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« SZENSZTAT DLA MNIE I DLA CIEBIE » 
 

 „Drodzy przyjaciele Sanktuarium, 
Niektórzy będą się zastanawiać, dlaczego Szensztat pojawia się w ponad stu procentach w liście z 4-go lipca! To nie 
jest banalne, że dotykam tego punktu …. 
Szensztat musi pojawić się w moim życiu, w twoim życiu, w miejscu Josepha Englinga …. 
W ostatnich dniach więcej niż jeden z moich kolegów z Archidiecezji zapytał mnie, co znaczy Szensztat? 
Jaka jest naprawdę duchowość Szensztatu? Oto kilka słów, którymi podzielę się z wami, w kilka minut, aby obudzić i 
oświecić niektóre umysły oraz oświecić naszych braci i siostry, którzy będą mnie czytać ... 
SCHOENSTATT? 
Dla niektórych jest to ruch maryjny ruch katolicki, dla innych ruch apostolski lub rodzinny, edukacyjny ...... 
„Schoenstatt” to słowo pochodzące z języka niemieckiego: „Schönstatt”, piękne miasto, piękne miejsce! Jak sama 
nazwa wskazuje jest to Ruch, czyli „Prąd Organiczny” ... 
Ten ruch Szensztacki obejmuje najbardziej różnorodne kategorie i stany, które należą do „chrześcijan” w sercu Kościoła 
rzymskokatolickiego. 
Są tu zrzeszeni kapłani i osoby konsekrowane: Bracia i Siostry żyjący we wspólnocie, świeccy żyjący na całym świecie, 
konsekrowany celibat, rodziny, matki, młodzi chłopcy lub dziewczęta, nauczyciele i uczniowie, chorzy, pielgrzymi itp. 
Kreatywność pokazana w przeszłości przez ten ruch pozwala mu zintegrować dowolną kategorię wezwaną do 
uczestnictwa w apostolstwie w „duchu dzieła”. 
Z tego powodu członkowie Ruchu Szensztackiego są zgrupowani w „świeckich instytutach” (patrz 
prawo kanoniczne), związki i ligi zgodnie ze stopniem zaangażowania ludzi. 
Członkowie instytutów świeckich są częścią wspólnoty życia konsekrowanego podlegającego zasadom, w których się 
znajdują i dążą „do doskonałości miłosierdzia i poświęcają się uświęceniu świata ...” (kodeks prawa kanonicznego). 
Starają się żyć w duchu rad ewangelicznych. 
Sześć świeckich instytutów w Szensztackich zrzesza Ojców, kapłanów diecezjalnych, Braci Maryi, Siostry 
Maryjne, konsekrowane kobiety z Instytutu Notre Dame w Szensztat i rodziny. 
- Członkami związków są świeccy, samotni lub małżeńscy, którzy żyją na świecie, dając świadectwo wartościom 
Ewangelii przez życie rodzinne i zawodowe. Są oni pogrupowani w struktury krajowe zarządzane przez statut. 
Regularnie biorą udział w rekolekcjach i szkoleniach. 
Istnieją związki skupiające rodziny, matki, mężczyzn, kobiety, młodzież i dziewczęta, chorych i kapłanów diecezjalnych. 
- Członkowie lig starają się żyć w świecie duchowością maryjną Szensztat poprzez więź z Maryja. Przechodzą metodę 
rozwoju osobistego i uczestniczą w spotkaniach grupy. Przyjmowanie odbywa się w drodze indywidualnego 
poświęcenia, za zgodą kierownictwa diecezjalnego. 
Oprócz tych wszystkich członków zjednoczonych z ruchem apostolskim w Szensztat przez formalne i bliskie więzi, są 
pielgrzymi, którzy, nie będąc częścią zorganizowanych struktur Dzieła, przybywają licznie do sanktuariów Szensztat t i 
czerpią z duchowych skarbów. 
Krótko mówiąc, ruch apostolski-Szensztacki znajduje się w samym środku Kościoła katolickiego i jest narzędziem 
ewangelizacji nowego typu, dzięki oryginalnej duchowości i ascezie. 
Duchowość Szensztat opiera się na podwójnym statywie, w tym potrójnej duchowości i potrójnym przesłaniu. 
A - Potrójna duchowość: 
A1 - Duchowość Przymierza Miłości, 
A2 - świętość życia codziennego, 
A3 - duchowość Instrumentu. 
B - Potrójny komunikat: 
B1 - Praktyka wiary w Boską Opatrzność, 
B2 – Przymierze Miłości, 
B3 - Przekonanie o misji. 
Następnym razem będziemy mieli okazję pogłębić tę duchowość, siłę i światło naszego „Szensztat dla mnie, dla Ciebie” 
dzięki naszej MTA. 
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