ROK SANKTUARIUM
Numer 10 / 18. 08. 2012 r.

PAMIĘTAJ: 15. 09. 1968 r. – Śmierd o. Józefa KENTENICHA na Górze Szensztat
17. 09. 1984 r. – Pierwsze posiedzenie Krajowego Prezydium
Ruchu Szensztackiego w Polsce

Nos cum prole pia…
Serdecznie pozdrawiamy jeszcze w wakacyjno-urlopowej atmosferze. Dzielimy się najnowszymi
informacjami i zapraszamy do zapoznania się z nowościami z naszej jubileuszowej drogi do roku 2014! REDAKCJA

1. ECHA O REALIZACJI PROJEKTÓW:
Trwa intensywne zbieranie materiałów do projektu „ŚLADY OJCA ZAŁOŻYCIELA na ziemiach polskich”.
Paostwo Jasioscy wspierani przez Komisję 2014 i wiele osób z różnych wspólnot Ruchu, starają się
dotrzed do wszystkich udokumentowanych miejsc, gdzie przebywał o. Józef Kentenich w okresie
międzywojennym na obecnych terenach Polski jako rekolekcjonista lub Założyciel, odwiedzający
wspólnoty Ruchu Apostolskiego. Wstępne opracowanie tych śladów będzie przygotowane na Triduum.
Trwają prace na projektem STATUY O. KENTENICHA. Dziękujemy za duchowy wkład, za modlitwy
w intencji artysty wykonującego rzeźbę. Podczas Triduum zastanowimy się jaki może byd jeszcze nasz
udział w tej inicjatywie, która ma nas bardziej połączyd w dążeniu drogą, którą Bóg wskazał Ruchowi
przez osobę charyzmatycznego Założyciela.
Młodzież Męska jest już po uroczystościach jubileuszowych. Więcej informacji i tekst jubileuszowego
PRZESŁANIA: www.szensztat.pl: > Jubileuszowe echo .
2.

NOWE PROJEKTY :
KORONKA w SANKTUARIUM - od stycznia 2012 roku w sanktuarium Matki Bożej Trzykrod
Przedziwnej w Zabrzu-Rokitnicy podjęto projekt wspólnej modlitwy do Miłosierdzia Bożego
o godz. 15.00.
Pani Alicja Kobyłka, przełożona Instytutu Pao Szensztatu, dzieli się: było kilka impulsów, które przyczyniły
się do podjęcia tej inicjatywy, m.in. chęd „szerszego otwarcia drzwi” sanktuarium dla ludzi, którzy może
chcą się modlid, a nie należą do Ruchu, trwający Rok Sanktuarium w ramach przygotowania do jubileuszu
100-lecia Dzieła i obecnośd w Rokitnicy obrazu Miłosierdzia Bożego.
Obecnie wspólna modlitwa rozpoczyna się o g. 15.00, czytany jest fragment „Dzienniczka” s. Faustyny,
później jest Koronka, stosowne pieśni i jakaś dodatkowa modlitwa. Od Dnia Świętości Życia, zaczęto
odmawiad modlitwę Duchowej Adopcji. Na koniec losowana jest myśl o. J.Kentenicha.
Więcej informacji: www.szensztatrokitnica.pl
KARTA GWARANCYJNA SAKRAMENTU MAŁŻEOSTWA to projekt zgłoszony przez o. Romualda
Kszuka, wyrasta z jego wieloletniej pracy z rodzinami i jest już od kilku lat realizowany
i wykorzystywany podczas pracy formacyjnej z grupami rodzin szensztackich, z rodzinami
uczestniczącymi w rekolekcjach i kursach rodzinnych.
Projekt zakłada, że „małżeostwo, przymierze małżeoskie jest znakiem przymierza Chrystusa i Kościoła.
Będzie trwałe i przyniesie błogosławieostwo Boże i szczęście na każdy dzieo, jeżeli małżonkowie podejmą

trud pracy duchowej nad jego trwałością i spełnią związane z nim warunki”. Każdy związek, musi byd
poddawany pewnemu oglądowi, aby była gwarancja jego trwałości, musi byd co jakiś czas sprawdzany.
Podstawowe warunki trwałości przymierza małżeoskiego, to:
1. Codzienna rozmowa małżonków zakooczona wzajemnym przebaczeniem;
2. Otwarcie na dar życia;
3. Coniedzielna Msza święta;
4. Comiesięczna spowiedź św.;
5. Coroczny „przegląd” – refleksja, rekolekcje, skupienie wspólnie przeżyte.
Rodziny na zakooczenie skupienia, rekolekcji otrzymują zewnętrzny znak „przeglądu” – Kartę
Gwarancyjną Sakramentu Małżeostwa i świecę - znak obecności Chrystusa podczas ich wspólnych
spotkao i dialogów.
3. KOLUMA KARDYNAŁA W RZYMIE darem na ROK 2014:
Nadal zachęcamy do udziału w projekcie „Kolumna Kardynała Ignacego Jeża” przy sanktuarium Matri
Ecclesiae w Rzymie, która obejmuje ufundowanie przez Ruch Szensztacki w Polsce kolumny I. Jeża
poprzez zamawiane intencji mszalnych. Prezbiterzy z Rodziny Szensztackiej oraz księża sympatycy
wyrazili gotowośd odprawienia Mszy św., a przeznaczone na ten cel stypendia mszalne zostaną
przekazane do Belmonte w Rzymie.
Intencje mogą byd przekazywane także wspólnotowo, od całych grup, od kilku rodzin czy wspólnot.
Intencje 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 intencje mszalne!
4. INFORMACJA:..
Przypominamy o ważnej zmianie organizacyjnej: od tego roku TRIDUUM będzie się odbywało w
miesiącu wrześniu. Tegoroczne TRIDUUM odbędzie się w dniach 20-23 września 2012 r. w
Otwocku- Świdrze. Bliższe informacje i program zostaną podane na stronie www.szensztat.pl

…RAMKA W ROKU SANKTUARIUM … PAMIĘTAMY…
Sanktuarium JEDNOŚCI-UNITATIS w Zabrzu-Rokitnicy zostało zbudowane przez Instytut Pao
Szensztatu, który jest integralną częścią Dzieła Szensztackiego (założony 2 lutego 1946 r.).
Droga do tego wydarzenia była stosunkowo długa i trudna, ale naznaczona szczególnym
prowadzeniem Bożej Opatrzności.
Sanktuarium Matki Bożej Trzykrod Przedziwnej w Zabrzu – Rokitnicy przy ul. Gen. Andersa 67,
zostało poświęcone 9 września 2000 r. przez, ks. bpa Ordynariusza Jana Wieczorka w obecności
licznej grupy wiernych i członków całego Dzieła Szensztackiego z kraju i zza granicy.
W homilii ks. Biskup poruszył temat biblijnego przymierza, interpretując poszczególne barwy tęczy
w relacji wertykalnej i horyzontalnej. Wskazał również na istotę owocności sanktuarium słowami:
”Sanktuarium materialne zostało wybudowane, teraz trzeba budowad sanktuarium duchowe”.
Ideał Sanktuarium JEDNOŚCI był zaplanowany od samego początku. Jednośd - to słowo, które
łączy, a nie dzieli, scala, a nie rozprasza. W czasach, kiedy zakładane były pierwsze wspólnoty Instytutu
Pao Szensztatu zabroniony był wszelki kontakt z Zachodem. Mur berlioski oddzielał Europę
Wschodnią, od Zachodniej. Gdy przestał istnied, pojawiła się możliwośd kontaktowania się z innymi
członkiniami Instytutu Pao, które mieszkały i pracowały w Zachodniej części Europy. Na znak tej
łączności i wdzięczności, postanowiono, że taki będzie ideał: Sanctuarium Unitatis. Na śląskiej ziemi,
gdzie jest ogromne zróżnicowanie wśród ludności, właśnie ten ideał ma szczególne uzasadnienie.

Uroczystości odpustowe będą połączone w jubileuszem 20-lecia obecności Pao
Szensztatu w Zabrzu-Rokitnicy. Msza św. 1 września br., o godz. 12.00

Sanktuarium WIERNOŚCI - FIDELITATIS w Otwocku – Świdrze powstało z wielkiej
tęsknoty, modlitwy i ofiar Sióstr Maryi w Polsce. Kilkanaście lat po zburzeniu pierwszej
kaplicy w 1967 r., dnia 20 września 1980 r. położono pierwsze cegły pod budowę
Sanktuarium „Wierności”. Wkrótce potem, 17 października tego roku, ks. bp Bronisław
Dąbrowski dokonał poświęcenia kamienia węgielnego. On także dnia 12 września 1981
r. dokonał poświęcenia sanktuarium w obecności ks. bpa Z. Kraszewskiego, który
wygłosił homilię, mówiąc m.in.:
„Tak jak z pierwszego sanktuarium wyszli Apostołowie na cały świat, tak i z tego
sanktuarium mają wyjśd maryjni apostołowie, nowi ludzie i nowe społeczności, oddane Bogu
i Kościołowi do dyspozycji. Idzie o to, aby wiernośd, jaka ma byd cnotą naczelną czcicieli Matki Bożej
Trzykrod Przedziwnej w Polsce, ta wiernośd Bogu i Matce mogła działad z tego sanktuarium i zwyciężad
(...) dlatego trzeba pozwolid Matce Trzykrod Przedziwnej, żeby tutaj ze Świdra, na prawym brzegu
Wisły, zwyciężała moce ciemności”.
Z okazji poświęcenia przysłał swoje pozdrowienie o. Menningen, najbliższy współpracownik
o. Założyciela, który napisał:
„Ojciec Józef Kentenich, założyciel Rodziny Szensztackiej upoważnił mnie wówczas kiedy jeszcze żył,
abym reprezentował Go wszędzie tam, gdzie sam mimo swojej chęci nie będzie mógł byd obecny(...)
Nadaliście temu sanktuarium piękny tytuł: Sanktuarium Wierności i ta zaszczytna nazwa nawiązuje do
pełnej chwały historii Waszego Narodu, ujętej w zawołaniu: «Polonia semper fidelis» - Polska zawsze
wierna. O. Kentenich powiedział kiedyś, że podziwia wszystkie cnoty chrześcijaoskie, ale cnota
wierności szczególnie porusza Jego serce”.

Uroczysta Msza św. odpustowa zostanie odprawiona 12 września 2012 r., o godz. 19.00.
ZAPRASZAMY!

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

