
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK  JUBILEUSZOWY                               PAMIĘTAJ:  1 maja 1964 r. - 

Numer  29 / 18. 04. 2014                                   erygowanie polskiej prowincji Szensztackich Sióstr Maryi 

 

Nos cum prole pia… 

Serdecznie pozdrawiamy i wspólnie za całą Rodziną Szensztacką, łączymy się  

w modlitwie przed kanonizacją wielkich Papieży – Jana XXII I umiłowanego Jana Pawła II.   

Z radosnym ALLELUJA – Redakcja  

 

1. ECHA z Jasnej Góry: 

 
W naszych sercach trwa dziękczynienie za „wielkie 
rzeczy”, które dokonały się podczas modlitewnego, 
jubileuszowego czuwania Ruchu na Jasnej Górze 29-
30 marca br. Dziękujemy wspólnotom, grupom, 
kapłanom, Apostolatowi Pielgrzymującej MTA, 
każdemu uczestnikowi pielgrzymki za modlitwy, za 
ofiary, które trzeba było pokonać, za wkład pracy w 
organizację, wzajemną życzliwość i pomoc. Przede 
wszystkim dziękujęmy Bogu, że mogliśmy dać wyraz 
naszej miłości do Maryi, przeżyć radość modlitewnego 
i wspólnotowego  dziękczynienia za 100 lat  przymierza miłości. 

Było to faktyczne jubileuszowe świętowanie!  
Wspaniały, godny, „błękitny” przemarsz przez Czestochowę. Dosłowne pielgrzymowanie do tronu 
Królowej Polski, to doświadczenie, którego nie sposób przecenić, wielkie świadectwo wiary  
i apostolski znak, że Szensztat żyje, modli się i świętuje! 
Gratulujemy naszym Siostrom Maryi złotego jubileuszu polskiej Prowincji. Łączyliśmy się  
w modlitewnym dziękczynieniu przed Cudownym Obrazem.  
Wielkim doświadczeniem wspólnoty Ruchu było spotkanie w auli o. Kordeckiego i spotkanie 
młodych w hali św. Józefa. Zobaczyliśmy w pięknej, nowoczesnej formie jak wiele dokonało się  
w ciągu 100. lat Szensztatu w naszej Ojczyźnie. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do 
tego przeżycia. 
Czuwanie i skierowane do nas słowa Nuncjusza Apostolskiego podczas dziękczynnej Eucharystii, 
wyznaczają kolejne punkty dalszego wiernego trwania Ruchu w Kościele i apostolskiej służby 
rodzinie, młodzieży i wszystkim, którzy pragną iść drogami wiary z Maryją, Matką Trzykroć 
Przedziwną i Zwycięską Królową z Szensztatu. 
Słowa szczególnego podziękowania kierujemy do ks. bpa Pawła Cieślika, naszego Protektora, który 
czuwał i modlił się z nami. Dziękujemy także wielkiemu Przyjacielowi Ruchu w Polsce,  
ks. bp. Janowi Wieczorkowi. 



Czas tej wyjątkowej nocy minął bardzo szybko, w sercach pozostały słowa: Maryjo, Szensztat 
dziękuje! Będą one towarzyszyły nam przez dalsze dni i miesiące Roku Jubileuszowego. Ufamy, że 
zabrzmią podczas kolejnych stacji jubileuszowych w Polsce oraz na jubileuszowych pielgrzymkach 
w Szensztacie i w Rzymie.   
 

Najbliższe stacje obchodów jubileuszowych - ZAPRASZAMY! 
 

11.05.2014 r.  – Jubileusz 50-lecia ukonstytuowania Prowincji Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi w Polsce 

18.05.2014 r.  – Stacja jubileuszowa przy Sanktuarium Syjonu; Józefów k. Warszawy 

24.05.2014 r.  – Stacja jubileuszowa Rodziny Szensztackiej w arch. poznańskiej (Poznań) 

26.05.2014 r.  – Stacja jubileuszowa Rodziny Szensztackiej w arch. gdańskiej (Gdynia) 

1.06.2014 r.  – Stacja jubileuszowa w Centrum Szensztackim w diec. koszalińsko-kołobrzeskiej 

                          przy Sanktuarium Przymierza; Góra Chełmska - Koszalin 

7.06.2014 r.  – Stacja jubileuszowa w Centrum Szensztackim w diecezji opolskiej 

przy Sanktuarium Wieczernika; Winów k. Opola 

22.06.2014 r.  – Stacja jubileuszowa w Centrum Szensztackim w diecezji bydgoskiej 

przy Sanktuarium Zawierzenia; Bydgoszcz-Piaski 

14.06.2014 r.  – Stacja jubileuszowa Rodziny Szensztackiej w arch. katowickiej; Radlin 

7.09.2014 r.  – Stacja jubileuszowa w Centrum Szensztackim w diecezji gliwickiej 

przy Sanktuarium Matki Jedności; Zabrze-Rokitnica 

12–14.09.2014 r. – Stacja jubileuszowa w Krajowym Centrum Ruchu Szensztackiego 

przy Sanktuarium Wierności; Otwock-Świder 

 

Sprawozdanie z jubileuszowego czuwania na Jasnej Górze znajdziemy na: www.szensztat.pl 
 i na stronie Biura Prasowego Jasnej Góry z dnia 30 marca br.: http://www.jasnagora.com/. 
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KOCHANI! 

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy, aby towarzyszenie Jezusowi  
w czasie Świętego Triduum oraz uczestnictwo w Liturgii Rezurekcyjnej napełniło Was radością, 
pokojem i łaską. Niech będzie to czas głębokiego przeżycia tajemnic wiary, pogłębienia odwagi 
do dawania świadectwa Ewangelii i życia przymierzem miłości. 

 
Niech Zmartwychwstały Chrystus za wstawiennictwem Królowej Nieba obdarza 

nadzieją, ześle dar Bożego Ducha, który umocni i poprowadzi po jubileuszowych drogach łaski.  
Dziękujmy Trójjedynemu Bogu za dar beatyfikacji Jana XXII i Jana Pawła II - Te Deum laudamus, 
Alleluja!  

                           -  z błogosławieństwem  o. Arkadiusz Sosna, z Komisją 2014 
 

 

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