Kochana Rodzino Szensztacka
w Niemczech posługująca się
językiem polskim,
wraz z serdecznym pozdrowieniem
z Szensztatu i wyrazami jedności w
modlitwie, do naszego „Info-impulsu”
dołączam kilka istotnych dla nas informacji:

1 – W najbliższą, Wielką Środę 8 kwietnia, g. 18.15.
zostanie odprawiona comiesięczna Msza święta w Prasanktuarium
w naszych i aktualnych intencjach. (Czyli wcześniej, ze względu na
wprowadzony Różaniec w Prasanktuarium o g. 19.00.)
Msza św. zostanie odprawiona według aktualnych zasad, ale można
łączyć się przez internet:

www.urheiligtum.de >> Service >> Webcam >>
- i pojawia się obraz.

2 – W aktualnej, trudnej sytuacji na całym świecie podejmowanych
jest wiele pięknych i cennych inicjatyw, mających na celu niesienie
pomocy potrzebującym oraz uproszenie u Boga łaski głębokiego
nawrócenia i oddalenia od ludzkości szerzącego się cierpienia.
Nikt z nas nie pozostaje obojętny, na to co się dzieje i na swoim
miejscu próbuje wnieść swój wkład.
Także Rodzina Szensztacka – na skalę światową,
krajową, wspólnotową czyni konkretne wysiłki.
Głównym duchowym nurtem jest, za przykładem
naszego założyciela ojca Józefa Kentenicha,
by właśnie w trudnych czasach na nowo
podawać Matce Bożej KORONE, oddając się Jej
do dyspozycji jako Jej narzędzia, by mogła okazać

się w tej trudnej sytuacji Zwycięską Królową! Jako Jej dzieci chcemy,
jako okup, w tej intencji złożyć konkretny dar!
- Szensztat, jako Ruch Międzynarodowy – łączy się w duchowej
Koronacji 15 kwietnia. Więcej informacji na stronie internetowej:
https://de.schoenstattint.com/
- Ruch Szensztacki w Polsce – jednoczy się szczególnie w soboty,
odnawiając Koronację z 2012r. Cenne informacje na stronie:
https://szensztat.pl/koronacja-matki-bożej-trzykroć-przedziwnej-nakrolowa-nowej-ewangelizacji-europy/

- Jako Apostolat Matki Bożej
Pielgrzymującej z Szensztat
w Niemczech - także pragniemy
złożyć 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, 3.04.2020.

