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Szensztat 16-19.10.2014 Rzym 24-26.10.2014

Nos cum prole pia…
Jubileusz 2014 stał się rzeczywistością, doświadczyliśmy prawdziwego czasu łaski, radości
i wdzięczności. Tym numerem INFO 2014 pragniemy pożegnać się z naszymi Czytelnikami,
z wszystkimi, którzy w jedności przymierza miłości trwali na jubileuszowej drodze Triennium
i Roku Jubileuszowego. Dziękujemy za życzliwość i współpracę - REDAKCJA

SZENSZTAT – jubileuszowe doświadczenienie międzynarodowości Dzieła :
Jubileuszowe 4 dni w Szensztacie to niezapomniane doświadczenie piękna
drogi przymierza miłości, która połączyła ludzi z 50 krajów świata,
ze wszystkich kontynentów. Z Polski uczestniczyło w uroczystościach
ponad 240 osób wśród których byli przedstawiciele wszystkich wspólnot
Ruchu. Wielką radością była obecność ks. bpa Pawła Cieślika, naszego
Protektora w Polsce i ks. bpa Jana Wieczorka wieloletniego Przyjaciela
Ruchu. Poza oficjalnymi punktami programu, w których było kilka
„polskich” akcentów (np. modlitwy w j. polskim, śpiew pieśni „Abba
Ojcze”, udział małżonków w modlitwie wiernych, udział młodych), przeżywaliśmy także nasze narodowe,
nocne czuwanie modlitewne w Prasanktuarium, mszę św. w j. polskim dla całej delegacji z naszego kraju
w kaplicy Domu Studiów ks. Pallotynów i godzinną modlitwę przy Grobie Założyciela.
Wszystkie te przeżycia zostają głęboko w naszych sercach. Można zapoznać się z relacjami z tych wydarzeń
na międzynarodowych stronach Ruchu oraz na portalach internetowych wspólnot w Polsce.
Linki:

http://vimeo.com/111938488
http://www.domradio.de/video/internationale-willkommensfeier-100-jahre-schoenstatt-0
http://www.domradio.de/video/predigt-bischof-ackermann-internationale-willkommensfeier-100jahre-schoenstatt
http://www.domradio.de/video/nacht-der-jugend-100-jahre-schoenstatt
http://www.domradio.de/video/festakt-100-jaehriges-jubilaeum-schoenstatt
http://www.domradio.de/video/liebesbuendnisfeier-und-internationale-fiesta-100-jahreschoenstatt

RZYM – spotkanie w sercu Kościoła z Ojcem Św. FRANCISZKIEM
Jubileusz w Rzymie zgromadził ponad 7 tysięcy delegatów Ruchu. Głównym punktem
świętowania było niezapomniane spotkanie z Ojcem św. Franciszkiem w sobotę,
25 października br. Ojciec św., pochylając się nad pytaniami skierowanymi do niego przez

przedstawicieli Ruchu, podzielił się własnym doświadczeniem wiary wpisanym w obecne, często trudne
sprawy Kościoła, rodziny i ewangelizacji. Tych wielkich przeżyć dopełniła niedzielna msza św. w Bazylice
św. Piotra i Anioł Pański, podczas którego Ojciec św. powitał i pozdrowił Ruch Szensztacki na całym świece.
Dalszy program obejmował obok nawiedzenia Sanktuariów Cor Ecclesiae i Matri-Ecclesiae (Belmonte) także
msze św. narodowe w różnych punktach Wiecznego Miasta. Nasza „polska” msza św. była celebrowana
w kościele Santa María in Traspontina przy via Conciliazione i zgromadziła ponad 200 osób. Liturgii
przewodniczył ks. abp Tadeusz Kondrusiewicz, Ordynariusz mińsko-mohylewski, od 25 lat związany
w Ruchem Szensztackim. Ogromnie ważne były osobiste spotkania, modlitwa przy Grobie św. Jana Pawła II,
nawiązane kontakty, radość doświadczenia międzynarodowości Szensztatu w Rzymie – centrum naszej wiary
i Kościoła.
Linki:

http://www.youtube.com/watch?v=C5I_FF0Pj7Q&list=UU7E-LYc1wivk33iyt5bR5zQ
http://vimeo.com/109995030; http://vimeo.com/109914697
https://www.flickr.com/photos/sico2014/sets;
http://schoenstatt2014.org/de/jubilaeum2014/news/video-pilgern-kommen-zu-dem-cor-ecclesiae-heiligtum/

Wdzięczność, która błogosławi…
1. „...za wszystko dziękujcie” (1 Tes 5;18)
Bogu niech będą dzięki, za bezmiar łask i błogosławieństwa jakimi nas
obdarował. Rok Jubileuszowy pełen wydarzeń i przeżyć, które pozwoliły nam
przybliżyć się do Boga i Jego Matki oraz pogłębić nasze wzajemne więzy, staje się
skarbnicą DOBRA, PIĘKNA, ŚWIADECTWA, POWOŁANIA i szeregu innych darów,
które będziemy odkrywać i z wrażliwością pielęgnować. Odnowienie Przymierza
Miłości umacnia nas i jeszcze bardziej pozwala wrastać w fundament naszej
RODZINY.
Uroczystości w Polsce, Szensztacie i Rzymie napełniły nas radością. Radosne świętowanie wiąże
się z dobrym przygotowaniem. Dlatego pragnę wyrazić swoją wdzięczność za wszelkie ofiary składane
do skarbca łask. Serdecznie dziękuję za modlitwę i adorację, za podejmowanie wielu projektów
apostolskich, za trud pielgrzymowania do naszych sanktuariów oraz do Szensztatu i Rzymu. Wszelkie
działania, które zostały podjęte w Roku Jubileuszowym, pomogły uczynić Szensztat darem dla Kościoła
i świata oraz pozwoliły jeszcze bardziej odkryć i umocnić swoje miejsce w naszej RODZINIE.
Moją wdzięczność kieruję do WSZYSTKICH SPRZYMIERZONYCH NA DROGACH PRZYMIERZA
MIŁOŚCI. Każde działanie i trud wypływały z miłości i odpowiedzialności za DZIEŁO SZENSZTATU.
Radość jubileuszowa niech będzie zdrojem łask w odważnym świadectwie na drogach ewangelizacji.
18 listopada br., podczas Mszy świętych i przy odnowieniu Przymierza Miłości, wyśpiewajmy
Bogu pełne wdzięczności MAGNIFICAT za JUBILEUSZ.
Z wdzięcznością oraz błogosławieństwem i modlitwą
o. Arkadiusz Sosna

Plany, podsumowania, perspektywy….





Aktualnie trwają prace nad wznowieniem jubileuszowej pozycji: „Szensztat, moje miejsce
w Kościele”, która jest kompendium informacji o Ruchu w Polsce.
Koniecznym wydaje się także zebranie i udostępnienie całości treści Roku Jubileuszowego,
obejmujących przebieg stacji jubileuszowych w poszczególnych centrach Ruchu, uroczystości
w Szensztacie i w Rzymie, z uwzględnieniem „polskich akcentów”, świadectwa i wspomnienia
uczestników. Bardzo prosimy o włączenie się w to opracowanie. Podczas czuwania Rodziny
Szensztackiej na Jasnej Górze, 14 marca 2015 roku, planujemy w duchu dziękczynienia powrócić do
tego bogatego czasu łaski.
Do końca roku zostanie opracowany terminarz projektu „Ślady Ojca Kentenicha w Polsce”.

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

