
Królowo,  

niesiemy Ci koronę! 

Kochani!  

Dobrze pamiętamy, że takie właśnie było 

hasło naszego ostatniego Dnia Przymierza 

w Szensztat w 2019 roku, gdzie przecież – fizycznie, lub duchowo – 

byliśmy wszyscy! 

Dziś, w tej szczególnej sytuacji Kościoła i świata, a przez to – 

każdego z nas, chcemy na nowo prosić Maryję:  

- Ty bądź Królową Kościoła i świata, Ty bądź Królową naszych rodzin, 

naszych wspólnot i Królową serca każdego z nas.  

W tej intencji chcemy złożyć, każdy według jego możliwości,  

swój konkretny duchowy dar i szczerze, Maryjo, Cię prosimy: 

„Ukochana Matko i Królowo,  

przynosimy Ci dziś jako okup,  

nasz konkretny dar w tej intencji (...).  

Przybywaj, zwyciężaj i króluj!  

W nas i poprzez nas z Twego Sanktuarium. Amen.” 

Ten przygotowany materiał, to też taki mój mały dar  

dla Matki Bożej i dla Was, jako wkład w uproszenie Jej zwycięstwa. 

Zarazem, proszę, przyjmijcie ten „mały album” 

jako mój świąteczny upominek, który – jak ufam 

– sprawi wam małą radość  . 

Duchowo z Wami i razem z Maryją, przeżywam 

cały Wielki Tydzień, święte Triduum Paschalne  

i Święta Zmartwychwstania Chrystusa.  

Maryja najlepiej zatroszczy się,  

by Zmartwychwstały Jezus był żywy  

w nas i pośród nas!   



Zatem – zapraszam. 

Spójrzmy z wdzięcznością na miniony Dzień Przymierza, szczególnie – na akt 

Koronacji naszej Ukochanej MTA (Mater Ter Admirabilis – Matka Trzykroć 

Przedziwna) Wszyscy przeżyliśmy te wydarzenia pięknie i głęboko, pragniemy 

ożywić w nas nie tylko wspomnienia! 

Pragniemy ożywić  

naszą miłość, wdzięczność i ufność 

 wobec Boga i Matki Bożej 

które w akcie Koronacji wyrażamy. 

 

 

Zdjęcie: Kaplica grobu założyciela 

Słowo Założyciela: 

„Sługa Maryi nigdy nie zginie!” 



 

 

Kościół Adoracji – początek świętowania. 

 

 

 

Aula pod Kościołem – nasze rodzinne świętowanie 



 

Królowo niesiemy Ci Koronę – feretron MTA i Korona dla Matki Bożej   

                                                       Apostolatu z Berlina.  

 

Msza święta z posłaniem nowych pielgrzymujących sanktuariów  

miała miejsce w Kościele Pielgrzymkowym. 



 
 

Pielgrzymujące sanktuaria w Kościele Pielgrzymkowym. 

 

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu, poprzedzająca uroczystą Eucharystię. 



 

Procesyjnie udajemy się do Prasanktuarium,  

by odnowić nasze przymierze miłości i dokonać aktu Koronacji MTA  

oraz – byśmy stąd zostali na nowo posłani!

 



 

Zgromadzeni w i wokół Prasanktuarium. Tutaj jesteśmy u siebie, jesteśmy  

w Domu. Tutaj zostaje umacniana nasza więź z Bogiem, z naszą Ukochaną 

Matką Bożą, ale i - jak podkreśla Ojciec Kentenich – też więź pomiędzy nami. 

Maryja z Sanktuarium chce wychowywać nowych ludzi i nowe wspólnoty, 

dlatego tak chętnie tutaj jesteśmy... 

 



 

W całej uroczystości życzliwie towarzyszą nam nasi Kapłani, czyniąc posługę 

kapłańską, modląc się z nami, udzielając nam błogosławieństwa... 

 



 
 

 

Ks. Proboszcz z Dortmundu Bartłomiej Ilków i ks. Robert Elak z Hamburga 

dokonali aktu koronacji w pielgrzymujących sanktuariach. 



 

Nasz ministrant Augustyn trzyma Korony do Koronacji. 

 



 

 

Radość z obrania Maryi na Królową była nie tylko w sercach,  

ale też na twarzach  – co wyraźnie możecie tutaj zaobserwować... 

 

Maryjo, dziękujemy, zawierzamy... 



 

- Jako Apostolat Matki Bożej 

Pielgrzymującej z Szensztat  

w Niemczech - także pragniemy  

złożyć Maryi konkretny dar.  

 

 

Pragniemy przypomnieć sobie i ożywić to, co obiecaliśmy Matce Bożej 

8 września 2012 r. (w tę koronację włączamy się, koronując MTA  

w naszych pielgrzymujących sanktuariach) 

 

- codziennie odmawiamy 10 Różańca  

(może być Nawiedzenie św. Elżbiety,  

lub dowolny)  

– prosząc o chrześcijańską Europę, ale i świat,  

oraz w aktualnych intencjach: - o ustanie 

pandemii, za ludzi dotkniętych szczególnym 

cierpieniem, kryzysem, za chorych i zmarłych,  

za opiekujących się chorymi, o umocnienie 

wiary...  

- jeżeli możliwe, jednoczymy się o g 19.00.  

(Różaniec w Prasanktuarium), lub jak pasuje w 

danym kręgu, czy parafii. (Np. g. 20.30)  

Modlić się możemy, tam gdzie jesteśmy...  

Jednoczymy się codziennie, lub przynajmniej w soboty. 

- Tak zewnętrznie – dobrze jakby ten mały różaniec (10-tek 

niebieski z krzyżykiem Jedności, wizerunkiem Matki Bożej z Szensztat  

i korona na odwrocie – powrócił na nasze sanktuaria, jako żywe 

przypomnienie ( z czasem – będzie można je nabyć, jeżeli ktoś nie ma) 



Po Różańcu - możemy pomodlić się tymi,  

czy podobnymi słowami, z głębi serca: 

 

„Ukochana Matko Boża, duchowo 

podajemy Ci dziś na nowo Koronę! 

Przyjmij ją jako znak naszej wdzięczności, miłości i ufności. 

Oddajemy się Tobie na nowo do dyspozycji jako Twoje dzieci  

i Twoje narzędzia oraz szczerze, z dziecięcą ufnością prosimy:  

Ukochana Matko i Wychowawczyni, okaż się także dziś na nowo,  

w tej trudnej sytuacji, którą przeżywamy, Zwycięską Królową!  

Ukochana Królowo, przynosimy dziś jako okup,  

nasz konkretny dar w tej intencji (...).  

Przybywaj, zwyciężaj i króluj!  

W nas i poprzez nas z Twego Sanktuarium. Amen.” 

Zachęcam, by tu dodać modlitwę: „O, Pani moja...”, 

obierając Maryję Królową własnego serca. 

Naturalnie Różaniec – można odmówić cały. Tu chodzi o nasz wspólny 

dar, to znaczy – w czym się chcemy jednoczyć. 

Do tego – też serdecznie zapraszam. 

Maryja wiele razy okazała się Zwycięską Królową. 

Ufamy, że tak będzie i teraz.  

Ale jako dzieci Szensztatu, dobrze wiemy, że: 

 

Nic bez Ciebie Maryjo,  

ale też nic bez nas, Twoich narzędzi!” 

 

W duchowej jedności –  

Wasza s. M. Elwira, Szensztat, 4.04.2020.  

 


