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ROK  JUBILEUSZOWY                            PAMIĘTAJ:  31 lipca br. 100 LAT URODZIN  
Numer 32 / 18 lipca 2014 r.                     śp. Ks. Kardynała nominata Ignacego Jeża  
                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                         
                 Nos cum prole pia… 

Trwają wakacje i urlopy – życzymy wszystkim zasłużonego odpoczynku, a tym którzy muszą 
pracować wiele sił i umocnienia poprzez łaski przymierza miłości -  REDAKCJA 

 

1. Echa z realizacji PROJEKTÓW: 
 

 PROJEKT „Ślady o. KENTENICHA…” - 3 lipca br. odbyło się poświęcenie tablicy 
upamiętniającej pobyt Założyciela Ruchu w Kołobrzegu. W uroczystości, której przewodniczył 
ks. bp. Paweł Cieślik wzięło udział ponad 200 osób. 
 

 W dniu 5 lipca 2014 r. pielgrzymi z Polskich Misji Katolickich w Niemczech, pod 
przewodnictwem J. E. Ks. Bpa Romualda Kamińskiego, a także Rektora PMK ks. prałata 
Stanisława Budynia oraz kapłanów z polskich misji, brali udział w całodniowych 
uroczystościach jubileuszowych w Szensztacie.  
W tym świętowaniu uczestniczyła młodzież szensztacka z Polski, która pielgrzymowała 
jubileuszowo do Szensztatu, nawiedzając ślady o. Kentenicha. Pięknym wkładem młodych 
w uroczystości PMK, było ubogacenie uczestników wielkim ładunkiem radości, śpiewu  
i przedstawieniem Teatru Radosnej Nadziei z Winowa o początkach przymierza miłości. 
 

  PROJEKT Akademia Rodziny - w pierwszy weekend lipca 2014 r. przy Sanktuarium 
Zawierzenia w Bydgoszczy, odbyło się kolejne spotkanie koordynatorów Akademii Rodziny 
podsumowujący miniony rok działania Akademii w Józefowie i Winowie. Akademia Rodziny 
w Gdyni w 2013 r. wystartowała po raz pierwszy. W Koszalinie, niestety, z braku chętnych 
małżeństw projekt nie rozpoczął się. W wyżej wymienionych trzech lokalizacjach  
10-miesięczny rok akademicki ukończyło 19 rodzin. 
 

 Trwają rekolekcje letnie rodzin i młodzieży z Ruchu Szensztackiego w wielu naszych 
centrach i ośrodkach. Prosimy o przesyłanie informacji o ich przebiegu, aby za miesiąc można 
było podzielić się wiadomościami jak w Roku Jubileuszowym przeżyliśmy czas duchowej 
odnowy i odpoczynku z Maryją.  

 

 Najważniejszym projektem apostolskim Sióstr Szensztackich w tym roku… - nazwał  
o. Arkadiusz złożenie wieczystych przyrzeczeń przez siostry: M.Olgę i  M.Zoję. Dzielimy się tą 
radością za całą wspólnotą Ruchu, prosząc o dar modlitwy w intencjach nowych powołań do 
wszystkich wspólnot Ruchu. 
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2.  100 lat Urodzin ks. KARDYNAŁA nominata IGNACEGO JEŻA: 

31 lipca br. śp. ks. Kardynał nominat Ignacy Jeż obchodzi 100. lat Urodzin. 
Wieloletni, pierwszy Protektor Ruchu Szensztackiego w Polsce, był  
z pokolenia przymierza miłości. Szedł z nami tą samą drogą szczególnego 
oddania się Maryi. Wdzięczni, że przez wiele lat był świadkiem Założyciela  
i duchowym opiekunem Ruchu w Polsce, pamiętajmy o Nim w naszych 
modlitwach, szczególnie podczas mszy św. w Dniu Przymierza w lipcu.   
  
W Koszalinie w Sanktuarium Przymierza na Górze Chełmskiej odprawiona zostanie  
w intencji śp. Ks. Kardynała I. Jeża msza św. 31 lipca o g. 17.00. 
 

Przypominamy sylwetkę ks. Kardynała i zachęcamy do wspomnień, do czytania jego pozycji książkowych. 

Ignacy Ludwik Jeż (ur. 31 lipca 1914 w Radomyślu Wielkim, zm. 16 października 2007 w Rzymie). Ks. biskup I. 

Jeż był biskupem pomocniczym gorzowskim w latach 1960–1972, biskupem diecezjalnym koszalińsko-

kołobrzeskim w latach 1972–1992, i przewidziany do kreacji kardynalskiej na konsystorzu w 2007. 

Krótki życiorys: 

Ukończył III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach. W latach 1932–1937 studiował 

teologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obronił magisterium z historii Kościoła. 20 czerwca 1937 przyjął 

święcenia kapłańskie z rąk biskupa Stanisława Adamskiego. Podjął pracę duszpasterską jako wikariusz w 

parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Hajdukach Wielkich (obecnie Chorzów Batory). W 

sierpniu 1942 został aresztowany przez Niemców za odprawienie mszy za zmarłego w niemieckim obozie 

koncentracyjnym proboszcza Józefa Czempiela (obecnie błogosławionego). Był więziony w obozie 

koncentracyjnym Dachau (nr obozowy 37196), gdzie osobiście poznał ojca Józefa Kentenicha, założyciela 

Międzynarodowego Ruchu Szensztackiego (później był wieloletnim protektorem i opiekunem Ruchu 

Szensztackiego w Polsce). Po wyzwoleniu obozu był kapelanem obozu repatriacyjnego w Göppingen koło 

Stuttgartu. Powrócił do Polski w maju 1946. Był wikariuszem w Radlinie w parafii św. Marii Magdaleny i 

parafii św. Szczepana w Katowicach-Bogucicach. W latach 1946–1960 pracował jako katecheta i dyrektor 

Gimnazjum Katolickiego im. św. Jacka w Katowicach oraz rektor niższego seminarium duchownego. 

20 kwietnia 1960 został mianowany biskupem pomocniczym gorzowskim ze stolicą 

tytularną Alba Maritima. Sakrę biskupią przyjął 5 czerwca 1960 z rąk kardynała Stefana 

Wyszyńskiego. Brał udział w obradach soboru watykańskiego II. Był współautorem listu 

biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965. W czerwcu 1972 został pierwszym 

biskupem diecezjalnym nowo utworzonej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Erygował ok. 

100 nowych parafii, doprowadził do budowy nowego budynku Wyższego Seminarium 

Duchownego w Koszalinie. Zorganizował wizytę w Koszalinie papieża Jana Pawła II 1–2 czerwca 1991. 

Uczestniczył w pracach Komisji Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu, a także Komitetu Księży 

Polskich b. Więźniów Obozów Koncentracyjnych, którego był wieloletnim przewodniczącym. 1 lutego 1992 

został przeniesiony w stan spoczynku. Zmarł 16 października 2007 w klinice Gemelli w Rzymie. Następnego 

dnia na zakończenie audiencji generalnej papież Benedykt XVI poinformował, że chciał na najbliższym 

konsystorzu 24 listopada 2007 wynieść go do godności kardynalskiej. Ks. Kard. Nominat Ignacy Jeż został 

pochowany 23 października 2007 w krypcie bazyliki konkatedralnej Wniebowzięcia NMP w Kołobrzegu. 

 



3 

 

Odznaczenia: Postanowieniem prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z 2 czerwca 2007 „za wybitne zasługi na 

rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za zaangażowanie w niesieniu pomocy ludziom potrzebującym 

oraz za działalność na rzecz współpracy polsko-niemieckiej” został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu 

Odrodzenia Polski. W 2005 uhonorowano go Wielkim Krzyżem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. W 1997 

został odznaczony Medalem Polonia Mater Nostra Est. Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Radomyśl Wielki 

(od 2004), Koszalina (od 1994), Słupska (od 2006), Połczyna Zdroju (od 2006), Katowic (od 2007), Kołobrzegu 

(od 2008).  

Kawaler Orderu Uśmiechu, który otrzymał na wniosek dzieci z rąk kanclerza Międzynarodowej Kapituły 

Orderu Uśmiechu Cezarego Leżeńskiego. 

Publikacje - Błogosławcie Pana światła i ciemności (1993), Przygody z Opatrznością (2005), Nadzwyczajnie 

zwyczajny. Biskup uśmiechu o Janie Pawle II (2005), Biskup uśmiechu (zbiór wywiadów z bp. Jeżem  

"Niedziela”, 2008). 

 

3. ZAPROSZENIE… 
 

 
Do spotkania w październiku 2014 roku, przy Prasanktuarium oraz w Rzymie, 
pozostało już  mniej niż 100 dni. Zapraszam serdecznie do włączenia się w ten 
ostatni etap przygotowania. Modlitwa w intencji przygotowań oraz prośba  
o dobrą pogodę na czas spotkania - bardzo wskazana. Ale, może jest to również 
ostatnia okazja do przemyślenia i zdecydowania się na przyjazd do Szensztat lub 
Rzymu.  
 
       Pozdrawiam z Szensztat, z Prasanktuarium i zapraszam bardzo serdecznie. 
 

o. Arkadiusz Sosna 

 
 

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