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ROK  JUBILEUSZOWY                                        PAMIĘTAJ:     
        8. 07. 1910 r. –  święcenia kapłańskie o. Założyciela 

Numer 31 / 18 czerwca 2014                                                                        
                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                         
                 Nos cum prole pia… 

Już ponad pół roku świętujemy 100-lecie Przymierza Miłości i naszego Dzieła,  
łączymy się w radosnym Te Deum laudamus, które wybrzmiało w wielu stacjach 
jubileuszowych, zachęcamy do nawiedzania sanktuariów i dzielenia się z nami  

refleksjami z tego wyjątkowego czasu łaski - REDAKCJA 
 

1. Echa ze  STACJI JUBILEUSZOWYCH: 

 
W ostatnim miesiącu odbyło się 6 STACJI JUBILEUSZOWYCH: 

 18 maja 2014 r. w Józefowie u Ojców, przy Sanktuarium Syjonu, 

 24 maja 2014 r. w Poznaniu przy parafii św. Jerzego, 

 26 maja 2014 r. w Gdyni, przy parafii św. Jadwigi w Gdyni-Karwinach, 

 1 czerwca 2014 r. na Górze Chełmskiej w Koszalinie, 

 7 czerwca 2014 r. w Winowie k. Opola przy Sanktuarium Wieczernika, 

 14 czerwca 2014 r. w Radlinie, archidiecezja katowicka. 
 
Uroczystości te okazały się głębokim przeżyciem dla wszystkich wspólnot Ruchu, uczestnicy 
doświadczyli szczególnej obecności Matki Bożej, radości z tego szczególnego czasu 
jubileuszowego świętowanego wspólnie z kościołami lokalnymi, przy udziale biskupów  
i kapłanów, sympatyków Ruchu i osób często postronnych, dla których była to okazja do 
zapoznania się z naszą drogą przymierza miłości.  
O. Arkadiusz Sosna, Krajowy Duszpasterz Ruchu, który uczestniczył we wszystkich 
dotychczasowych stacjach wyraża wdzięczność każdemu PIELGRZYMOWI i żywi nadzieję na 
kolejne spotkania podczas stacji jubileuszowych oraz w Szensztacie i Rzymie. 

Obfite relacje i galerie zdjęciowe znajdziemy na stronach diecezjalnych poszczególnych 
centrów szensztackich lub na ogólnopolskiej stronie Ruchu. 

 
 Przed wakacjami czeka nas jeszcze stacja jubileuszowa w Centrum Ruchu 
w Bydgoszczy na Piaskach przy Sanktuarium Zawierzenia 22 czerwca br.  
 z główną Mszą św. o g. 11.00. Dokładny program na stronie internetowej 
Centrum Ruchu w Bydgoszczy, która ma nową, piękną szatę graficzną – 
zapraszamy do wirtualnych odwiedzin > www.bydgoszcz.szensztat.pl 

http://www.szensztat.bydgoszcz.pl/
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2. ŚLADAMI OJCA KENTENICHA – kontynuacja projektu: 
 

 
3 lipca br. odbędzie się kolejny etap projektu: „Ślady Ojca 
Kentenicha na ziemiach polskich”, za który odpowiedzialni są pp. 
Jasińscy. Tym razem spotkamy się w Kołobrzegu, gdzie o. Józef 
Kentenich, nasz założyciel przebywał w 1917 r. w sanatorium 
Sióstr Elżbietanek. Jak mówią zapiski archiwalne i biografia 
Założyciela, był to jedyny taki wyjazd służący podratowaniu 
zdrowa w jego długiej historii życia. Sanatorium Sióstr Elżbietanek 
już nie istnieje, pamiątkowa płyta zostanie umieszczona  
w kruchcie kościoła św. Marcina, który znajduje się w pobliżu 
miejsca, gdzie wcześniej był kompleks sanatoryjny.  

 
Dodatkowym elementem ubogacającym planowaną uroczystość jest fakt zbliżającej się setnej 

rocznicy Urodzin śp. ks. kard. Nominata Ignacego Jeża, który spoczywa w kołobrzeskiej konkatedrze. 
Nasz wieloletni Protektor i świadek o. Założyciela nieraz wspominał, że jest z roku przymierza miłości, 
a nawet odrobinę starszy, bo urodził się 31 lipca 1914 r. W programie uroczystości będzie okazja, aby 
nawiedzić Jego grób. 
Zapraszamy wszystkich do udziału w tej uroczystości, szczególnie rodzinę szensztacką z północy 
Polski. Msza św. podczas której nastąpi odsłonięcie i poświęcenie tablicy odbędzie się 3 lipca br. 
o godz. 19.00 w kościele św. Marcina w Kołobrzegu. Pełny program zostanie podany na stronie 
Ruchu w najbliższym czasie. 

 
Dla przypomnienia: 

 Pierwsze upamiętnienie w ramach projektu „Ślady Ojca Kentenicha…”, miało miejsce  
15 września 2013 r. w Małym Buczku w diecezji bydgoskiej. Relacje z tego pięknego 
wydarzenia znajdziemy na stronie www.szensztat.pl, w Aktualnościach z dnia 17.09.2013 r. 
 

 Kolejne planowane miejsca upamiętnienia to Ząbkowice Śląskie, Braniewo, Prosity na Warmii 
i Pieniężno (WSD Werbistów). Dokładny harmonogram zostanie podany. Prawdopodobnie 
obejmie on już rok 2015. 

 

4. Wakacje w Roku Jubileuszowym: 
 

W Roku Jubileuszowym jest szczególnie bogata oferta Ruchu do spędzenia czasu podczas wakacji, 
organizowane są: rekolekcje rodzin, młodzieży, wakacje z Maryją dla dzieci,  pielgrzymki, Festiwal 
Młodych, itd.  
 
Maryja w sanktuariach czeka na nas  
z darem odpustu zupełnego, możemy 
także pielgrzymować po świecie  
z PASZPORTEM SZENSZTACKIM,  
wielu już jest w drodze… 

 

 

www.paszport.szensztat.pl 

 

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