
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ROK  JUBILEUSZOWY                     PAMIĘTAJ:  20.05.1945 r. – powrót Założyciela z Dachau do Szensztatu 

Numer  30 / 18. 05. 2014                                       31.05. 1949 r.  – III kamień milowy  w historii Szensztatu 

 

  

 Nos cum prole pia… 

W Roku Jubileuszowym miesiąc maj jest szczególnie obfity w jubileuszowe świętowanie.  

Życzymy pełni łask za wstawiennictwem Trzykroć Przedziwnej Matki – Królowej Maja  

dla uczestników i organizatorów stacji jubileuszowych w Polsce i na świecie -   REDAKCJA 

 

1. ECHA O REALIZACJI PROJEKTÓW: 

I Krajowa Kapituła Apostolskiego Szensztackiego Związku Rodzin odbyła się w dniach od 30 kwietnia do 4 

maja 2014 r. „Owocem kapituły jest między innymi statut naszej związkowej wspólnoty. Ufamy, iż będzie 

on narzędziem w jej dobrym funkcjonowaniu i dalszym duchowym rozwoju. Kapituła wybrała ponadto 

pierwsze Krajowe Kierownictwo Związku Rodzin. (…) Wybór Krajowego Kierownictwa i przejęcie przez 

rodziny odpowiedzialności za Związek Rodzin wiąże się równocześnie z przyjęciem innej roli przez naszych 

dotychczasowych opiekunów: o. Mirosława Żabnickiego i s. Bożeny Kuziel. (…) Kapituła i jej owoce to dar 

polskiej Rodziny Szensztackiej na jubileusz 100-lecia naszego Ruchu”  - piszą w informacji na stronie Ruchu 

uczestnicy kapituły.  

Do zarządu Związku zostali wybrani: Paweł i Mirosława Kwas (kurs II) jako Kierownicy Krajowi, Wojciech i 

Małgorzata Szczeblewscy (kurs I) jako zastępcy Kierowników Krajowych oraz dwie rodziny doradcze: 

Ryszard i Anna Pinio (kurs IV), Piotr i Anna Tokarscy (kurs V). Szczegółowe informacje znajdziemy na stronie 

www.szensztat.pl /Aktualności. 

 Gratulujemy całemu Związkowi Rodzin dynamicznego rozwoju i życzymy dalszej apostolskiej odwagi w 

codziennym życiu przymierzem miłości i bycia wiernym świadkiem Ewangelii we współczesnym świecie. 

2. STACJE JUBILEUSZOWE: 

 

 W maju rozpoczynamy świętowanie 100 lat Szensztatu poprzez STACJE 
JUBILEUSZOWE w Polsce. Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w tych 
uroczystościach w pobliskich centrach Ruchu i przy sanktuariach. Przypominamy te, 
które będą w najbliższym miesiącu! 
 

18 maja br. – stacja jubileuszowa w Józefowie, przy Sanktuarium Syjonu, na którą serdecznie zapraszają. 
Ojcowie Szensztaccy: 

15.00 – przejazd i prezentacja zabytkowych samochodów 
18.00 – koncert przy Sanktuarium 
19.00 – Eucharystia 
Stacja połączona jest z pieszą pielgrzymką jubileuszową, która wychodzi ze Świdra, o g. 15.30. 

http://www.szensztat.pl/


 24 maja br. –  stacja jubileuszowa w Poznaniu przy parafii św. Jerzego: 
14.00 – Nabożeństwo jubileuszowe 
16.00 – Eucharystia, koronacja Obrazu MTA połączona z uroczystym zawieszeniem w sali spotkań 

 26 maja br. – stacja jubileuszowa w Gdyni-Karwinach przy parafii św. Jadwigi  
17.30 – Nabożeństwo majowe 
18.00 – Msza Św. z koronacją Obrazu MTA na Królową Radosnej Nadziei 
Agapa, świętowanie we wspólnocie 

  1 czerwca br. – stacja przy Sanktuarium Przymierza na Górze Chełmskiej 
10.30 – Procesja jubileuszowa z Obrazem MTA (rozpoczęcie przy Bramie) 
12.30 – Eucharystia 
15.30 – Nabożeństwo czerwcowe 

 7 czerwca br. – stacja jubileuszowa przy Sanktuarium Wieczernika w Winowie k. Opola 
15.00 – Nabożeństwo dziękczynne 
16.00 – Eucharystia połączona z procesyjnym wprowadzeniem Obrazu MTA do sanktuarium 
19.00 – Czuwanie: „Z Maryją oczekujemy zesłania Ducha Świętego…” 

 14 czerwca br. – stacja w Radlinie przy parafii św. Marii Magdaleny: 
10.00 – Eucharystia 
11.30 – koncert zespołu CORDIS 
12.00 – agapa 
 
Szczegółowe programy będą podawane na stronie www.szensztat.pl  

 

3. PODZIĘKOWANIE: 

 
Siostry Szensztackie serdecznie dziękują uczestnikom uroczystości z okazji złotego jubileuszu polskiej 
Prowincji Sióstr, która odbyła się 11 maja 2014 r. Dziękujemy Ojcom Szensztackim, zaprzyjaźnionym 
kapłanom, ks. Pallotynom z obu prowincji, delegacjom z Polski, Białorusi i Rosji, sympatykom i dobrodziejom 
wspólnoty. Słowa wdzięczności kierujemy do grup i osób indywidualnych z Ruchu 
Szensztackiego, którzy  przesłali do nas życzenia z zapewnieniem o duchowej łączności 
i modlitwie. Dziękujemy także za wszelkie znaki i dowody pamięci i za… jubileuszowy 
tort!  
Zapewniamy o wdzięcznej modlitwie u stóp Królowej Wierności – Siostry Maryi! 

 

 

 

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

http://www.szensztat.pl/

