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PAMIĘTAJ: 20 stycznia 1942 r. - czyn inscriptio Ojca Założyciela
70 rocznica!

Nos cum prole pia…
Serdecznie pozdrawiamy wszystkich Czytelników w Nowym 2012 Roku …

REDAKCJA

1. ECHA Z REALIZACJI PROJEKTÓW:
W minionym miesiącu, na przełomie roku cieszyliśmy się kontynuacją projektów apostolskich. Dziękujemy
Wszystkim za podejmowany wysiłek, ofiary i wkłady do kapitału łask, które składamy, podejmując działania
apostolskie w Roku Sanktuarium.
Bardzo udany był 4 Art-Projekt w formie oratorium muzycznego „W drodze do serca Maryi…” w
Centrum Ruchu w Otwocku-Świdrze. Informacje i obszerna dokumentacja zdjęciowa jest dostępna
na stronie: www.siostry.szensztat.pl > PROJEKTY > ART-PROJEKT. W przygotowaniu jest płyta CD z
nagraniem całego oratorium. Będziemy o tym informowad.
W czasie Adwentu odbywały się liczne spotkania i skupienia modlitewne przy sanktuariach
szensztackich, które wpisywały się w tematykę drugiego roku triennium.
W kilku centrach Ruchu odbyły się Msze święte, spotkania i zabawy sylwestrowe, witaliśmy Nowy
Rok w cieniu sanktuarium … (np. w Winowie, w Świdrze, w Józefowie, na Górze Chełmskiej…)

2. NOWO ZGŁOSZONE PROJEKTY:
Przedstawiamy projekty zgłoszone przez Szensztacką Młodzież Męską, która obchodzi w tym roku
100-lecie istnienia. Jubileusz nawiązuje do chwili wygłoszenia przez o. Kentenicha Aktu
Przedzałożycielskiego dnia 27.10.1912 roku, który zainaugurował jego współpracę z przyszłymi
sodalisami w gimnazjum w Szensztacie. To ważne wydarzenie w historii Ruchu, jest okazją do
szerszej prezentacji wspólnoty Szensztackiej Młodzieży Męskiej (SMM) i towarzyszenia im w
jubileuszu. Oto zwiastuny PROJEKTÓW zgłoszone przez Kubę Orłowskiego, lidera SMM:
1.

Biuletyn SMM - obecnie jest to najlepiej widoczny projekt Szensztackiej Młodzieży Męskiej. W
każdym miesiącu wychodzi jeden numer, obecnie ukazał się już 7. Jest to forma komunikacji
między grupami, dzielenia się tym, czym żyjemy i ożywiania współpracy między chłopakami z
różnych diecezji.
2. Bacówka - nowe centrum Szensztackiej Młodzieży Męskiej w Polsce w Józefowie. Dostaliśmy
od Ojców dom na ich posesji do zagospodarowania na własny użytek. Udało nam się
doprowadzid go do porządku i znaleźd architekta, który narysuje dla nas plany, aby od wiosny
móc już ruszyd z remontem. Docelowo Bacówka będzie dla nas miejscem spotkao, odpoczynku,
- „domem”, który chcemy ukształtowad własnymi rękami.

3. Telefon o. Kentenicha - projekt usługi w telefonach komórkowych, w ramach której po
opłaceniu abonamentu będzie można co dzieo otrzymywad SMS-em jakąś myśl Ojca
Założyciela. Obecnie nie widad jeszcze efektów, ale pracujemy ciężko i już wkrótce uchylimy
rąbka tajemnicy.
4. Jubileusz ‘2012 - stulecie istnienia naszej wspólnoty. Ustaliliśmy już ostatecznie miejsce i termin
głównych uroczystości – Sanktuarium Syjonu w Józefowie, 12-15 lipca 2012 r. Jesteśmy w
trakcie dopracowywania całej reszty (program, zaproszeni goście, logo, motto). Dziękujemy
Ojcom za otwartośd i pomoc w przygotowaniach.
Więcej można przeczytad w Biuletynie SMM, który jest dostępny w formie elektronicznej na stronie głównej
Ruchu w Aktualnościach oraz na Stronce młodzieży: www.mlodziez.szensztat.pl

3. PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE::

DAJ MI SWOJĄ TWARZ… - międzynarodowy PROJEKT Instytutu Diecezjalnych
Księży Szensztackich, który ma na celu stworzenie z tysięcy małych zdjęd obrazumozaiki Matki Bożej Trzykrod Przedziwnej i Zwycięskiej Królowej z Szensztatu w
Centrum Ruchu Szensztackiego w Rzymie na Belmonte. Obecnie trwa już drugi rok
realizacji tego projektu.
Taki projekt jest możliwy do przeprowadzenia poprzez wykorzystanie współczesnych technologii
cyfrowych - każdy, niezależnie gdzie jest na świecie może poprzez Internet przesład swoje zdjęcie, które
zostanie użyte do stworzenia planowanej mozaiki Matki Bożej. Zaproszenie do przesyłania zdjęd jest
skierowane nie tylko do członków Ruchu Szensztackiego, ale także do wszystkich ludzi na cały świecie,
którzy chcą przeżyd taką niecodzienną „przygodę” z MTA.
Organizatorzy, zapraszając do udziału w projekcie, piszą: Ile zdjęd będzie tam w 2014 roku, nikt nie
wie, ale jedno jest pewne: Twoje zdjęcie jest potrzebne!
Celem Projektu jest także zbiórka pieniędzy na dwa cele:
1. na przygotowanie obchodów Jubileuszu 100.lat Szensztatu w Rzymie.
2. na budowę Międzynarodowego Centrum Szensztackiego na Belmonte w Rzymie.
Organizatorzy wraz ze zdjęciem proszą o darowiznę, która zostanie przeznaczona w równych częściach
na oba te cele. Więcej informacji, adresy, konta: www.moriah.de

4. INFORMACJE Z SZENSZTATU:
Zapowiadana w ostatnim INFO Msza św. w „przymierzu z Polską” odbyła się 7 stycznia 2012 r. rano
w Prasanktuarium. Siostra M. Damiana przekazała nam swoją relację, z którą można zapoznad się
na www.szensztat.pl >AKTUALNOŚCI. Znajdziemy tam także linki do transmisji w TV-Schoenstatt
oraz dalszych relacji z różnych wydarzeo na drodze do roku 2014 na całym świecie.
Ojciec Arkadiusz Sosna przywiózł z Szensztatu ANTEPEDIA – ozdobne zakrycia (tzw. koronki) na
ołtarze do polskich sanktuariów szensztackich z logo 2014. Można je będzie umieszczad każdego 18.
dnia miesiąca oraz podczas innych ustalonych okresów lub uroczystości.
Przekazujemy także szczególne zaproszenie ojca José Maria Garcia, odpowiedzialnego za
przygotowania do Jubileuszu, do częstego odwiedzania międzynarodowej strony:
www.schoenstatt.org

Zapraszamy do nadsyłania wiadomości i dzielenia się nowymi inicjatywami!
…Redakcja INFO: s. M.Kamila Skorupka, sekretariat: e-mail: 2014@szensztat.pl

