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PAMIETAJ: 24 grudnia – powrót Ojca Założyciela
po 14 latach odłączenia od Dzieła do Szensztatu w 1965 r.

Nos cum prole pia…
Serdecznie pozdrawiamy wszystkich Czytelników …

REDAKCJA

1. ECHA O REALIZACJI PROJEKTÓW:
Trwamy na drodze do roku 2014. W minionym miesiącu cieszyliśmy się realizacją wielu spośród zgłoszonych
projektów. Krótkie spojrzenie na działania apostolskie w minionym miesiącu:
1. Odbyła się kolejna sesja II edycji Szensztackiej Szkoły Animatora (9-11.) w której wzięło udział ok.35 osób.
2. Projekt „Szlaki Ojca Kentencha w Polsce” – odbyła się wyprawa do Małego Buczka, pp. Jasioscy zebrali materiały
i nawiązali kontakty, które umożliwią dalszą dokumentację projektu. Fotoreportaż z tego wyjazdu można zobaczyd na
stronie www.szensztat.pl /Aktualności.
3. Projekt „Wolontariat dla Ciebie”, działający przy Centrum Ruchu Szensztackiego na Piaskach prowadzi
systematyczną działalnośd, w ramach swoich sekcji. Trwają przygotowania do „Baliku karnawałowego dla dzieci”,
przygotowywana jest akcja „Uśmiech dla Babci i Dziadka”, itd. Zachęcamy do odwiedzenia strony Wolontariatu i do…
naśladowania.
4. W ramach projektu 100. parafii na 100 lat Dzieła s. Judyta Osioska zapoznała kolejne parafię w diecezji
warszawsko-praskiej z charyzmatem Dzieła Szensztackiego. W ostatnim miesiącu projekt objął parafię pw. Matki Bożej
Nieustającej Pomocy na Saskiej Kępie, parafię M. Bożej Loretaoskiej na warszawskiej Pradze i parafię św. Ojca Pio.
5. W I sobotę m-ca grudnia odbyło się cykliczne spotkanie Kawiarenki dialogowej przy Sanktuarium Wierności, które
ze względu na skupienie adwentowe miało szerszy charakter – określony jako Kawiarenka wspólnotowa…
6. Realizowany jest projekt Niedziela powołao w archidiecezji katowickiej. W listopadzie i grudniu spotkania
apostolskie objęły parafie w Chorzowie, we Wodzisławiu Śl.-Zawadzie i w Rybniku-Boguszowicach.

2. NOWO ZGŁOSZONE PROJEKTY:
ART-PROJEKT to cykliczna forma działania duszpasterskiego zgłoszona przez Centrum Ruchu Szensztackiego
przy Sanktuarium Wierności w Otwocku-Świdrze. Projekt stara się łączyd przeżywanie duchowości z szeroko
rozumianymi działaniami artystycznymi w które są zaangażowani członkowie Ruchu, przyjaciele i goście.
Pierwsza realizacja ART-PROJEKTU, który zrodził się we wspólnocie Sióstr Maryi, miała miejsce w lipcu 2009,
dwa następne w 2010 roku. Ostatni 4 ATR-PROJEKT w formie Oratorium muzycznego odbył się 11 grudnia
2011 roku. Próba wyrażania wartości duchowych poprzez sztukę, cały proces twórczy, wysiłek i
zaangażowanie artystów, a w koocu radośd dzielenia się i wspólnego przeżywania piękna to cel projektu,
który wpisuje się w rzeczywiste tworzenie kultury przymierza i wpływa zarówno na wykonawców jak i na
adresatów projektu. Odpowiedzialną za projekt jest s. M. Sabina Depta.
Więcej: www.siostry.szensztat.pl/PROJEKTY

Spotkania dla narzeczonych - projekt zgłoszony przez Centrum Ruchu Szensztackiego w Bydgoszczy.
Spotkania mają swój początek w 2009 r., gdy s. M.Edyta Frankowska zainspirowana przez starsze dziewczęta
szensztackie, podjęła się animacji cyklu spotkao przygotowujących młode pary do planowanego małżeostwa
i życia wspólnego. W następnym roku spotkania te weszły w cykl działao firmowanych przez Wydział
Duszpasterski Kurii Biskupiej w Bydgoszczy i spełniają bardzo ważne zadanie w ramach duszpasterstwa
rodzin. W projekcie mogą uczestniczyd wszyscy chętni, warunkiem jest, aby w czterech dziennych sesjach
i koocowym trzydniowym weekendzie uczestniczyli oboje nadrzeczni. Obecnie trwa III edycja Spotkao
w której uczestniczy 10 par.
Więcej: www.diecezja.bydgoska, www.SanktuariumZawierzenia, www.siostry.szensztat.pl
Byd kobietą dzisiaj – projekt realizowany w Centrum Ruchu w Otwocku-Świdrze. Został zainicjowany
8 grudnia 2010 r. jako wspólne działanie apostolskie żeoskich wspólnot Dzieła Szensztackiego w Polsce.
Projekt jest adresowany do kobiet w różnym wieku, stara się odpowiadad na ich potrzeby, obejmuje zarówno
krótkie jednodniowe formy skupienia, spotkania cykliczne połączone z przedłużoną modlitwą, jak i elementy
towarzyskie, porady, dzielenie się doświadczeniami i życiem codziennym współczesnej kobiety. Animatorką
projektu jest s. M.Inga Grula. Więcej: www.siostry.szensztat.pl/ PROJEKTY/ NOWA KOBIETA - NOWA TY!

3. INFORMACJE Z SZENSZTATU:
Od 2010 roku (Triennium), w Prasanktuarium w Szensztacie odprawiane są w każdą sobotę rano Msze św.
w duchowej łączności w przymierzu z jakimś krajem lub sanktuarium.

W pierwszą sobotę stycznia - 7.01. 2012 r. odprawiona zostanie Msza św. W PRZYMIERZU Z POLSKĄ…
Będzie ona transmitowana na żywo przez TV Schoenstatt - http://www.schoenstatt2014.org/de/
Informację na temat naszego kraju i działao apostolskich Ruchu Szensztackiego w Polsce przygotowuje
s. M.Damiana Czogała, odpowiedzialna z Sekretariat dla Europy Wschodniej w Szensztacie. Więcej na temat
pracy Sekretariatu : www.siostry.szensztat.pl /GDZIE JESTEŚMY/ Sekretariat dla Europy Wschodniej.

JESTEŚMY NA ADWENTOWEJ DRODZE… - zbliża się czas spotkania z Emmanuelem…
Nie bójcie się! – mówi anioł do pasterzy, (…)
dziś bowiem w mieście Dawida narodził się Wam Zbawiciel,
którym jest Mesjasz Pan (Łk 2, 10-11).
Również my, jak anonimowi pasterze, którzy mieli to szczęście,
spieszmy, by spotkad Tego, który zmienił bieg historii.

bł. Jana Paweł II

Kochani!
Niech Boże Dziecię, błogosławi Wszystkim, aby pokój,
radośd i łaska wypełniała nasze serca zjednoczone w przymierzu miłości
z Maryją i pomiędzy sobą. Boża moc niech towarzyszy przez wszystkie
dni NOWEGO 2012 ROKU i prowadzi nas wytrwałą drogą do jubileuszu Dzieła,
a w tym roku szczególnie do Sanktuarium, które jest Domem Boga i naszym –
o. Arkadiusz Sosna z Komisją 2014
…Redakcja INFO: s.M.Kamila Skorupka, sekretariat: e-mail: 2014@szensztat.pl...

