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Nos cum prole pia… 
Serdecznie pozdrawiamy jeszcze w pełni „jubileuszowego” lata.  

Dzielimy się najnowszymi informacjami i zaproszeniem na kolejne stacje - REDAKCJA 
 
 

1. ECHA z pielgrzymich szlaków: 
 
Rok jubileuszowy jeszcze trwa, ale już można mówić o owocach 
wielkiego pielgrzymowania do ‘źródeł’, do Prasanktuarium  
w Szensztacie, do miejsc związanych z Założycielem i historią Ruchu 
oraz do sanktuariów filialnych w Polsce i na świecie. Krótko 
prezentujemy pielgrzymki, które już się odbyły do Szensztatu. Szerszy 
opis znajdziemy na: www.szensztat.pl 
  

 15-22 czerwca br. odbyła się pielgrzymka z diecezji pelplińskiej, którą animowała s. M. Ludmiła 
z Kartuz. Grupa nie była duża, 15 osobowa, ale wiozła do Szensztatu prawdziwy skarb – Auxilliar, 
który od stycznia peregrynował po wielu parafiach w Polsce. Grupa nawiedziła sanktuarium  
w Fiedrichroda, odwiedziła także Gymnich i dotarła do Szensztatu. 

 Od 26 czerwca do 4 lipca br. do Szensztatu pielgrzymowała młodzież szensztacka z różnych 
diecezji wraz z siostrami i ks. Przemysławem Tyburskim. Wśród pielgrzymów była także 
młodzież „zakonna” – kandydatki do wspólnoty sióstr Maryi. Trudno w krótkich słowach opisać 
klimat i radość tego pielgrzymowania - polska piosenka, uśmiech i modlitwa rozbrzmiewały na 
wszystkich szensztackich wzgórzach. Młodzież ubogaciła także świętowanie Polskiej Misji 
Katolickiej występem opolskiej grupy Teatru Radosnej Nadziei, która przy wsparciu innych 
członków pielgrzymki przedstawiła spektakl o przymierzu miłości. 

 5 lipca br. to był dzień świętowania w Szensztacie Polskiej Misji Katolickiej. Szczególnym 
gościem tego spotkania był ks. bp Romuald Kamiński z Ełku. Uroczystość  zgromadziła wielu 
Polaków, którzy przybyli w zorganizowanych grupach z Hamburga, Berlina, Essen, Dortmundu, 
Norymbergii, Stuttgartu, Mannheim, Karlsruhe, Kolonii oraz Frankfurtu, a także indywidualnie. 
Wielu pielgrzymów przywiozło swoje pielgrzymujące, pięknie przystrojone kapliczki, tzw. 
sanktuaria pielgrzymujące,  w których każdego miesiąca Maryja odwiedza rodziny. Główną 
animatorką tego świętowania była s. M. Damiana Czogała.  

 15 - 25 lipca 2014 br. do Szensztatu przybyła pielgrzymka z Rosji i Białorusi, której uczestnicy 
napisali o sobie: „stanowiliśmy 20-osobową grupę mieszaną, zarówno co do wieku, jak i stanu 
życia. Jednym słowem byli wśród nas przedstawiciele wszystkich powołań i życiowych zadań: 
rodziny, małżeństwa, matki; dzieci, młodzież i osoby dojrzałe wiekiem, kapłan i siostry Maryi…”. 
Obszerną relację znajdziemy na stronie www.szensztat.pl 
 

http://www.szensztat.pl/
http://www.szensztat.pl/


 

 

 6-10 sierpnia br. odbyła się jubileuszowa pielgrzymka z diecezji opolskiej, której duchowym 
przewodnikiem był ks. proboszcz W. Klingier z Winowa. Uczestniczyło w niej 45 osób wraz  
z dwoma siostrami Maryi z centrum diecezjalnego przy Sanktuarium Wieczernika w Winowie. Był 
to szczególnie intensywny czas łaski i budowania jubileuszowej wspólnoty. 

 Od maja do sierpnia w trzech turach pielgrzymowały do Szensztatu siostry Maryi z różnych 
placówek z całej Polski. Siostry podróżowały w grupach 7-9 osobowych. Wyjazdy były połączone 
z uroczystościami rodzinnymi międzynarodowej wspólnoty Sióstr oraz z nawiedzeniem miejsca 
urodzenia i chrztu św. o. Założyciela w Gymnich. Siostry podkreślają ogromne przeżycie i łaskę  
z daru modlitwy w Prasanktuarium w Roku Jubileuszowym. 
 

2. STACJE JUBILEUSZOWE: 
 

7 września br. (niedziela) odbędzie się stacja jubileuszowa przy Sanktuarium 
Matki Jedności w Zabrzu-Rokitnicy. Rozpoczęcie o godzinie 14.00, w programie: 
koncert, uroczysta koronka do Bożego Miłosierdzia, o godz. 16.00 pontyfikalna 
Msza św. pod przewodnictwem ks. bp gliwickiego Jana Kopca. Na świętowanie  

i radosne spotkanie podczas tej stacji jubileuszowej serdecznie zapraszają Panie Szensztackie 
wraz z rodziną szensztacką z diecezji gliwickiej.  
 

Stacja jubileuszowa przy Sanktuarium Wierności w Otwocku-Świdrze będzie 
połączona z TRIDUUM SZENSZTACKIM, które rozpocznie się 11 września br. 
(czwartek) Eucharystią o g. 20.00. 

Dalszy program triduum w piątek i w sobotę 12 i 13 września br. będzie obejmował 
konferencje, warsztaty, wspólnotowe świętowanie, spojrzenie na bogactwo apostolatu  
w okresie triennium poprzez prezentację „namiotów tematycznych”. Siostry Maryi wyrażą 
swoje Magnificat za 50. lat prowincji, a Związek Rodzin zaprezentuje swoje nowe struktury.  
Szczególnymi gośćmi tej stacji jubileuszowej będą księża Biskupi: bp Paweł Cieślik, Protektor 
Ruchu i ks. abp Henryk Hoser SAC, Ordynariusz warszawsko-praski, który w niedzielę  
14 września br. odprawi uroczystą Eucharystię kończącą stację o godz. 11.00. 

 
 3. INFORMACJE bieżące – nowy PROJEKT:.. 

 

Światowa Sieć Sanktuariów Domowych – to nowa inicjatywa RODZIN, która ma na celu 
dziękczynienie za 100 lat Szensztatu, pogłębienie i odnowienie Sanktuariów Domowych oraz jest 
propozycją rodzin dla Kościoła, która wyraża się w symbolu połączonej sieci Sanktuariów 
Domowych. Ta wirtualna sieć zostanie przekazana w dniu 25 października 2014 r. jako dar dla 
Ojca Świętego Franciszka i całego Kościoła. 
 
 
 
 
 
 
 

Co trzeba zrobić, aby włączyć się w ten projekt? Należy wysłać zdjęcie swojego sanktuarium domowego, 
które później wraz z innymi utworzy wirtualną sieć. Wszystkie informacje znajdziemy na stronie: 
 http://www.familienbewegung.de/hh/haupt.php?lang=polski 

 
 

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