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PAMIĘTAJ: 4. 10. 1918 r. - Śmierd sł. Bożego Józefa Englinga
15-18. 10. 2009 r. – I Kongres Rodziny Szensztackiej w Polsce

Nos cum prole pia…
Prezentujemy kilka bieżących projektów. Przed nami Triduum Szensztackie.
Zachęcamy do duchowej jedności z uczestnikami Triduum. W następnym numerze
przekażemy informacje na temat przygotowania i rozpoczęcia ROKU MISJI - REDAKCJA

1. ECHA O REALIZACJI PROJEKTÓW:
Projekty zgłoszone przez Rodzinę Szensztacką z archidiecezji katowickiej są systematycznie
kontynuowane. Informacja z dnia 15 września, przekazana przez s. M.Celinę Junik:
 Projekt <Niedziela powołao> objął już 45 parafii.
 W ramach projektu „100 kręgów Pielgrzymującej MTA… na jubileusz” – powstało w
archidiecezji katowickiej 91 kręgów, w których jest obecna kapliczka MTA i trwa modlitwa.
 „Nowe grupy rodzin darem apostolskim...” – wysiłki apostolskie zaowocowały powstaniem
nowych grup rodzin i matek. Obecnie ok. 30 małżeostw i 13 matek przygotowuje się do zawarcia
przymierza miłości. Ponadto, latem tego roku 11 rodzin dokonało tego aktu w Sanktuarium
Wieczernika w Winowie (relacje są na stronie Ruchu).
Spis wszystkich projektów 2014 znajdziemy na stronie www.szensztat.p > zakładka 2014
> BANK PROJEKTÓW
2.

NOWE PROJEKTY :
TYDZIEO SIOSTRY EMILII – projekt modlitewny zgłoszony przez Siostry Maryi. Projekt jest
realizowany w międzynarodowej Rodzinie Sióstr Maryi, w który włącza się aktywnie polska
prowincja włącznie ze swoją Delegaturą w Rosji i na Białorusi. Celem projektu jest
zintensyfikowana, systematyczna modlitwa w intencji cudu za wstawiennictwem s. M. Emilii
Engel (1893-1955), współzałożycielki Instytutu Sióstr.
Ojciec św. Benedykt XVI 10 maja br. poprzez publiczne ogłoszenie Dekretu o heroiczności cnót M.
Emilii zakooczył pierwszą częśd procesu beatyfikacyjnego. Siostra M. Emilia Engel może byd teraz
nazywana „czcigodną służebnicą Bożą”. Ale do chwili beatyfikacji potrzeba jeszcze cudu, dzięki
któremu Pan Bóg położy swoją pieczęd na życiu s. M. Emilii, aby mogła byd przedstawiona Ludowi
Bożemu jako przykład świętego życia.
Siostry zapraszają całą Rodzinę Szensztacką w Polsce do wspólnej modlitwy w trakcie tygodnia
modlitw swojej prowincji, który będą przeżywad od 5-11 października br.
Więcej wiadomości o Siostrze Emilii można znaleźd na stronie: www.siostry.szensztat.pl > O NASZEJ
WSPÓLNOCIE > s. M.Emilia Engel.

NOWA TY – projekt nowego czasopisma dla Kobiet, zgłoszony poprzez p. dr Alicję Kostkę
18 maja 2012 r.
W Dzieo Matki, 26 maja, ukazał się pierwszy numer czasopisma Szensztackiego Ruchu Kobiet "Nowa
Ty". Czasopismo wydawane jest przez wspólnoty żeoskie Ruchu Szensztackiego i pragnie dzielid się
charyzmatem Szensztatu dla kobiety. Zawiera wiele cennych artykułów z duchowości kobiety,
świadectw ze spotkao dla kobiet przy Sanktuarium Wierności, a także wywiadów i inspiracji w
tekstach tworzonych przez kobiety Szensztatu i z myślą o nich. Na razie czasopismo ukazuje się w
wersji internetowej. Twórcy projektu zapraszają do włączenia się w tworzenie czasopisma wszystkie
Kobiety Szensztatu – „dzielmy się charyzmatem Szensztatu z kobietami w naszej Ojczyźnie”.
Pierwszy numer jest do pobrania na stronie www.szensztat.pl (Aktualności z dn. 26.05.) i
www.admirabilis.pl
SMS-we pogotowie modlitewne – projekt realizowany jest już kilka lat przez grupę Matek i
Kobiet w Poznaniu. Panie przekazują sobie SMS-mi prośbę o modlitwę, widomośd o konkretnej
trudnej sytuacji, chorobie, czy śmierci i ogarniają potrzebujących modlitwą, składanymi w tych
intencjach ofiarami do skarbca łask. Taka duchowa łącznośd i wsparcie można powiedzied „działa
od razu” i jest siłą do pokonania wielu problemów życia codziennego, sprawia, że nie czujemy się
sami w dźwiganiu „ewangelicznego krzyża”.

3. KOLUMNA KARDYNAŁA W RZYMIE darem na ROK 2014:
Wszystkich członków Ruchu, grupy, wspólnoty, 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 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:..
Triduum Szensztackie od tego roku będzie się odbywało w miesiącu wrześniu. Program
tegorocznego TRIDUUM, które odbędzie się w dniach 20-23 września 2012 r. w Otwocku- Świdrze
jest dostępny w Aktualnościach na stronie www.szensztat.pl
Zachęcamy także do zapoznania się z relacjami uczestników pielgrzymki i uroczystości koronacji
Matki Bożej Trzykrod Przedziwnej na Królową Nowej Ewangelizacji Europy na naszych stronach
internetowych.
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