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Maj 2012
Drodzy Przyjaciele Prasanktuarium
W dniu 1 kwietnia, w Roku Sanktuarium, stało się możliwe
dla rodziny Szensztackich przejęcie administrowania
Prasanktuarium i prowadzenia pracy duszpasterskiej w
miejscu, gdzie zapoczątkowany został nasz Ruch. Dziękujemy
Bogu za ten ogromny i niespodziewany dar. Do tej pory
wspólnota Pallotyńska miała tę odpowiedzialność jako
właściciel sanktuarium i terenu wokół niego. Pallotyńscy
księża i bracia przez dziesięciolecia dbali o Prasanktuarium,
dziękujemy im za to. W maju szensztaccy ojcowie, w
imieniu Rodziny Szensztackiej, rozpoczną rozmowy z nimi
na temat ewentualnego zakupu placu pielgrzyma wokół
Prasanktuarium.
Swoje nowe zadania podjęli nowy rektor
Prasanktuarium, o. Michael Marmann (Niemcy), oraz
funkcję zakrystianina, państwo Fellhofer (Austria).
Przez lata zmieniające się rotacyjnie pochodzące z różnych
krajów siostry adoracji prowadzą w Prasanktuarium
adorację Najświętszego Sakramentu.
Odpowiedzialni za pielgrzymki wraz z
Międzynarodowym Zespołem Pielgrzymkowym,
organizują spotkania i czas modlitwy dla małych i
dużych grup.
Rada Administracyjna Prasanktuarium, która
została powołana przez Prezydium Generalne spotyka
się regularnie w celu koordynacji zadań i podjęcia
niezbędnych decyzji.
Wszyscy możemy uważać się za współpracowników
Matki Bożej w Prasanktuarium. Nasze sanktuarium żyje
z pielgrzymów, z ich wiary i wkładów duchowych, które
umieszczają w stągwi. Mówimy: Nic bez Ciebie - nic bez nas!
Kto mieszka w okolicach Koblencji może również pomóc w
praktycznych zadaniach, takich jak przygotowanie liturgii czy
podjąć się innej służby. Można w tej kwestii kontaktować się
bezpośrednio z rektorem Prasanktuarium.

Jednak potrzebny jest także krąg przyjaciół i mecenasów,
którzy wesprą Prasanktuarium finansowo. W tym roku
2012, prawdopodobnie trzeba będzie asygnować 180.000 €
(237,000 US $, lub £ 147,000) na pokrycie dzierżawy dla ks.
pallotynów, wydatków na zakrystię, dla pracowników i
utrzymanie terenu, jak również finansowanie niektórych
zakupów. Jesteśmy wdzięczni za każdą darowiznę, zarówno
jednorazową jak i regularne wspieranie naszego sanktuarium.
W celu zapewnienia stałego wsparcia finansowego
chcemy założyć Krąg Międzynarodowy Przyjaciół
Prasanktuarium. Jego celem jest niezbędne zabezpieczenie
finansowe pracy duszpasterskiej w Prasanktuarium oraz
jego utrzymania. Jest to możliwe poprzez regularne składki
z całego świata.
Możesz stać się Przyjacielem Prasanktuarium przez
wypełnianiu wniosku i złożenie rocznego wkładu w wysokości
100 euro (kraje UE) lub 100 USD (inne kraje).
Członkowie będą otrzymywali regularny okólnik z
informacjami oraz duchowym dodatkiem od rektora
Prasanktuarium. Pan Fellhofer wyraził zgodę na zajęcie się w
tym roku stroną administracyjną Kręgu Międzynarodowego
Przyjaciół Prasanktuarium.
W Roku Sanktuarium po raz kolejny zdałem sobie sprawę,
jak bardzo Prasanktuarium jest naszym wspólnym centrum.
Poprzez przymierze miłości z Maryją u źródła naszego ruchu
formujemy się w jedną rodziną, jeszcze za nim zdecydujemy
się na przynależność do konkretnej wspólnoty czy grupy w
naszym ruchu. Zjednoczeni wokół Prasanktuarium stajemy
się jeszcze bardziej rodziną na początku drugiego wieku
historii naszego ruchu.

O. Heinrich Walter, Przewodniczący Generalnego Prezydium.

