ROK JUBILEUSZOWY
Numer 26 / 18. 01. 2014 r.

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

Nos cum prole pia…
Trwamy w Jubileuszowym Roku 2014. Wszystkim życzymy pełni łask i Bożego błogosławieństwa
na każdy dzień życia w przymierzu miłości - REDAKCJA
1. Z życia SANKTUARIÓW FILIALNYCH:
 W ostatnim e-informatorze obszernie pisaliśmy o nowym projekcie X Kursu Związku Rodzin, który
zgromadzony wokół Sanktuarium Syjonu rozpoczął projekt apostolski: Paszport Szensztacki.
Dzisiaj chcemy poinformować, że powstała strona internetowa informująca i koordynująca projekt.
Można poprzez nią zapoznać się z założeniami Paszportu, nabyć go i rozpocząć wspaniałą duchową
podróż po sanktuariach szensztackich na całym świecie.

Pomysłodawcy i twórcy PASZPORTU z Kursu X tak napisali o idei powstania:
Serce Boga i puls czasu - Szensztat to 100 lat historii ludzi, którzy trzymali ucho przy sercu Boga i rękę
na pulsie czasu. Dziś puls i serce wybijają nasz wielki Jubileusz. Jesteśmy przekonani, że przeżywać
100-lecie to mocne wyzwanie. I dlatego wymyśliliśmy Paszport Szensztacki.

Zapraszamy do odwiedzenia strony i uczestnictwa w projekcie: PASZPORT SZENSZTACKI
WWW.PASZPORT.SZENSZTAT.PL
2. JUBILEUSZOWE ogólnopolskie świętowanie NA JASNEJ GÓRZE:
Za dwa miesiące, 29-30 marca br., będziemy świętować jubileusz Ruchu w wymiarze ogólnopolskim,
u stóp Królowej Polski na Jasnej Górze w duchowej stolicy naszej Ojczyzny. Już dzisiaj rozpocznijmy
organizować grupy wyjazdowe, informujmy o jubileuszu naszych przyjaciół, sympatyków, osoby
zainteresowane Ruchem. 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. Zaproszenie
kierujemy do wszystkich!
3. Wyjazdy jubileuszowe:
Dziękujemy za przesłane zgłoszenia na wyjazdy jubileuszowe. Są one obecnie zbierane, grupowane pod
kątem środków transportu i lokalizacji noclegowych. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze dosłać swoje głoszenie może
to uczynić na adres : 2014@szensztat.pl, sekretariat Komisji 2014.
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Przedstawiamy ramowy program wyjazdu do Szensztatu autokarem w dniach 15-19 października 2014 r.
na który można jeszcze się zapisać:
Pielgrzymka Rodziny Szensztackiej do Szensztat
na JUBILEUSZ 100 - lecia
Program ramowy:
DZIEŃ 1
DZIEŃ WYJAZDU - 15.10.2014 r.
Zbiórka uczestników (Dokładne miejsca i godziny zbiórek zostaną podane w późniejszym czasie – będą
dopasowane do ilości zgłoszeń w poszczególnych miastach). Wyjazd. Przejazd na nocleg w okolice Szensztat
(w tym dniu nie ma obiadokolacji).

DZIEŃ 2 - 4

SZENSZTAT

Śniadanie, przejazd do Szensztat. Całodzienny pobyt w Szensztacie. Udział w centralnych obchodach jubileuszu
100 – lecia Ruchu Szensztackiego wg. harmonogramu organizatorów obchodów. Powrót do hotelu w okolicy
Szensztat.

DZIEŃ 5

DZIEŃ POWROTU - 19.10.2014 r.

Śniadanie, po którym wyjazd do Polski. Pożegnalny obiad na terenie kraju. Zakończenie pielgrzymki w
godzinach późno wieczornych.

Termin: 15 – 19.10.2014 r.
Cena: 1140 zł + opłata Pakietu Pielgrzyma
CENA OBEJMUJE:
1. autokar lux z WC, cafe barem, DVD i klimatyzacją, opłaty drogowe i autostradowe;
2. 4 noclegi w hotelach lub pensjonatach **/*** w pokojach 2 – 3 osobowych z łazienkami;
3. wyżywienie: 4 śniadania, 1 obiad;
4. opiekę polskojęzycznego pilota na całej trasie;
5. opiekę duchową kapłana;
6. ubezpieczenie zagraniczne KL + Assistance wraz z KL chorób przewlekłych do 10.000 EUR,
NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) - 1.300 EUR;
7. Podatek VAT.
UWAGI:
1.
* Planowane miejsca rozpoczęcia i zakończenia pielgrzymek – Sanktuaria MTA w Polsce.
2.
Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 60 Euro.
3.
Istnieje możliwość dokupienia obiadokolacji w hotelu – koszt około 12 Euro / obiadokolację
4. LIST KS. PETERA WOLFA – nowy projekt z SANKTUARIUM MATRI ECCLESIAE
Przedstawiamy List dr. Petera Wolfa na temat nowej inicjatywy podjętej przy sanktuarium na Belmonte
w Rzymie. List adresowany do odpowiedzialnych za sanktuaria filialne na całym świecie, dotyczy także nas
wszystkich, poprzez działania apostolskie, w których uczestniczymy na drodze 2014.

Szanowni Kustosze!
Dnia 18.10. 2013 r. z wielką radością rozpoczęliśmy nasz Rok
Jubileuszowy. Wszystkie spojrzenia skierowały się na Prasanktuarium,
które przez decyzję ks. Pallotynów zostało nam na nowo ofiarowane jako
wielki dar Matki Bożej. W czasie naszego triennium czuliśmy się na całym
świecie zjednoczeni na drodze do Szensztatu i do Rzymu. W pierwszym
roku jednoczyliśmy się w duchu wdzięczności wokół naszego Ojca
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i Założyciela, dziękując za jego inicjatywę wyrosłą z głębokiej wiary. W drugim roku odkrywaliśmy na
nowo nasze Prasanktuarium i całą sieć sanktuariów jako dar i staraliśmy się w nich na nowo
zadomowić. Od roku misyjnego staramy się rozeznawać i odczytać całe bogactwo naszego
posłannictwa, które wypłynęło z Prasanktuarium poprzez całą stuletnią historię. Nasze sanktuaria
filialne są wyrazem wielkiej owocności międzynarodowego Ruchu Szensztackiego.
To pismo kieruję w imieniu grupy odpowiedzialnych za Belmonte do kustoszy sanktuariów filialnych.
Chcielibyśmy zaprosić Was do podzielenia się bogactwem posłannictwa sanktuariów, które wypływa
z ich ideałów. Prosimy o dokumentację wszelkich projektów apostolskich, które miały miejsce przy
sanktuariach. Prosimy o przygotowanie tych informacji w formie dokumentu o obj. od 2-4 stron A4.
Mamy nadzieję, że podczas pielgrzymek do Rzymu w Roku Jubileuszowym przybędą także pielgrzymi
z Waszych sanktuariów i będą mogli te cenne informacje przywieźć w podwójnych egzemplarzach.
Dokumenty te zostaną umieszczone w sanktuarium Matri Ecclesiae, które jest "sanktuarium nas
wszystkich". Posłannictwem tego sanktuarium jest troska o owocność Szensztatu dla Kościoła, czego
tak bardzo pragnął Ojciec Założyciel. Grupa odpowiedzialnych za Sanktuarium Matri Ecclesiae
zaproponowała, aby w podłodze sanktuarium, było miejsce w którym będą uroczyście złożone te
świadectwa. Kopie tych dokumentów zostaną zebrane w formie książki i przechowane na Belmonte.
Tak jak przy poświęceniu międzynarodowego Sanktuarium w Rzymie były obecne stągwie z całego
świata jako mocny znak wkładów międzynarodowej Rodziny Szensztackiej dla Kościoła, tak w Roku
Jubileuszowym znakiem misyjnej owocności Szensztatu będzie umieszczenie tych dokumentów.
Całe życie duchowe Szensztatu wypływa z Prasanktuarium, rozwija się w sanktuariach filialnych
i płynie z powrotem do Kościoła przez sanktuarium Matri Ecclesiae.
OMNIA MATRI ECCLESIAE!
Z serdecznymi pozdrowieniami w Adwencie roku jubileuszowego Mgr. Dr Peter Wolf, Rektor Generalny
Berg Moriah
Tłum. Listu dr. P. Wolfa: s. M. Felicja Lewandowska

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