastach europejskich odbywad się będą różne inicjatywy, akcje i imprezy.
Celem tych przedsięwzięd jest ukazanie możliwości owocnej współpracy
różnych ruchów i wspólnot chrześcijaoskich. Będzie to okazja do
zaprezentowania podjętych wspólnych działao związanych z wyzwaniami z jakimi zmierza się nasz
kontynent. Odbędzie się także połączenie drogą satelitarną i przez Internet z miastami, które
przystąpiły do tego projektu. Celem jest ukazanie zaangażowania ruchów i wspólnot na płaszczyźnie
życia politycznego i społecznego na rzecz Europy solidarnej, pokojowej, pojednanej, sprawiedliwej i
braterskiej.
Także Ruch Szensztacki w Polsce został zaproszony do współorganizacji i uczestnictwa w tym
projekcie we Wrocławiu dnia 12 maja br. W najbliższym czasie będziemy na stronie Ruchu
podawad dalsze szczegółowe informacje i konkretne ustalenia dotyczące programu III Kongresu
„Razem dla Europy”.
Już dzisiaj serdecznie zapraszamy 12 maja br. do Wrocławia, aby dad Europie i światu świadectwo
Ewangelii, która ożywia nasze ruchy, wspólnoty i rodziny.
WIELKANOC ‘2012

Kochani!
W nadchodzącym czasie będziemy przeżywad z wielką radością
po raz kolejny niepojęte misterium - dla nas Chrystus cierpiał, umarł
i ZMARTWYCHWSTAŁ!
Otwórzmy się w całej pełni na świadomośd miłości Boga do
Każdego z nas! Duchowo jednocząc się w Sanktuarium, życzymy, abyśmy
każdego dnia zmartwychwstawali jako nowi, wielkanocni ludzie! Na tej
drodze niech nas prowadzi i umacnia Królowa Nieba, Alleluja!
- z błogosławieostwem
o. Arkadiusz SOSNA z Komisją 2014
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