PAMIĘTAJ: 18. 10. 1914 r. - zawarcie PRZYMIERZA MIŁOŚCI z MTA

ROK MISJI
Numer 12 / 18. 10. 2012 r.

przez o. J. Kentenicha i grupę sodalisów.
27. 10. 1912 r. – o. Kentenich wygłosił Akt Przedzałożycielski
16. 10. 2007 r. – śmierd śp. kard. Ignacego Jeża w Rzymie

Nos cum prole pia…
Z radością wspólnie rozpoczynamy ROK MISJI na duchowej drodze do Jubileuszu 2014 - REDAKCJA

1. ECHA O REALIZACJI PROJEKTÓW:
Został zrealizowany i zaprezentowany podczas Triduum w Świdrze projekt II kursu Związku Rodzin
„Miłośd Wieczernika” - Wystawa informacyjna o życiu i działalności o. J. Kentenicha. Wystawa nosi
tytuł: "Dilexit Ecclesiam - Umiłował Kościół" i obejmuje trzy pięknie zaprojektowane i wykonane
banery na przenośnych stelażach (typu roll-up), które zgodnie z intencją i zamysłem powstania
wystawy będą mogły byd wykorzystywane w różnych punktach naszego kraju, w centrach Ruchu,
podczas ważnych wydarzeo duszpasterskich, w domach rekolekcyjnych, w parafiach itd., tam gdzie
będzie nią zainteresowanie. Koordynatorem Wystawy jest Pani Urszula Jaworska.
Bardzo prosimy o zgłaszanie do Sekretariatu Komisji 2014 chęci wypożyczenia wystawy, z określeniem czasu i
miejsca jej wykorzystania. Wystawa jest przeznaczona do ekspozycji wewnątrz budynków.

Odbył się TYDZIEO SIOSTRY EMILII, okres szczególnej modlitwy polskiej prowincji Sióstr Szensztackich o
cud za wstawiennictwem s. M. Emilii Engel. Wszystkim, którzy włączyli się w tę inicjatywę serdecznie
dziękujemy. Zachęcamy do dalszej modlitwy i duchowej łączności z s. Emilią. Ufamy, że zawsze pomoże
tym, którzy będą prosid o pomoc za Jej wstawiennictwem. Zachęcamy do korzystania z nowenny i
kontaktów z Sekretariatem s. Emilii (e-mail: sekretariat-emilia@szensztat.pl), który systematycznie
przygotowuje nowe materiały.
Kontynuowana jest realizacja projektu Statuy Ojca Kentenicha. Obecnie wykonywany jest jej projekt.
Planowany czas realizacji to marzec 2013 r. Podczas Triduum została przedstawiona możliwośd
obecności Statuy już podczas wiosennego czuwania Ruchu na Jasnej Górze i ew. dalszej peregrynacji.
Obecnie prezentujemy CEGIEŁKI, które umożliwiają
bezpośredni wkład w realizacje tego projektu. Cegiełki
będą rozprowadzane w Centrach Ruchu przy Sanktuariach
w Polsce i przez animatorów diecezjalnych.
Jest także możliwośd złożenia na ten cel ofiary na konto:

10 2130 0004 2001 0182 1842 0001
z dopiskiem „STATUA”
Bardzo prosimy o modlitwy w intencji artysty
wykonującego statuę o wiernośd duchowi Ojca Założyciela
i w intencji realizacji całego projektu.
Bóg zapład za złożone ofiary!

Spis wszystkich projektów 2014 znajdziemy na stronie www.szensztat.p > zakładka 2014
> BANK PROJEKTÓW
2.

NOWE PROJEKTY :
W SŁUŻBIE ŻYCIU… „Dwunastki” - projekt modlitewny zgłoszony przez o. Wojciecha Grocha ISchP.
Każdego 12. dnia miesiąca o. Wojciech odprawia Msze św. w intencji: o potrzebne łaski dla matki w
stanie błogosławionym i o szczęśliwe rozwiązanie. Msza św. celebrowana jest w Sanktuarium Syjonu
w Józefowie lub tam gdzie się Ojciec Wojciech znajduje w tym dniu.
Projekt ma formułę otwartą, jeżeli jakaś kobieta spodziewająca się dziecka, chce byd objęta modlitwą,
Ojciec prosi o przesłanie imienia i kontakt telefoniczny lub mailowy: o.wojtek@szensztat.pl
PORADNIA RODZINNA - od października 2012 r. przy Centrum Ruchu Szensztackiego w OtwockuŚwidrze rozpoczęła działalnośd Poradnia Życia Rodzinnego, w której można uzyskad ogólną pomoc i
poradę dotyczącą życia małżeoskiego i rodzinnego. Poradnia działa w I soboty miesiąca i połączona jest
z działalnością Kawiarenki Dialogowej Małżonków. Przy projekcie współpracują pp. Mirosława i dr
Paweł Kwas, pedagodzy, specjaliści ds. życia rodzinnego, pp. Agnieszka i Mariusz Rogalscy, specjaliści
ds. relacji małżeoskich oraz o. Romuald Kszuk, duszpasterz Ruchu Szensztackiego i s. M. Estera Balcer,
pedagog, animatorka grup rodzin.

3. KOLUMNA KARDYNAŁA W RZYMIE darem na ROK 2014:
Kontynuujemy projekt „Kolumna Kardynała Ignacego Jeża”. Intencje, z których stypendia będą
przeznaczone na kolumnę. można zamawiad 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.
Dziękujemy za wszystkie zamówione już intencje mszalne!
4. INFORMACJE z SZENSZTATU:..
Rozpoczynamy ROK MISJI. Zapraszamy do duchowej łączności z międzynarodowym Ruchem na
całym świecie i z przedstawicielami zgromadzonymi w noc z 17/18 października 2012 r. przy
Prasanktuarium. Bezpośrednią transmisje z uroczystości wigilii rozpoczęcia Roku Misji można
oglądad w TV-Schoenstatt: (http://schoenstatt-tv.de/ES/index.html) 17 października 2012 r. od godz.
20.00. Więcej wiadomości: http://www.schoenstatt.org/de/.

-- LIST Z PRASANKTUARIUM --Drodzy Przyjaciele Prasanktuarium!
W dniu 1 kwietnia, w Roku Sanktuarium, stało się możliwe dla Rodziny
Szensztackiej przejęcie administrowania Prasanktuarium i prowadzenia pracy
duszpasterskiej w miejscu, gdzie zapoczątkowany został nasz Ruch.
Dziękujemy Bogu za ten ogromny i niespodziewany dar. Do tej pory wspólnota
Pallotyoska miała tę odpowiedzialnośd jako właściciel sanktuarium i terenu
wokół niego. Pallotyoscy księża i bracia przez dziesięciolecia dbali o Prasanktuarium, dziękujemy im
za to. W maju Ojcowie Szensztaccy, w imieniu Rodziny Szensztackiej, rozpoczęli rozmowy ze
wspólnotą Księży Pallotynów na temat ewentualnego zakupu placu pielgrzyma wokół
Prasanktuarium.
Swoje nowe zadania podjęli rektor Prasanktuarium, o. Michael Marmann (Niemcy), oraz
funkcję zakrystianina, paostwo Fellhofer (Austria).

Przez lata zmieniające się rotacyjnie, pochodzące z różnych krajów, Siostry Adoracji
prowadzą w Prasanktuarium adorację Najświętszego Sakramentu.
Odpowiedzialni za pielgrzymki wraz z Międzynarodowym Zespołem Pielgrzymkowym,
organizują spotkania i czas modlitwy dla małych i dużych grup.
Rada Administracyjna Prasanktuarium, która została powołana przez Prezydium Generalne
spotyka się regularnie w celu koordynacji zadao i podjęcia niezbędnych decyzji.
Wszyscy możemy uważad się za współpracowników Matki Bożej w Prasanktuarium. Nasze
sanktuarium żyje z pielgrzymów, z ich wiary i wkładów duchowych, które umieszczają w stągwi.
Mówimy: Nic bez Ciebie - nic bez nas! Kto mieszka w okolicach Koblencji może również pomóc w
praktycznych zadaniach, takich jak przygotowanie liturgii; czy podjęcie się innej służby. Można w tej
kwestii kontaktowad się bezpośrednio z rektorem Prasanktuarium.
Jednak potrzebny jest także krąg przyjaciół i mecenasów, którzy wesprą Prasanktuarium finansowo.
W tym roku 2012, prawdopodobnie trzeba będzie asygnowad 180.000 € (237,000 US $, lub £
147,000) na pokrycie dzierżawy dla Księży Pallotynów, wydatków na zakrystię, dla pracowników i
utrzymanie terenu, jak również finansowanie niektórych zakupów. Jesteśmy wdzięczni za każdą
darowiznę, zarówno jednorazową jak i regularne wspieranie naszego sanktuarium.
W celu zapewnienia stałego wsparcia finansowego chcemy założyd Krąg Międzynarodowy Przyjaciół
Prasanktuarium. Jego celem jest niezbędne zabezpieczenie finansowe pracy duszpasterskiej w
Prasanktuarium oraz jego utrzymania. Jest to możliwe poprzez regularne składki z całego świata.
Możesz stad się Przyjacielem Prasanktuarium przez wypełnianie wniosku i złożenie rocznego wkładu
w wysokości 100 euro (kraje UE) lub 100 USD (inne kraje).
Członkowie będą otrzymywali regularny okólnik z informacjami oraz duchowym dodatkiem od
rektora Prasanktuarium. Pan Fellhofer wyraził zgodę na zajęcie się w tym roku stroną
administracyjną Kręgu Międzynarodowego Przyjaciół Prasanktuarium.
W Roku Sanktuarium po raz kolejny zdałem sobie sprawę, jak bardzo Prasanktuarium jest naszym
wspólnym centrum. Poprzez przymierze miłości z Maryją u źródła naszego Ruchu formujemy się w
jedną rodziną, jeszcze za nim zdecydujemy się na przynależnośd do konkretnej wspólnoty czy grupy
w naszym Ruchu. Zjednoczeni wokół Prasanktuarium stajemy się jeszcze bardziej rodziną na
początku drugiego wieku historii naszego Ruchu.
O. Heinrich Walter, Przewodniczący Prezydium Generalnego
Wpłat można dokonad:

Krąg Wsparcia Prasanktuarium

Właściciel konta:
Schoenstatt-Patres-International e.V.
Vaterhaus – Berg Sion 1
56179 Vallendar
Bank: DKM Darlehnskasse Muenster eG
Numer konta: 3 16 1602
Numer bankowy: 40060265
Tytułem: Trägerkreis Urheiligtum
Dla przelewów międzynarodowych:
IBAN: D60 4006 0265 0003 1616 02
BIC/SWIFT: GENODEM1DKM

Konto bankowe w Polsce
Właściciel konta:
Instytut Ojców Szensztackich
Ul. Nowowiejska 12
05-410 Józefów
Bank: Volkswagen Bank
Konto: 10 2130 0004 2001 0182 1842 0001
Tytułem: Prasanktuarium

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

