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Miejsce: 
Kościół Adoracji i Kaplica Założyciela, Góra Szensztat 

 

 
Moderation (M) [Prowadzący] 
Theresia Strunk 
Diego Álvarez-Cienfuegos Rico 
 
Oprawa muzyczna: 
Chór Schoenstatt International 2018 
pod kierunkiem: Sr. M. Tabea Platzer 
 
Transmisja: 
Schoenstatt-tv 
 
Ä Zdjęcia/film na ekranie 
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godz. 16:00 

 

WPROWADZENIE 
 

 
PIEŚŃ chór/wszyscy 
Here I am Lord 

T + M: Schutte, Daniel 
© 1981 Oregon CatholicPress Publication, Portland 

Small Stone Media Germany GmbH 

1. I, the Lord of sea and sky, I have heardmy people cry. 
All whodwell in dark and sin. My hand willsave. I, who made the stars of night, I 
willmaketheirdarknessbright. Whowillbearmy light to them? Whomshall I send?  
 
Here I am Lord. Is it I, Lord? 
I have heardyoucalling in the night. 
I will go, Lord, if you lead me. 
I willholdyour people in myheart.  
 
2. I, the Lord of snow and rain, I have borne mypeople’spain.I have wept for love of them. 
Theyturnaway. I will break theirhearts of stone, givethemhearts for love alone. I 
willspeakmywords to them. Whomshall I send?  
 
3. I, the Lord of wind and flame, I will tend the poor and lame. I will set a feast for them. 
My hand willsave. Finest bread I will provide til their hearts be satisfied. I will give my life 
to them. Whomshall I send? 

 
 
M 1 
Kochana Rodzino Szensztacka, kochani pielgrzymi,  
zbliżamy się do szczytowego punktu Roku Ojca Kentenicha.  
Zanim rozpoczniemy naszą uroczystość, chcemy wspólnie przypomnieć sobie,  
co wydarzyło się przed 50. laty: 
 
M 2 
W czerwcu 1968 roku został poświęcony Kościół Adoracji, który był obiecany Matce Bożej, jeżeli 
podczas II. wojny światowej ochroni miejsce Szensztat. Pomimo, że kościół był darem dla Matki 
Bożej, Ojciec Kentenich chciał, aby został poświęcony Trójcy Świętej i aby był Kościołem 
Adoracji, ponieważ dla naszego przymierza miłości jest szczególne, że prowadzi ono nas dalej, 
do adoracji Trójjedynego Boga. 
W tym czasie nasz Założyciel powiedział: Z tym wydarzeniem będzie się wiązało nowe 
wtargnięcie łask w Szensztacie. On to odczuwał, ale nie wiedział, jak się to stanie.  
 
M 1 
Wtargnięcie łask nastąpiło w taki sposób, jakiego nikt nie mógł się spodziewać: 15. września 
1968 roku, w tym kościele Ojciec Kentenich odszedł do wieczności. 
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Dnia 15. września 1968 roku przypadała niedziela i święto Siedmiu Boleści Matki Bożej. Ojciec 
Kentenich sprawował po raz pierwszy Mszę św. w Kościele Adoracji, wraz z prowincją, która w 
tym dniu obchodziła szczególną uroczystość. Po Mszy św., po złożeniu szat liturgicznych w 
zakrystii, Ojciec Kentenich zmarł nagle wskutek zatrzymania akcji serca.  
 
M 2 
To jest wyjątkowe spotkanie, które jest jakby pieczęcią nieba na jego życiu: Umiera w kościele, 
który dla niego był tak symboliczny; w niedzielę i w święto maryjne, kiedy był czytany testament 
Jezusa – „Niewiasto, oto Syn Twój – Synu, oto Matka twoja” – zawarty w Ewangelii. Te słowa 
Pisma Świętego Ojciec Kentenich widział zawsze jako główne przesłanie swojego życia i 
posłannictwa. 
Pozwólmy oczom naszego serca przeniknąć na krótko tę doniosłą chwilę: 
 
ÄFilm (4 min.) 
Odejście i pogrzeb 
 
M 1 
Od tego czasu Szensztat ma dwa wielkie punkty przyciągania dla ludzi z całego świata: 
Prasanktuarium jako miejsce założenia i Kościół Adoracji jako miejsce odejścia i ostatniego 
spoczynku naszego Założyciela. To, co w 1914 roku rozpoczęło się w małym sanktuarium w 
dolinie, poprzez śmierć naszego Założyciela, tutaj w Kościele Adoracji, otrzymało jakby pieczęć 
nieba. 
 
M 2  
Tysiące ludzi z kraju i z zagranicy przychodzą tutaj, by Ojcu Kentenichowi przynosić swoje 
intencje, ale także by mu dziękować za jego pomoc. Niektórzy wykorzystują nawet kilka godzin 
pomiędzy przesiadkami na lotnisku we Frankfurcie, by taksówką przybyć tutaj i raz w życiu być w 
Prasanktuarium i przy grobie Założyciela. 
Doświadczamy, że Ojciec Kentenich w nowy sposób – ale w takim samym usposobieniu – jest 
tutaj dla ludzi, jak za swojego życia... 
 
 
WYWIAD 
z ojcem Eduardo Aguire, postulatorem w procesie beatyfikacyjnym 

- Stan procesu beatyfikacyjnego? 
- Co możemy uczynić dla tej sprawy? 
- ... 

 
PIEŚŃ chór/wszyscy 
 
M 1 
Kochana Rodzino Szensztacka, przybyliśmy tutaj razem do grobu Ojca Kentenicha. Wielu ludzi na 
wszystkich kontynentach zgromadziło się w miejscach spotkania z Ojcem Kentenichem. Inni 
będą dzisiaj w swoim centrum poświęcać statuę Ojca Kentenicha, a niezliczone osoby są w 
domu w swoich sanktuariach domowych. Przez chwilę ciszy pragniemy przygotować się na naszą 
uroczystość. 
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Jedna wskazówka dla wszystkich, którzy są obecni w Kościele Adoracji: Podczas pierwszej części 
uroczystości prosimy pozostać w postawie siedzącej. Umożliwimy przez to widoczność i dobry 
obraz dla wszystkich, którzy uroczystość będę oglądać na ekranie. Druga część będzie 
transmitowana z Kaplicy Założyciela. 
  
 
godz. 16:25  
BIJĄ DZWONY KOŚCIOŁA ADORACJI 
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godz. 16:30 
 

GŁÓWNA CZĘŚĆ UROCZYSTOŚCI 
 

 
Kościół Adoracji 
 

ROZPOCZĘCIE 
 
POZDROWIENIE 
 
M 1 
Kochana Rodzino Szensztacka,  
serdecznie pozdrawiamy Was wszystkich, którzy teraz uczestniczycie w naszej uroczystości, tutaj 
w Kościele Adoracji oraz w wielu miejscach świata! 
Nadszedł szczytowy punkt Roku Ojca Kentenicha: 
w tym dniu i w tym miejscu, na którym nasz Ojciec i Założyciel, Ojciec Józef Kentenich, przed 50. 
laty został wezwany do wieczności, jesteśmy razem jako jego Rodzina. 
 
M 2  
Pragniemy zanurzyć się w łasce tej godziny, chcemy na nowo oddać się charyzmatowi, który 
został podarowany naszemu Założycielowi, i na nowo chcemy zostać posłani. 
 
M 1  
Tutaj, w naszym Kościele Adoracji, czujemy się związani także z wszystkimi z naszej duchowej 
Rodziny, którzy są już w wieczności. Razem z nimi, z Szensztatem w niebie, i tutaj na ziemi, 
chcemy dziękować Trójjedynemu Bogu, że podarował nam naszego Ojca i Założyciela. 

 
 
 

I 
DZIĘKCZYNIENIE ZA NASZEGO OJCA I ZAŁOŻYCIELA 

 
 
PIEŚŃ chór/wszyscy 
Wir preisen dich Gott, unser Vater     

1. Wir preisen dich, Gott unser Vater, 
du bleibst deinem Volke nah. 
Du sendest zu uns Propheten, 
zu künden: Gott ist da. 
Sie sind ein brennender Dornbusch, 
den du entzündet hast. 
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MODLITWA  
Boże, nasz Ojcze,  
dziękujemy Ci za „płonący krzew” - naszego Ojca i Założyciela. 
W nim płonie Twój ogień,  
z niego wydobywa się żar Twojej miłości,  
przez niego udzielasz siebie naszym czasom. 

 
 
PIEŚŃ chór/wszyscy 

2. Sie rufen, vom Geiste ergriffen, 
dein forderndes Wort hinaus, 
und fragen nicht, ob dein Wille 
die eignen Pläne kreuzt. 
Sie werfen Feuer zur Erde, es reinigt und verbrennt. 

 
Ä Film  

SŁOWA OJCA JÓZEFA KENTENICHA/FILM 
- Słowa w oryginalnym nagraniu, zdjęcia i film – fragmenty, Ojciec Kentenich. 

 
„’Dziękujemy Ci za wszelkie dary, które otrzymaliśmy w takiej obfitości’, ale przede 
wszystkim, ‘że wybrałeś Szensztat, by w nim na nowo rodził się Chrystus’. Co oznacza nowe 
narodzenie Chrystusa poprzez sanktuarium? Te słowa nie mogą oznaczać tylko czegoś 
ogólnego, tak jakby Matka Boża dla nas na nowo miała narodzić, albo jakby Chrystus miał 
się w nas na nowo narodzić: chodzi tutaj o nowe narodzenie w znaczeniu nowego 
Kościoła, Kościoła na nowym brzegu czasu. (...) ‘Że wybrałeś Szensztat, by w nim na nowo 
rodził się Chrystus...’, a więc w taki sposób nowonarodzony, jak kochany Bóg chce 
formować i pozwala uformować człowieka nowego, nowego człowieka i nową ludzką 
wspólnotę dla jutra i dalej.” (OW 1967, 2. wykład) 

 
MODLITWA  
Panie Jezu Chryste,  
dziękujemy Ci, że powołałeś naszego Ojca i Założyciela,  
by ludzie dzisiejszych czasów mogli doświadczyć Ciebie i w swoich sercach ukształtować Twój 
obraz. Wraz ze św. Pawłem możemy mówić: „Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem 
naśladowcą Chrystusa” (1 Kor 11,1). 
 
 
PIEŚŃ chór/wszyscy 

3. In ihnen willst neu du begründen  
den Bund, den uns Christus gab. 
So lehren sie uns verstehen: 
Du bist ein „Gott mit uns“. 
Auf neuen Wegen wir finden zu dir, dem Vater, heim. 
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- 5 naczyń z ogniem (symbol 5. kontynentów) stoi w prezbiterium, po prawej i lewej stronie 
„płonącego krzewu”. Młody mężczyzna przynosi płonący ogień z Kaplicy Założyciela, dwoje 
młodych ludzi zabierają ten ogień i świecą zapalają go w przygotowanych naczyniach. 

 
MODLITWA 
Boże, Duchu Święty,  
Ty jesteś tym, który prowadzi Kościół na nową drogę, właśnie w czasach przełomu,  
by przez to mógł on być „znakiem i narzędziem” (LG1) Twojej łaski w tym świecie. 
Także dzisiaj ofiarujesz wielorakie charyzmaty,  
by zasiać ziarna Ewangelii we wszystkich kulturach. 
Ogień, który płonął w sercu naszego Ojca i Założyciela,  
rozszerzył się wielokrotnie w naszych sercach i na wszystkich kontynentach. 
W znaku tych oto naczyń z ogiem, które zostały zapalone od światła w Kaplicy Założyciela, 
dziękujemy za bogactwo charyzmatu,  
jakie zostało nam podarowane przez naszego Założyciela. 

 
PIEŚŃ chór/wszyscy 

4. Du hast uns Maria gegeben,  
wo sie ist, da wirkt dein Geist. 
Sie lehrt uns, den Bund zu leben, 
erfüllt von seiner Kraft. 
Lass uns im Bündnis der Liebe  
für dich verfügbar sein. 

 
- „Zwój przymierza” z 2014 roku zostaje zaniesiony przed obraz MTA. 
 
MODLITWA  
Matko Boża, Trzykroć Przedziwna Matko i Zwycięska Królowo z Szensztatu! 
Dziękujemy Ci, że w naszym Ojcu i Założycielu  
wybrałaś nas wszystkich w przymierzu miłości. 
Przynosimy Ci „Zwój przymierza”,  
który 18. października 2014 roku podarowaliśmy Tobie w Prasanktuarium 
i prosimy Ciebie: 
Podaruj nam, w przymierzu miłości z Tobą i z naszym Ojcem,  
nowy początek w Duchu Świętym, dzisiaj, w tej godzinie! 
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II 
PROŚBA O NOWY POCZĄTEK W DUCHU ŚWIĘTYM 

 

M 1  
Odejście naszego Ojca – wydarzenie [jak z dnia] Zesłania Ducha Świętego. 
Ojciec Alex Menningen, towarzyszący [Ojcu] od początku,  
wkrótce po śmierci naszego Założyciela tak napisał: 
 
M 2  
„To jest … przyjście Ducha Świętego, które on (nasz Ojciec) wyrażał zawsze słowami: Wtargnięcie 
mocy Bożej. To wtargnięcie mocy Bożej będzie przechodzić przez Rodzinę jak wydarzenie 
Zesłania Ducha Świętego. 
W tym wydarzeniu Zesłania Ducha Świętego jest wyznaczony jakiś nowy początek. 
Jego odejście nie jest końcem,  
lecz początkiem w Duchu Świętym.” (O. Menningen, 17.10.1968) 

 
 
NOWY POCZĄTEK W DNIU ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 
 
CZYTANIE EWANGELII 
Lektor  
„Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym 
miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały 
dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na 
każdym z nich spoczął [jeden]. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić 
obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.  
Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc 
powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak [tamci] przemawiali w jego 
własnym języku. ‘Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami?’ – mówili pełni 
zdumienia i podziwu. ‘Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty?’“ (Dz 2,1-8) 
 
INSCENIZACJA 
- Czerwone promienie – tylna ściana Kościoła Adoracji. 
- „Grupa młodzieży“ – staje jako „lud“ wokół ołtarza – w oczekiwaniu na Ducha Świętego. 

 
Lektor 
„Języki jakby z ognia – i na każdym z nich spoczął jeden“ 
 
S 
Duch Założyciela we własnym sercu 
 
Lektor 
„Każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty” 
 
S 
Szensztat dzisiaj, we wszystkich kulturach 



UROCZYSTOŚĆ MIĘDZYNARODOWA I 15. września 2018 
 

 

 
 

10 

 
CHÓRALNIE 
Chór (głosy zza kadru) 
- wypowiadane we wszystkich językach, różne głosy, częściowo jeden w drugim: 
Liebesbündnis, Covenant of love, allianca de amor, przymierze miłości … 

 
Ä Fragment filmu: Kentenich – zdjęcia/Prorok/“Ogień 2014“… (3 min.) 

 
PIEŚŃ chór/wszyscy 

T: Joaquin Allende; M: José Marín 
© Joaquin Allende, José Marín; Schoenstatt 

Fuego de sufuego (al P. José Kentenich) 
Feuer von seinem Feuer/Fire of his fire/Ogień z jego ognia 

1. Fuego que las brasasretuvieron, pordecenios de silencio. Hastaqueelsoplo del 
espíritutealzó en uvasrojas. Profeta en la másoscuranoche. Profeta en elcruce de 
caminoseresluz, reflejo del sol. 
Fuego de sufuego, alma de sualma, eresgrito y voz en la tempestad, eresfuegoque nos 
lleva al sol. 

 
2. Fuego que se ocultaperobrillaen el rincón de la lágrima. Fuego de 
incansablescaminantes que hacedías las tinieblas. Fuego, que llega hasta el alma en la 
sangre de aquellos que teaceptan y nos urge almundoencender. 

 
 
ŚWIADECTWA 
 
M 1 
„Ogień od jego ognia, … Ty jesteś ogniem, które prowadzi nas do słońca”,  
tak mówimy naszemu Ojcu i Założycielowi. 
Być powołanym do jego Rodziny, oznacza:  
odczuwać lot iskier,  
być zapalonym wewnętrznie i doświadczać: Po to jestem! 
 
M 2 
Wielu przy naszym Założycielu doświadczyło: W spotkaniu z nim, w moim własnym sercu zaczął 
płonąć ogień charyzmatu. On prowadzi na drogę świętości, po którą ciągle na nowo sięgamy i do 
której zachęca nas papież Franciszek w swoim Liście apostolskim „Gaudete et Exsultate“. 
 
M 1  
Niektórzy z naszej międzynarodowej Rodziny dają świadectwo, co sprawił w nich charyzmat 
naszego Ojca i [na jakich są drogach]. 
 
3 świadectwa – międzynarodowe (każde po 2 min.): 
Co imponuje mi w Ojcu Kentenichu i do czego mnie to inspiruje. 
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PROŚBA O DUCHA ŚWIĘTEGO 
 
M 2  
Duchu Święty! Wysłuchaj tęsknoty naszych serc! 
Zstąp na nas w tej godzinie. Podaruj nam nowe wtargnięcie mocy Bożej, które jak wydarzenie 
Zesłania Ducha Świętego przechodzi przez naszą międzynarodową Rodzinę! 

 
PIEŚŃ chór/wszyscy 

Veni Sancte Spiritus 
 
- Podczas trwania pieśni, członkowie Prezydium Generalnego udają się do Kaplicy Założyciela. 

W kolejnej części uroczystości będą się modlić wspólnie z młodymi z różnych krajów. 
 

 
KAPLICA ZAŁOŻYCIELA 

 
III 

ODDAJEMY SIĘ NA NOWO 
DO DYSPOZYCJI NASZEMU OJCU I ZAŁOŻYCIELOWI  

 
Pater Catoggio 
Kochany Ojcze i Założycielu,  
jako Twoja międzynarodowa Rodzina gromadzimy się wokół Ciebie. 
50 lat po Twoim odejściu do wieczności stoimy na progu nowej epoki. 
 
GP 1  
Przeżywamy jednocześnie różne rzeczywistości: 
Wzrost i rozkwit naszego Ruchu w wielu krajach –  
ale także w niektórych miejscach spadek powołań,  
który pociąga za bolesne zmiany i ogranicza naszą działalność. 
 
GP 2  
Powstają nowe sanktuaria –  
a jednocześnie przy innych sanktuariach zanika życie i centra szensztackie walczą o swoją 
egzystencję. 
 
GP 1  
Doświadczamy nowości i siły naszej duchowości i pedagogiki właśnie dla tego czasu – jednak 
zbyt mało możemy jej wnieść do Kościoła i społeczeństwa. 
 
GP 2  
Jesteśmy wdzięczni za święte życie tak wielu członków naszego Ruchu – i widzimy ciągle nowe 
wezwanie, by w zamęcie zmian nie pozostawać na powierzchni. 
 
S 1 
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Decydująca sytuacja. 
Boża propozycja. 
Godzina Ducha Świętego. 
 
Wszyscy   
Ojcze i Założycielu,  
pozostań obecny i działaj w Twojej Rodzinie.  
Prowadź nas,  
odnawiaj nas,  
błogosław nas – na naszą drogę w przyszłości. 
 
S 1  
W tym dniu,  
w tym miejscu,  
gdzie przez Twoje odejście niebo dotknęło ziemię,  
prosimy Cię: 
 
Wszyscy   
Zapal w nas na nowo ogień Twojego posłannictwa. 
 
GP 3  
Zapal ogień Twojej heroicznej wiary, Twojej nadziei i Twojej miłości. 
 
Wszyscy   
Zapal w nas ogień wierności Tobie i Szensztatowi. 
 
S 3 
„My – nie ja. Albowiem ja w tej sprawie nie uczynię nic, zupełnie nic, bez waszej pełnej zgody.” 
(J.K., 27.10.1912, Akt Przedzałożycielski) 
 
S 1+2 
Ty nas potrzebujesz:  
każdej i każdego osobiście w jego oryginalności,  
każdej wspólnoty –  
 
jako świadków przymierza miłości,  
jako współtworzących, strategów, wizjonerów, modlących się...  
jako ludzi, którzy idą drogą świętości,  
jako współzałożycielki i współzałożycieli dla Szensztatu przyszłości. 
 
Wszyscy 
Tobie i Twojemu posłannictwu oddajemy się na nowo do dyspozycji. 
 
GP 4  
Wraz z Twoją drogą naśladowania Chrystusa łączy się nasza droga. 
Wskazówki Jezusa do jego uczniów stają się wezwaniem dla „Szensztatu wyruszającego w 
drogę”. 
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„Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać. (J 15,4) 
 
GP 5  
Pozostać w zjednoczeniu z Tobą  
jako Twoi synowie i córki,  
wierni Twojemu zleceniu od Boga, 
 

bardziej zgłębiać znaczenie Twoich słów i wskazówek,  
i twórczo stawiać je wobec pytań czasu, 
 

przyjmować miarę Twojego oddania w przymierzu miłości, 
 
iść drogami przyszłości według Twojej inspiracji, aby przez to Twój charyzmat mógł był owocny. 
 
S 3 
„Niechby – proszę – dwie części twego ducha przeszły na mnie!” (2 Krl 2,9) 
 
Ojciec Catoggio 
Ojcze i Założycielu,  
pozostań naszym centrum. Daj nam [część] z Twojego ognia, z Twojego ducha założycielskiego! 
 
Wszyscy   
Idziemy z Tobą – pozostajemy Tobie wierni. 
 
PIEŚŃ zwrotki solo/refren wszyscy 
Tu Alianza – nuestramisión(spanisch, 4. Strophe) 

T: Cecilia Carrére; M: María Paz Viñas 
©Schoenstatt 

Padre y profeta, elegidopor Dios  
seguimostucamino 
por las tormentas y sombras de hoy,  
maradentro en tu corazón.  
Padre de pueblos, llevamos tu luz,  
vidanueva en la Alianza de Amor.  
Vamoscontigo, Padre, nuestramisión. 
Tu Alianzanuestramisión.  
Somostufamilia, Padre nuestramisión, 
Tu Alianza, tu Alianzanuestramisión. 

 
 
„To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was 
umiłowałem.“ (J 15,12) 
 
GP 6  
Twój Szensztat: 
wielorakie, twórcze MY wspólnot, kultur, generacji, 
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zjednoczeni w dynamice miłości,  
napełnieni duchem wolności i odpowiedzialności za wspólne Dzieło. 
 
Doceniamy innych. 
Potrzebujemy innych: 
 

Rodzina Ojca. 
Kościół w miniaturze. 
Ogród Maryi. 
 
S 3 
„Wezmę z ducha, który jest w tobie i dam im.” (Lb 11,17) 
 
Ojciec Catoggio 
Ojcze i Założycielu,  
zachowaj w Twoim Dziele jedność w wielości,  
radość i prawdziwą solidarność pomiędzy sobą –  
jako ziarno żywej kultury przymierza, która będzie odnawiała Kościół i czasy. 
 
Wszyscy  
Idziemy z Tobą – Cor unum in Patre. 
 
Ojciec Catoggio 
Podajmy sobie dłonie – podobnie jak przy przekazywaniu znaku pokoju –  
jako wyraz naszego w innych, z innymi i dla innych w przymierzu miłości  
i powiedzmy sobie wzajemnie jako życzenie i prośbę słowa:  
Cor unum in Patre (Jedno serce w Ojcu)! 

 
Wszyscy  Pozdrowienie „Cor unum in Patre“. 

 
PIEŚŃ chór/wszyscy 
Tu Alianza – nuestramisió, deutsch, 4. Strophe) 

T deutsch : M. NuritStosiek 

Du hast uns unseren Gründer geschenkt,  
als „Vater der Völker“.  
Das Licht seiner Sendung brennt weiter in uns, 
Gibt Klarheit, zeigt uns den Weg.  
Lass immer „Cor unum in Patre“ uns sein! 
Wir danken für Schönstatt. Wir bleiben treu! 
Kommt, lasst uns gehen, bringt die Fackel der Welt, zündet Feuer:  
Dein Bündnis – unsere Mission. 
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 „Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, 
abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał.” (J 15,16) 
 
 
GP  
Treść Twojego życia, Twój wewnętrzny żar: „Dilexit ecclesiam” (Umiłował Kościół). 
 
Zawsze z Kościołem – we wszystkich aktualnych wezwaniach – myśleć i odczuwać. 
 
Z misyjnym ogniem nieść dalej przymierze miłości, jako drogę i nadzieję, do serca Kościoła i do 
wszystkich ludzi – aż na peryferie. 
 
Dla nowej kultury, daleko idąca kultura przymierza. 
 
Ojciec Catoggio 
Ojcze i Założycielu,  
Ty wzywasz nas, byśmy dalej nieści Twoje posłannictwo: „Ite, incendite mundum!” 
 
Wszyscy 
Idziemy z Tobą – w Twoim „Dilexit ecclesiam”. 
 
Ojciec Catoggio 
Kochany Ojcze,  
w tej godzinie zapraszasz każdą i każdego z nas: 
Przyjdź i weź z mojego ognia! 
 

- Te słowa powtarzane są w wielu językach. 
- W tym czasie oraz podczas pieśni, ogień z naczynia w Kaplicy Założyciela i z naczyń w 

Kościele Adoracji jest rozdzielany uczestnikom. 
 
PIEŚŃ  chór/wszyscy 
Tu Alianza – nuestramisió, entglisch, 4. Strophe) 

T englisch : M. Emily Kenkel 

God’s plan of love gave our father to us.  
Where he leads, we will follow.  
Through restless waves and the strongest of storms  
he will take us to the new shore.  
Let us bring his mission, his message to all,  
his light we carry into the world. 
We are your fam’ly – take us, send us anew. 
Your cov’nant, our mission – we go with you! 

 
S 3 
„Matka Boża podarowała nas sobie wzajemnie. Chcemy wzajemnie pozostać sobie wierni: w 
innych, z innymi i dla innych w Sercu Bożym.” (J. Kentenich, 20.8.1947) 
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Ojciec Catoggio 
Kochany Ojcze i Założycielu, 
Bóg od wieków widział Ciebie i Twoje Dzieło w głębokim przymierzu miłości.  
Ono jest źródłem naszej owocności, wyrazem tego, jak Duch Święty działa w Szensztacie. 
 
Chwila ciszy 
 
Odnowimy więc przymierze miłości, które jako międzynarodowa Rodzina zawarliśmy z Tobą w 
1999 roku: 
 
Wszyscy   
Ojcze,  
nasze serce w Twoim Sercu,  
nasze myśli w Twoich myślach,  
nasza dłoń w Twojej dłoni,  
nasze życie w Twoim życiu!  
Ojcze, Twoje posłannictwo jest naszym posłannictwem! 
 
PIEŚŃ chór/wszyscy 
Gott, wir loben dich 

© Elisabeth Neiser, Schönstatt 

Gott, wir loben dich in deinem Heiligtum. Gott, wir preisen dich für deine großen Gaben. 
Für alles, was du uns im Liebesbündnis schenktest, danken wir dir, danken wir dir, danken, 
danken wir dir. 
Du, Gott, willst mit uns sprechen durch Menschen, die nahe dir sind. 
So riefst du auch unsern Vater, Prophet für unsere Zeit. 
Drum folgen wir ihm, zum Einsatz bereit, mit ihm wolln wir gehen auf unserm Weg zu dir. 
Gott, wir loben dich… 

 
- Podczas tej pieśni Prezydium Generalne powraca do Kościoła Adoracji. 

 
 
 
KOŚCIÓŁ ADORACJI 

 
IV 

SZENSZTAT WYRUSZAJĄCY W DROGĘ 
 
Ä Rękopis Ojca 

 
ZNACZENIE TEJ GODZINY/IMPULS NA PRZYSZŁOŚĆ 
Ojciec Juan Pablo Catoggio 
Przewodniczący Prezydium Generalnego międzynarodowego Ruchu Szensztackiego 
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MODLITWA O KANONIZACJĘ OJCA KENTENICHA 
 
Ojciec Catoggio 

Zaproszenie do modlitwy o kanonizację 
 

Ojcze w niebie, prosimy Cię: Przyjm Ojca Kentenicha do grona tych, których Kościół uznaje 
za świętych. 

 
Wszyscy 

Działaj za jego wstawiennictwem znaki i cuda, i wysłuchaj nas w naszych potrzebach. 
Otwórz wszędzie dla niego i jego posłannictwa drzwi, aby przez to wielu ludzi mogło 
odnaleźć drogę do pełni życia, drogę do Ciebie. Dlatego prosimy Ciebie, w łączności z 
Maryją, naszą Trzykroć Przedziwną Matką i Zwycięską Królową z Szensztatu, przez 
Chrystusa naszego Pana. Amen. 

 
Słowo na zakończenie 
 
Ä Zdjęcie: Ostatnie błogosławieństwo Ojca Kentenicha/Błogosławiący Ojciec Kentenich w oknie 

M 1 
Kochana Rodzino Szensztacka,  
bezpośrednio zanim nasz Ojciec i Założyciel został wezwany do wieczności,  
od tego ołtarza udzielił swojego kapłańskiego błogosławieństwa. 
Od tego czasu wielu ludzi z całego świata doświadcza tego błogosławieństwa  
tutaj, w spotkaniu w Kaplicy Założyciela. 
Zanim stąd odejdziemy, prośmy o Jego błogosławieństwo dla nas i dla wszystkich, którzy 
na całym świecie poprzez ekrany uczestniczyli w tej uroczystości.  

  
Kapłan 

K: Pan z wami. 
W: I z Duchem Twoim. 
K: Niech Pan was błogosławi i strzeże;  

niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską;  
niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was pokojem. 
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący,  
Ojciec i Syn, i Duch Święty. 

Wszyscy 
 Amen. 
 
 
PIEŚŃ chór/wszyscy (w trzech językach) 
Dreifaltiger Gott, sei ewiglich gepriesen 

T: J. Kentenich M: Chr. Ertel 
©Schoenstatt 

1. Dreifaltiger Gott, sei ewiglich gepriesen 
für alles Große, das du uns erwiesen, 
dass Schönstatt du die Mutter hast geschenkt, 
durch sie in Christus tief uns eingesenkt. 
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2. Our thanks to you; in Mary you are giving  
to every man the pattern for his living;  
she ist of all your creatures barring none, 

 the only jeweled mirror of your Son. 
 
3. Juntamos en elorbejubilosos, 
losloores que ardenpordoquiergloriosos. 
Oh trinoDio, lostraemos a tu altar 
En Cristo y en María sin cesar. Amen. 


