ROK JUBILEUSZOWY

PAMIĘTAJ: 4. 10. 1918 r. - Śmierć sł. Bożego Józefa Englinga

Numer 34 / 18. 09. 2014 r.
Nos cum prole pia…
Jesteśmy po TRIDUUM SZENSZTACKIM w Krajowym Centrum Ruchu
w Otwocku-Świdrze, które poprzez stację jubileuszową przy Sanktuarium Wierności
wpisało się w wyjątkowy czas jubileuszowych obchodów.
Życzymy, aby nadchodzące dni i cały październik ‘2014 był dla nas wszystkich
niezapomnianym czasem łaski. Trwajmy wiernie na drodze przymierza - REDAKCJA

1. Stacje Jubileuszowe i TRIDUUM SZENSZTACKIE Otwock-Świder 2014:


7 września br. wraz z Paniami Szensztatu i Ruchem z diecezji gliwickiej świętowaliśmy Stację
Jubileuszowa przy Sanktuarium Matki Jedności. Uroczystość zaszczycili ks. bp Jan Kopiec, Ordynariusz
diec. gliwickiej, który wygłosił poruszającą homilię, ukazując trwały wkład naszego Ojca w życie
duchowe Kościoła oraz ks. bp Senior Jan Wieczorek, wieloletni przyjaciel Ruchu. Udział władz miasta,
duchowa jedności z sanktuarium diecezjalnym w Ruchach Śląskich i wspaniała rodzinna atmosfera
świętowania dopełniły całości tej stacji jubileuszowej – więcej na stronie www.szensztatrokitnica.pl



Triduum Szensztackie trwało od 11-14 września br. w Otwocku-Świdrze przy Sanktuarium
Wierności. Inauguracja odbyła się w czwartek Eucharystią, a w piątek 12 września, po uroczystym
zawiązaniu wspólnoty i przywitaniu uczestników, pierwsze punkty programu wypełniły konferencje.
Siostra M. Marcelina Migacz przybliżyła historię rozwoju Ruchu Szensztackiego w Polsce, ukazując w
oparciu do dokumenty i świadectwa pragnienie o. Kentenicha, Założyciela Dzieła za założeniem
Szensztatu na polskiej ziemi, określając je jako „tęsknotę Ojca za Polską”. Drugą konferencję pt.
„Program: przyspieszenie rozwoju ‘2014” poprowadziła s. M. Estera Balcer, przygotowując zebranych
do dalszej pracy w grupach i podjęcia wysiłków nad obecnym kształtowaniem Szensztatu w Polsce, aby
pozostał wierny pierwotnemu posłannictwu przymierza miłości. Materiały z tych wystąpień w
najbliższym czasie będą dostępne na stronie www.szensztat.pl

Punktem centralnym tego dnia (12 września) i Stacji Jubileuszowej Metropolii Warszawskiej była
uroczysta wieczorna Msza św. i modlitewne czuwanie. Gest wyniesienia na zewnątrz obrazu Matki Bożej
Trzykroć Przedziwnej symbolizował wejście w nowe stulecie Ruchu i dał okazje do bezpośredniego oddania
hołdu Królowej Wierności. Wielkim przeżyciem był pochód wszystkich uczestników do Obrazu MTA z
dziękczynieniem, duchowym darem na nowe stulecie i symbolicznym gestem zapalenia świecy.
W Triduum brał udział bp Paweł Cieślik, nasz Protektor. W sobotę 13 września, podczas Mszy św. o g. 12.00
ks. Biskup, dziękował wspólnie z nami Pan Bogu za stulecie Dzieła Szensztackiego. Po południu odbyło się
radosne biesiadowanie, podczas którego przedstawiciele wszystkich diecezji pokazali w różnorodnej,
wesołej formie jak wyobrażają sobie rozwój Ruchu za kolejne sto lat.

Triduum zakończyło się w niedzielę podsumowaniem o. Arkadiusza Sosny Krajowego Duszpasterza Ruchu i
uroczystą Eucharystią pod przewodnictwem ks. abpa Henryka Hosera SAC, Ordynariusza warszawskopraskiego, który powiedział m. innymi: - Dzieło szensztackie powstało z krzyża. Ma w sobie tajemnicę
krzyża, rodziło się w jego cieniu, bo w czasie dwóch wojen światowych. Swoją drogę krzyżową przeszedł
także założyciel, o. Józef Kentenich. Jego droga krzyżowa jest ewidentna, bo stał się obiektem
prześladowań, został skazany przez swoich rodaków na śmierć w Dachau, wyprowadzony poza miasto jak
Jezus. Tej śmierci nie poniósł, bo Bóg chciał, żeby doświadczył cierpienia. Stało się tak, bo swoją próbę
przeszli wszyscy założyciele wielkich dzieł w Kościele - mówił w homilii abp Hoser. - Dziś cieszymy się
dorobkiem tego stulecia, tym, że Rodzina Szensztacka jest obecna na wszystkich kontynentach. Jesteśmy
wszyscy w jakiś sposób konarem drzewa, ale zawsze związani z pniem, a tym pniem dla nas jest drzewo
życia, drzewo krzyża, które wydało tak dojrzały owoc, jakim jest Jezus Chrystus, nasz Pan - zakończył abp
Hoser.
Tegoroczne Triduum było wielkim duchowym świętem, pozwoliło nam doświadczyć jedności Ruchu,
popatrzeć w perspektywie trzech lat triennium na czas JUBILEUSZU i jego pierwsze owoce. Wydaje się
konieczne wspólne, pieczołowite zebranie tego, co przeżyliśmy w formie świadectw, materiałów
dźwiękowych i zdjęć, ale najważniejsze jest to, co Królowa Przymierza ukształtowała w naszych sercach.
Wszelkie materiały zbieramy pod adresem Komisji 2014: 2014@szensztat.pl
Szersze relacje i galerie zdjęć znajdziemy na naszych stronach.
2. Wspólne ŚWIĘTOWANIE:
W dniach październikowych nasi przedstawiciele wezmą udział w uroczystościach
jubileuszowych w Szensztacie i w Rzymie. Przedstawiamy główne punkty
programu, abyśmy mogli się duchowo łączyć ze sobą, gromadząc się w tym
świętym czasie łaski w naszych sanktuariach filialnych lub domowych. Taka
duchowa łączność jednoczyć nas będzie w sercu ukochanej Matki Bożej i Ojca
Założyciela.
PROGRAM ogólny W SZENSZTACIE
16 października (czwartek)
W ciągu dnia – Pielgrzymki z różnych krajów do Prasanktuarium
16.30 Wprowadzenie i powitanie
17.30 Uroczyste otwarcie: Msza św. - Bp Stefan Ackermann, Trewir
17 października (piątek)
W ciągu dnia - Msze św. w grupach językowych
18.30 Wprowadzenie (Amfiteatr)
19.00 Wigilia
Noc Sanktuarium
18 października (sobota) - Dzień Przymierza
9.00 Wprowadzenie (Amfiteatr)
10.00 Msza św.
16.00 Wprowadzenie
16.30 Celebra Przymierza Miłości w historycznej godzinie - Amfiteatr/ Prasanktuarium
18.00 Świętowanie
20.00 Modlitwa Pielgrzymów z Polski przy grobie Założyciela w kościele Trójcy Świętej
21.00 Świętowanie młodych i wolontariuszy
19 października (niedziela)
Przed południem - spotkania międzynarodowe wspólnot i Msze św:
10.00 RODZINY - Amfiteatr
9.30 KOBIETY - Kościół Pielgrzyma
10.00 MŁODZIEŻ ŻEŃSKA - Aula w Kościele Adoracji
10.00 MŁODZIEŻ MĘSKA - Leśniczówka

STAŁE OFERTY PROGRAMOWE: Namioty przymierza - prezentacje projektów z całego świata, fora,
spotkania, wymiana doświadczeń, propozycje kulturalne, Droga Pielgrzyma do Prasanktuarium, Modlitwa
przy grobie o. Kentenicha, Centrum Duchowe w kościele Adoracji: adoracja, medytacje, sakrament pokuty,
Spotkanie z historią i aktualnym życiem Ruchu Szensztackiego, nawiedzenie historycznych miejsc.

Program w Rzymie dla pielgrzymów z Polski: 24-26.10.2014
24 października
16:30 Nawiedzenie Sanktuarium Matri-Ecclesiae (Belmonte)
20:00 Pielgrzymka od grobu Św. Wincentego Pallotiego na plac św. Piotra
25 października
11:00 Program w Auli Pawła VI
12:00 Przybycie Ojca św. Franciszka
16:00 Msza św. w języku polskim w kościele Santa María in Traspontina
przy via Conciliazione
26 października
9:30 Msza św. w bazylice św. Piotra
12:00 Anioł Pański z Ojcem Św. na placu Św. Piotra
15:00 Nawiedzenie Sanktuarium Cor Ecclesiae
Ponadto będzie możliwość uczestniczenia 24 i 27 października, o g. 8.00
w Mszy św. przy grobie św. Jana Pawła II
3. POLSKA WERSJA STRONY WWW:

Zapraszamy do korzystania z polskiej wersji
Jubileuszowej strony www, znajdziemy tam
m. innymi bieżące wiadomości, informacje
o transmisjach TV-Schonstatt:

http://schoenstatt2014.org/pl/

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

