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  ROK  JUBILEUSZOWY                                       PAMIĘTAJ:    10 lutego 1975 r.  został otwarty proces 
             beatyfikacyjny Sł. Bożego o. Józefa Kentenicha 

Numer  27/ 18. 02. 2014 r.                                            
 

Nos cum prole pia… 

Rok Jubileuszowy trwa – korzystajmy z łask odpustu zupełnego płynących poprzez  
sanktuaria filialne, zapraszajmy do ich nawiedzenia naszych bliskich, znajomych, przyjaciół.  

Wszyscy spotykamy się u Królowej Polski na ogólnopolskiej pielgrzymce Ruchu 29 -30 marca br.  
Łączymy się w przymierzu miłości - REDAKCJA 

 

1. Echa o realizacji projektów na drodze 2014:  
 

 Od 10 stycznia br. peregrynuje po Polsce, w ramach pielgrzymki po całej Europie Auxiliar. Jest to obraz  
Pielgrzymującej Matki Bożej, który 8 września 2012 r. z inicjatywy Członków Apostolatu Pielgrzymującej 
Matki krajów europejskich, został uroczyście ukoronowany na Królową Nowej Ewangelizacji Europy. 
Uroczystości przewodniczył i aktu koronacji dokonał ks abp Rino Fisichella Przewodniczący Papieskiej Rady 
ds. Nowej Ewangelizacji.  
Obecne pielgrzymowanie Królowej Nowej Ewangelizacji Europy odbywa się w celu zjednoczenia ludzi wokół 
Chrystusa w jedną Rodzinę Bożą. Pielgrzymująca pragnie pomóc Europie, Kościołowi i społeczeństwom w 
ożywieniu na nowo chrześcijańskich korzeni. Maryja otwiera ludzkie serca dla Chrystusa. Wychowuje nas na 
wiarygodnych chrześcijan. Pielgrzymowanie Matki Bożej łączy się także z jubileuszem 100-lecia Ruchu 
Szensztackiego, który będzie obchodzony 18.10.2014 r.  
Matka Boża nawiedziła już diecezję gdańską, obecnie przebywa w diec. opolskiej. Następny przystanek to 
diecezja gliwicka i katowicka. Peregrynacja w Polsce potrwa  do 15 czerwca br. Obszerne relacje 
znajdziemy na stronie Ruchu: www.szensztat.pl 
 

 W listopadzie został zgłoszony projekt Sióstr Wieczystej Adoracji Najśw. Sakramentu, aby uczcić Rok 
Jubileuszowy rozwojem Szensztackiego Kręgu Wieczystej Adoracji do liczby 2014 osób. Na dzień 
dzisiejszy s. M.Jana Rossa, przekazała nam wiadomość:  

 „Z wdzięcznością spoglądamy na działanie Boże w ludzkich duszach i ludzkie 
współdziałanie tych, którzy na naszą prośbę informowali innych o możliwości 
włączenia w Krąg Adoracji. Obecnie jest nas już w Kręgu już ponad 2014 osób. 
Jest to radość dla całego Ruchu w Polsce, bo przecież Ojciec Założyciel mówił, 
że tylko modlitewne zastępy mogą zapewnić owocność apostolatu”.   
 

Oczywiście nadal można zgłaszać swój udział w Kręgu, łączyć swoją 
modlitwę z modlitwami Sióstr w Sanktuarium i dawać swój wkład dla 
dobra Kościoła i Ruchu, kontakt:  adoracja@szensztat.pl 
 
  

 

http://www.szensztat.pl/
mailto:adoracja@szensztat.pl
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 Nowy projekt  PASZPORT SZENSZTACKI  
cieszy się coraz większym zainteresowaniem. 
Organizatorzy, kierują do nas kilka słów:  

„Drodzy członkowie i sympatycy Ruchu. Idea paszportu szensztackiego rozwija się i dojrzewa. 
Duchowo pielgrzymuje z jego pomocą już ponad sto rodzin. Cieszymy się z zainteresowania tym projektem 
przygotowującym nas do jubileuszu 2014. Jednocześnie zapraszamy każdego z Was, czytającego ten biuletyn, 
do włączenia się w tę akcję duchowej pielgrzymki do 19 sanktuariów na całym świecie. Paszporty można 
zakupić u sióstr prowadzących posługujących w poszczególnych grupach oraz na www.paszport.szensztat.pl 

Uwaga! Nagroda jubileuszowa! 

Spośród pierwszych 10 osób, które ukończą pielgrzymowanie do wszystkich 19 sanktuariów zostanie 
rozlosowana pielgrzymka do Szensztat na uroczystości naszego jubileuszu (pełne pokrycie kosztów podróży i 
pobytu). 
Informacja dla młodzieży: 
Powstał pomysł, by w ciągu wakacji 2014 zorganizować 10-dniową pielgrzymkę po wszystkich polskich 
sanktuariach szensztackich. Oprócz wspólnego podróżowania, modlitwy i dobrego towarzystwa, przy każdym 
sanktuarium czekają na Was warsztaty, modlitwa i wspólna zabawa. Więcej informacji na 
mlodzi@paszport.szensztat.pl. Czekamy na zgłoszenia!” 
 
   2.  JUBILEUSZOWE ogólnopolskie świętowanie NA JASNEJ GÓRZE: 

Nocne modlitewne czuwanie Ruchu na Jasnej Górze odbędzie się w tym roku pod 

hasłem: 

MARYJO – SZENSZTAT DZIĘKUJE 
Jasna Góra, 29-30 marca 2014 r. 

 

 Będziemy czuwać i modlić się, dziękując Bogu przez Maryję za 100-lecie Ruchu 
Szensztackiego, wyrażając wdzięczność za duchowe owoce Przymierza Miłości. 
Szczególną intencją będzie także prośba o błogosławieństwo dla Rodziny 
Szensztackiej, aby zawsze była darem dla Kościoła.  

 
 

Ramowy program: 
12.00  -  Anioł Pański z ks. abp. Wacławem Depo – Katedra Częstochowska  

Pielgrzymka na Jasną Górę Aleją NMP: pielgrzymujemy ze sztandarami,  
flagami, w strojach regionalnych  

 Uroczyste powitanie Pielgrzymki Jubileuszowej na Wałach Jasnogórskich 
14.00  -  MSZA ŚW. - przewodniczy i Słowo Boże wygłosi J.E. ks. bp Paweł CIEŚLIK, 

Protektor Ruchu Szensztackiego w Polsce 
17.00-20.00 -  Spotkania stanowe:  

 młodzież w auli św. Józefa   

 rodziny w auli o. Kordeckiego  
21.00  -  Apel Jasnogórski  
21.30  -  Czuwanie modlitewne (do 4.30 rano) 
 00.00  -  MSZA ŚW. - przewodniczy i Słowo Boże wygłosi J. E. ks. abp Celestino MIGLIORE,  

Nuncjusz Apostolski 
4.15  -  Błogosławieństwo i rozesłanie 
 

Dla uczestników przygotowywany jest „Pakiet uczestnika”, który będzie zawierał m. innymi: Program 
szczegółowy czuwania, śpiewnik, chustę z logo Ruchu, przypinkę jubileuszową. Koszt pakietu w przybliżeniu 
wyniesie 10 zł. W tej cenie będzie także zawarta ofiara na KIELICH OFIARNY - dar jubileuszowy Ruchu 
Szensztackiego w Polsce dla sanktuarium jasnogórskiego.  

http://paszport.szensztat.pl/
http://www.paszport.szensztat.pl/
https://poczta2.nq.pl/imp/compose.php?to=mlodzi%40paszport.szensztat.pl
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Na PIELGRZYMKĘ JUBILEUSZOWĄ zapraszamy każdego! Oczekujemy na wszystkich członków Ruchu, 
naszych Przyjaciół, Sympatyków, Rodziny, naszych Duszpasterzy, wspólnoty Kręgów Pielgrzymującej MTA, 
Kręgi Wieczystej Adoracji. Już dzisiaj rozpocznijmy organizować grupy wyjazdowe. Zachęcamy do 
przygotowania informacji o czuwaniu do lokalnej prasy, do gazetek parafialnych, lub innych środków 
przekazu. Dziękujemy za każdy wkład apostolski, modlitewny, organizacyjny czy materialny podejmowany w 
intencji tego jubileuszowego świętowania.  

 Dalsze szczegółowe informacje dotyczące pielgrzymki oraz czuwania modlitewnego zostaną podane 
na stronie internetowej Ruchu po 5 marca br. 
 

3. Wyjazdy jubileuszowe: 
 

Dziękujemy za już przesłane zgłoszenia na wyjazdy jubileuszowe do Rzymu i do Szensztatu. Jeżeli ktoś 
chciałby jeszcze dosłać swoje zgłoszenie może to uczynić na adres : 2014@szensztat.pl, Sekretariat Komisji 
2014.  

 
 

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