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Wdzięczni Bogu za dar życia skupionego wokół Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, my, 
przedstawiciele wspólnot szensztackich, instytutów, związków, wspólnot ligowych i ruchu pielgrzymkowego, 
zebrani na I Kongresie Rodziny Szensztackiej w cieniu Sanktuarium Wierności, doświadczyliśmy 
różnorodności i bogactwa naszego życia duchowego i działań apostolskich. 
 
Owocem rocznej pracy, odbywającej się w diecezjach i wspólnotach stanowych, były różnorodne tematy, 
poddane przez Komisję Kongresową do dyskusji. Znalazły się wśród nich sprawy, które od wielu lat były 
przedmiotem nadziei i troski, które budziły niepokój oraz pragnienie zmian. Wsłuchując się w głos 
uczestników próbowaliśmy odczytać Boże wezwanie skierowane do naszej Rodziny na tym etapie historii. 
Przyjęliśmy dokumenty i wnioski, które stanowić będą wytyczne do dalszej pracy w wymiarze diecezjalnym 
i krajowym. 
 
Nakreśliliśmy wstępny program, zakładający wszechstronną formację w duchu Szensztatu, we współpracy 
z Maryją, Matką i Wychowawczynią. Uważamy za konieczne dalsze prace w tej dziedzinie. 
 
„Caritas Christi urget nos” (2 Kor 5, 14). Jesteśmy przekonani, że w obecnym czasie trzeba nowej, 
pogłębionej gorliwości apostolskiej, uzdalniającej nas do dzielenia się charyzmatem Szensztatu w Kościele 
i do dawania świadectwa w świecie. Dlatego ufni w pomoc Matki Bożej podjęliśmy decyzję o powołaniu 
Szkoły Animatorów. Ma ona ożywić naszą odpowiedzialność za wspólnoty oraz otworzyć na wyzwania 
Nowej Ewangelizacji. 
 
Dziękujemy za dar Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, jednoczącego nasze wspólnoty i cały 
Ruch. Pochylając się nad tym niezwykłym miejscem spotkania z Bogiem, zapoznaliśmy się z wielością 
inicjatyw duszpasterskich, które tworzą swoisty rytm życia przy Sanktuarium. Jednocześnie widzimy 
potrzebę większego skupienia życia wspólnot na ewangelizacji. Chcemy budować nową kulturę 
chrześcijańską, promieniującą z Sanktuarium. 
 
Jedną z form apostolstwa wypływającego z Sanktuarium jest peregrynacja Matki Bożej Trzykroć 
Przedziwnej. Zweryfikowaliśmy dotychczasowy stan tej formy apostolatu i wyznaczyliśmy kierunki działania 
na przyszłość. 
 
Poszukując oblicza Szensztatu w Polsce zwróciliśmy uwagę na cechy polskiej duchowości, które mogą 
stanowić ubogacenie Szensztatu w świecie: solidarność, maryjność i dziedzictwo Jana Pawła II. 
Jednocześnie zastanawialiśmy się nad tym, co Szensztat może ofiarować Kościołowi w Polsce. 
 
Chcemy skupić się na umacnianiu naszych wspólnot, poprzez modlitwę, uczenie się nowych form 
i sposobów działania oraz zaangażowanie w lokalnych społecznościach Kościoła. Świadomi własnego 
dziedzictwa, a zwłaszcza doświadczeń naszych poprzedników, chcemy poszukiwać najlepszych dróg przy 
wykorzystaniu nowoczesnych środków oddziaływania, tak, aby praca dla Kościoła była owocna. 
 
Kongres zapoczątkował przygotowania Rodziny Szensztackiej w Polsce do Jubileuszu 100-lecia Szensztatu 
w roku 2014. Uczestnicy wyrazili gotowość zaangażowania się w konkretne przygotowania na płaszczyźnie 
krajowej i międzynarodowej. 
 
Nasze plany zawierzamy Trzykroć Przedziwnej Matce i chcemy uczynić je darem dla Kościoła. 
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