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Apostolat  

Pielgrzymującej Matki Bożej z Szensztat  

w Polskich Misjach Katolickich  

w Niemczech     18.05.2021 

 

Większość pozycji można nabyć, lub 

zamówić także u siostry w Szensztacie. 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt. 

Ten – znajduje się na końcu strony. 

Biblioteka Szensztacka 
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W stronę Nieba 

 

BIBLIOTEKA SZENSZTACKA 30 

O. Józef Kentenich 

 

Najnowsza pozycja! 

Wydana w maju 2021 roku  

po starannym tłumaczeniu i opracowaniu.  

Została poszerzona o teksty Pisma św.  

oraz teksty z nauczania Kościoła 

Katolickiego, dla łatwiejszego 

zrozumienia głębokiego przesłania, 

zawartego w poszczególnych 

fragmentach. 

 

 

 

 

 

 

 
W otwartej książce widzimy: 

Na żółtym tle – tekst zasadniczy, 

Na białym tle - tekst 

uzupełniający, wyjaśniający,  

co stanowi cenną pomoc dla 

głębszego rozumienia zawartego 

w nich przesłania. 

 

Teksty te ojciec Kentenich pisał, będąc w obozie koncentracyjnym w Dachau. 

Stanowią one „podstawowy modlitewnik” Rodziny Szensztackiej, który jest głęboko osadzony  

na tekstach Pisma świętego i nauczaniu Kościoła katolickiego.  

Wydawnictwo Apostolicum-Ząbki 2021 Otwock-Świder / oprawa twarda   
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Teksty o wierze  
w Opatrzność Bożą 
 

BIBLIOTEKA SZENSZTACKA 27 

O. Józef Kentenich 

Teksty o wierze w Opatrzność Bożą 

  

Opracował: o. August Ziegler 

Wiarę w Bożą Opatrzność Ojciec Kentenich nazywał swoim „światopoglądem”. Głoszenie 

orędzia o Opatrzności Bożej postrzegał jako swoje najważniejsze zadanie  życiowe. Dlatego 

przekazanie w ręce czytelników zbioru myśli na temat wiary o Opatrzności Bożej  wydaje się 
bardzo ważnym wydarzeniem. 

Niniejszy zbiór obejmuje trzy główne kwestie – określa jak rozumieć treść wiary w 

Opatrzność, jakie znaczenie ma ta wiara dla człowieka, zwłaszcza dla człowieka dzisiejszych 

czasów i praktyczne wskazania i podpowiedzi, jak ta wiar powinna się przejawiać w życiu 

codziennym (por. Wprowadzenie…, o. A. Ziegler). 

  

Wydawnictwo Apostolicum-Ząbki 2019 Otwock-Świder / oprawa twarda, s. 270   
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Małżeństwo jako droga 

świętości 

 

BIBLIOTEKA SZENSZTACKA 25 

O. Tilmann Beller ISchP 

Małżeństwo jako droga świętości 

  

  

Książka ta ukazuje drogę do świętości realizowaną na drodze powołania małżeńskiego. 

Pozycja „powstała na podstawie duchowych doświadczeń małżonków związanych z Ruchem 

Szensztackim. W swoich dążeniach czerpali z duchowego bogactwa Kościoła oraz 

wykorzystywali środki proponowane na drodze formacji przez Założyciela Ruchu 

Szensztackiego, Ojca Józefa Kentenicha. Był on bowiem przekonany, że również 
małżonkowie są powołani do świętości, argumentując: i to nie chociaż żyją w małżeństwie, 

ale ponieważ żyją w małżeństwie. 

Niniejsza propozycja (…) wpisuje się harmonijnie w głos Papieża Franciszka  na temat 

swiętości we współczesnym swiecie, który zabrzmiała w adhortacji Gaudete et exultate”. (ze 

Słowa wprowadzenia do wydania polskiego) 

Apostolicum-Ząbki 2018 Otwock- Świder 
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Rodzina  

w służbie życiu.  

Dni skupienia  

dla rodzin 

BIBLIOTEKA SZENSZTACKA 25 

O. Józef Kentenich 

Rodzina w służbie  życiu. 
Dni skupienia dla rodzin 

  

W pozycji prezentowane są rekolekcje dla 

rodzin, które prowadził o. Kentenich w 

Milwaukee w USA w 1953 r. Rekolekcje były adresowane do osób, które były na początku 

duchowej przygody w Ruchu Szensztackim. Dlatego ojciec Kentenich  odwołując się do 

wzoru Świętej Rodziny z Nazaretu podjął kwestie związane z podstawowymi wartościami 

rodziny, wprowadzając także stopniowo uczestników w specyfikę rodziny szensztackiej, 

poruszył i  inne elementy z duchowości Szensztatu. 

„Żywy język, podawanie konkretnych przykładów, sięganie do literatury, psychologii, 

również innych dyscyplin sprawiają, że lektura tej publikacji może zaowocować wieloma 

cennymi refleksjami i może być bardzo wartościowym doświadczeniam” (por. od Wydawcy). 

Apostolski Szensztacki Związek Rodzin w Polsce, 2018 
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Założyciel i Dzieło 

w świetle decyzji  

z 20 stycznia 1942 

 

BIBLIOTEKA SZENSZTACKA 22 

Engelbert Monnerjahn 

Założyciel i Dzieło w świetle decyzji z 20 

stycznia 1942 

  

Pozycja, choć niewielka objętościowo, 

wprowadza w znaczenie podstawowego 

wydarzenia w życiu Ojca Kentenicha i 

całego Dzieła Szensztackiego jakie miało 

miejsce 20 stycznia 1942 roku. Tego dnia 

Ojciec Kentenich, idąc za Bożym 

prowadzeniem, ofiarował świadomie 

swoją zewnętrzną wolność i swoje życie 

Bogu w intencji wszystkich, którzy 

zostali jemu powierzeni na drodze 

posłannictwa Szensztatu oraz ofiarował samo Dzieło Bożemu prowadzeniu. 

Publikacja jest wkładem i pomocą w przeżywanie Roku Ojca Kentenicha, który Ruch 

Szensztacki przeżywa z okazji z 50. rocznicy śmierci Założyciela (15 września 1968 – 15 

września 2018). 

Oprawa miękka, 98 stron Apostolicum-Ząbki 2017 Otwock-Świder 
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Pozostanę wierna 

mojemu „tak” 

BIBLIOTEKA SZENSZTACKA 21 

Margareta Wolff 

Pozostanę wierna mojemu „tak”. 

Emilia Engel. Szensztacka Siostra Maryi 

  

Pozycja jest biografią sł. Bożej s. M. 

Emilii Engel, wybitnej postaci naszej 

wspólnoty – Szensztackiego Instytutu 

Sióstr Maryi. Zapoznając się z 

duchową sylwetką Siostry Emilii, 

czytelnik może odnaleźć dla siebie 

wiele inspiracji na codzienną drogę 
wiary – poszukiwania i odnajdywania 

Boga oraz głębokiego spotkania z Nim. 

Siostra odnalazła w Bogu kochającego 

i miłosiernego Ojca po długim i często 

bolesnym procesie życia. To jest jej naważniejsza tajemnica życia i droga, której daje 

świadectwo – jak pokonać i wyzwolić się z paraliżującego lęku wobec Boga! W jej życiu 

nastąpiło to dzięki otwarciu się na łaskę Bożą, systematycznej pracy nad sobą połączonej z 

życiodają relacją z Maryją w przymierzu miłości oraz na ścisłej współpracy ze 

spowiednikiem, o. Józefem Kentenichem. 

Spotkanie z Siostrą Emilią o wielkim sercu, może być skuteczną inspiracją do 

przezwyciężania trudności i depresyjnych lęków współczesnego świata, zachętą do świętości, 

która jest powołaniem każdego człowieka. 

  

Oprawa twarda, 304 strony. Apostolicum-Ząbki 2017 Otwock-Świder 
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W poniedziałek 

wieczorem…  

Rozmowy z rodzicami, 

tom 2 

 

BIBLIOTEKA SZENSZTACKA 20 

Ojciec Józef Kentenich 

W poniedziałek wieczorem… 
Rozmowy z rodzinami. Z Bogiem w codzienności, t. 2 

  

W serii W poniedziałek wieczorem… są 
publikowane katechezy, które Ojciec Kentenich 

wygłosił dla małżonków w Milwaukee (USA) w latach 1955-1964. 

W niniejszym, drugim tomie Z Bogiem w codzienności, Autor porusza temat: „Jak przeżywać 
z Bogiem powszedni dzień?”. Ojciec Kentenich jest przekonany, że właśnie codzienność 
przeżywana z Bogiem jest dowodem chrześcijańskiej świętości. Założyciel Szensztatu 

omawia z małżonkami podstawowe tematy dotyczące życia rodzinnego, zawodowego i 

społecznego. Ukazuje Boży plan, który ma swoją głęboką logikę zawartą w pewności, że 

każdy z nas w tym miejscu, w którym postawił go Bóg ma miejsce swojego uświęcenia, i ma 

innym pomagać w dążeniu do świętości. 

Wielką zaletą książki jest forma w jakiej zostały przekazane treści katechez – bardzo 

przystępny język, treść ubogacona wieloma przykładami, czasami wręcz humorystyczne 

przykłady. 

Wcześniej, w 2012 r. został w języku polskim wydany t.1 W poniedziałek wieczorem... 

(Biblioteka Szensztacka 10) 

Apostolicum-Ząbki 2017 Otwock-Świder 
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Świętość w życiu 

codziennym 

BIBLIOTEKA SZENSZTACKA 18 

Dr M. Anette Nailis 

Świętość w życiu codziennym. 

Główne aspekty maryjnej duchowości 
szensztackiej (2) 

  

Książka ta jest uważana za podręcznik 

ascetyczny przybliżający czytelnikowi 

główne linie duchowości szensztackiej 

od strony biblijnej, dogmatycznej i 

duszpasterskiej. 

Pierwsze wydanie książki w j. 

niemieckim miało miejsce w 1937 r. 

Rok później zdobyło aprobatę i 
błogosławieństwo Ojca Świętego Piusa XI (20 lutego 1938 r.). Ojciec Kentenich często z 

naciskiem wskazywał na tę książkę, której wielkim tematem jest ukazanie w przystępny 

sposób zbawczego planu Boga i odkupienie przez Chrystusa, i to w konkretnym zastosowaniu 

do dnia powszedniego w naszym życiu (por. Wprowadzenie do wydania niemieckiego). 

To bardzo odważna książka, to zaproszenie do pięknej i odważnej codzienności, zachęta by 

nie zostawiać swojego rozwoju duchowego na później, nie odsuwać przyjaźni z Bogiem i 

Matką Bożą na potem. A proste, konkretne wskazówki ukazują drogę duchowości, na któej 

stajemy się bliżsi Bogu i szczęśliwsi. Te rady zostały już sprawdzone i potwierdzone życiem, 

można im zaufać… (dr Monika Waluś). 

 I wydanie w j. polskim - 1947 r. II wydanie w j. polskim - 1958 r., 

Pallottinum 

Wydanie III, poprawione i uzupełnione, oprawa twarda, 438 stron. 

Apostolicum-Ząbki 2015, Otwock - Świder  
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Nasze maryjne 

posłannictwo 

BIBLIOTEKA SZENSZTACKA 16 

O. J. Kentenich 

Nasze maryjne posłannictwo (t. IV) 

Katechezy wygłoszone w Ennabeuren 

  

Do istotnych cech duchowości Ruchu 

Szensztackiego należy maryjność. 
Niniejsza pozycja jest nie tyle 

podręcznikiem, lecz zbiorem katechez 

wygłoszonych przez założyciela Ruchu 

w parafii w Ennabeuren, na południu 

Niemiec, w kwietniu i maju 1945 roku, 

bezpośrednio po uwolnieniu o. 

Kentenicha z obozu koncentracyjnego w Dachau. Ten fakt sprawia, że wymowa katechez jest 

szczególna. 

W katechezach o. Kentenich przypominał prafianom proste życiowe prawdy – jak mają być 
przeciwwagą do wszechobecnego zła, jak żyć, aby w pełni być powiązanym z Bogiem przez 

Euchrystię i modlitwę oraz przez głęboką więź z Maryją. 

Mimo upływu czasu katechezy, pełne żaru i miłości są aktualne także i dziś. 
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Ideał kobiety. 

Stereotyp  

czy pociągający 

wzorzec? 

BIBLIOTEKA SZENSZTACKA 14 

O. Józef Kentenich 

Ideał kobiety. 

Stereotyp czy pociągający wzorzec? 

  

Pozycja ta obejmuje wybór myśli Ojca 

Kentenicha, na temat kobiety. Ze 

względu, że Założyciel Dzieła 

Szensztackiego, „poruszał to 

zagadnienie wielokrotnie i przy różnych 

okazjach”, niniejszy wybór jest jedynie 

pewnym początkiem. Warto w tym 

miejscu zauważyć, że Ojciec Kentenich 

nie porusza konkretnych, 

wyodrębnionych problemów, które 

dotykają zwłaszcza współczesną kobietę, lecz ukazuje wartości podstawowe i ponadczasowe. 

Umożliwia w ten sposób odnalezienie właściwej, bo odpowiadającej woli Bożej, odpowiedzi 

na pytania dotyczące samej istoty kobiecości i zasadniczego powołania kobiety (z 

Przedmowy). 

Teksty o. Kentenicha ubogacone są krótkimi myślami z dokumentów św. Jana Pawła II, które 

podkreślają jeszcze trafność przemyśleń autora. Książka wydana została bardzo staranie od 

strony edytorskiej. 

  

Oprawa twarda, 110 stron Apostolicum-Ząbki 2013 Otwock-Świder 
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Narzędzie  

w dłoniach Maryi 

BIBLIOTEKA SZENSZTACKA 11 

O. Józef Kentenich 

Narzędzie w dłoniach Maryi. 

Główne aspekty maryjnej duchowości 

szensztackiej (1) 

Tytuł oryginału: Marianische 

Werkzeugsfrömmigkeit 

  

„Rozważania te powstały w 

wyjątkowych okolicznościach – w 

obozie koncentracyjnym w Dachau, w 

wielkiej konspiracji i z narażeniem 

życia. (…) Ojciec Kentenich zawarł w 

niniejszym tekście swoją wizję na temat 

postawy bycia narzędziem w rekach 

Maryi. Jest to jeden z zasadniczych rysów maryjnej duchowości Dzieła Szensztackiego – 

obok maryjnej duchowości przymierza oraz świętości w życiu codziennym. (…) 

Chociaż współczesny świat lansuje zupełnie inny sposób myślenia, to doświadczenie uczy, że 

postawa zawierzenia Bogu, na wzór Maryi – mówiąc słowami Piusa X – jest najłatwiejszą, 
najkrótszą i najpewniejszą drogą do prawdziwie chrześcijańskiego życia z wiary. Postawa 

bycia narzędziem w realizacji planów Bożych jest też wielką pomocą w skutecznym 

zaangażowaniu w nową ewangelizację. Dlatego ufamy, że duchowe przesłanie będzie 

aktualne dla każdego chrześcijanina, także dzisiaj”.  

(z: Słowo wstępne do wydania polskiego, s. M. Lidia Czerwonka). 

  

Oprawa twarda, 320 stron Apostolicum-Ząbki 2011 Otwock-Świder 
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W poniedziałek 

wieczorem… 

Rozmowy  

z rodzinami, tom 1 

BIBLIOTEKA SZENSZACKA 10 

Ojciec Józef Kentenich 

W poniedziałek wieczorem… 

Rozmowy z rodzinami. t. 1 

  

Tytuł oryginału: Am Montagabend…   

Mit Familien im Gesprach 

 Niniejsza pozycja należy do serii:  

W poniedziałek wieczorem…, w której są 
publikowane wykłady o. Kentenicha, 

wygłoszone dla małżeństw w Milwaukee (USA), w latach 1955-1964. 

Wolumin jest chronologicznie pierwszym tomem w powyższej serii. Ojciec Kentenich 

porusza w tych wykładach temat przymierza miłości, będącego formą oddania się Matce 

Bożej. Ukazuje małżeństwom i rodzinom drogę do świętości poprzez więź z Maryją. 

Wykłady miały krótką formę, którą często o.Kentenich nazywał „pogawędką”. Spotkania 

miały na celu nie tylko ubogacenie rodzin biorących w nich udział, ale także przygotwanie ich 

do dalszego dzielenia się, do dawania świadectwa, aby w przyszłości mogli pomagać innym. 

Żywa forma narracji, osobisty przekaz i świdectwo rodzin w oparciu o które powstał ten tom, 

sprawia, że czyta się go z zainteresowaniem wchodząc w duchową rzeczywistość maryjnej 

drogi proponowanej przez o. Kentenicha i całe Dzieło Szensztackie. 

 Oprawa miękka, 149 stron Pallottinum, Otwock - Świder 2012 
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Ukryte lata.  

 

Ojciec Józef 

Kentenich. 

Dzieciństwo  

i młodość  
(1885-1910) 

 

BIBLIOTEKA SZENSZTACKA 8 

Dorothea M. Schlickmann 

Ukryte lata. 

Ojciec Józef Kentenich. Dzieciństwo i młodość 
(1885-1910) 

  

Tytuł oryginału: Die verborgenen Jahre. Pater Josef Kentenich. Kindheit und Jugend (1885-1910). 

  

„Ukryte lata. Ojciec Józef Kentenich. Dzieciństwo i młodość (1885-1910)”  to książka, która 

ukazuje postać o. Józefa Kentenicha z okresu jego pierwszych lat życia, czasu nauki w 

seminarium Księży Pallotynów, aż do otrzymania święceń kapłańskich w 1910 r. 

Pozycja jest wnikliwą analizą opartą na obszernie zebranych materiałach i dokumentach 

archiwalnych. Stanowi dogłębne źródło poznania bogatej osobowości założyciela 

Międzynarodowego Ruchu Szensztackiego, kształtowania się jego powołania i życiowej misji 

dla Kościoła.  

 

Oprawa miękka, 287 stron Apostolicum-Ząbki 2010 Otwock-Świder 
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Z Maryją w 

przymierzu.  

70 lat w Polsce 

 

Z Maryją w przymierzu 
70 lat w Polsce 

Szensztacki Instytut Sióstr Maryi 

  

Redakcja i tekst: s. M. Kamila Skorupka ISSM 

  

Niniejszy album powstał z okazji 70. rocznicy przybycia pierwszych polskich Sióstr 

Szensztackich do naszego kraju. Pragniemy, aby niniejsza publikacja przybliżyła 

Czytelnikom naszą wspólnotę sióstr oraz formy realizacji misji apostolskiej. 

Pozycja jest bogato ilustrowana zdjęciami, zawiera krótki rys historyczny, charakterystykę 
zasadniczych nurtów duchowości, refleksję z codziennego życia i pracy sióstr, bieżące adresy. 
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Światło dla wielu 

 

Redlindnis v. Schoenebeck 

Światło dla wielu 

s. M. Emilia Engel ISSM – siostra żyjąca 
wiarą w Opatrzność Bożą 

  

Nowenna do prywatnego odmawiania 

Pozycja niniejsza wyrosła z pragnienia 

upowszechnienia znajomości wybitnej 

postaci Szensztackiego Instytutu Sióstr 

Maryi, siostra M. Emilii Engel. 

Czytelnik, który po raz pierwszy zetknie się z tą postacią, znajdzie w niniejszej pozycji krótki 

życiorys s. Emilii oraz – na końcu – kalendarium jej życia. Publikacja jest jednak przede 

wszystkim świadectwem, że sł. Boża s. M. Emilia Engel jest cichą powiernicą ludzkich 

problemów. 

Dziewięciodniowa nowenna, ubogacona codzienną medytacją, myślami do refleksji osobistej, 

gorliwe odmówiona może stać się motywem do podjęcia systematycznej modlitwy i 

pogłębienia własnej wiary w Bożą Opatrzność oraz drogą do uzyskania wielu łask dla siebie i 

dla innych (por.  Wstęp do wydania polskiego). 

 

© Szensztacki Instytut Sióstr Maryi, Apostolicum-Ząbki 2012 
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Szkic 

duszpasterskiego 

szlaku o. Kentenicha 

w latach 1917-1936 

na obecnych 

ziemiach polskich.  

 

Polska tęsknotą Ojca 

BIBLIOTEKA SZENSZTACKA 26 

s. M. Marcelina Migacz ISSM 

Szkic duszpasterskiego szlaku o. Kentenicha w latach 1917-1936 na obecnych ziemiach polskich. 
Polska tęsknotą Ojca 

 Niniejszy Szkic… jest jednym z owoców projektu „Szlak Ojca Kentenicha na obecnych 

ziemiach polskich”, który został zainicjowany z okazji 100. rocznicy powstania Ruchu 

Szensztackiego.  

Podjęty temat jest próbą przybliżenia postaci Założyciela Ruchu, o. Józefa Kentenicha w 

perspektywie jego działań apostolskich i duszpasterskich na terenach, które obecnie są w 

granicach Polski. Praca składa się z osiemnastu części, które są opisami miejscowości i 

wydarzeń związanych z o. Kentenichem. 

Podstawą źródłową pracy są materiały archiwalne – kroniki, zapisy wyjazdów założyciela 

prowadzone przez siostry, chronologia korespondencji, pisma, listy, konferencje ze zbiorów 

Archiwum Generalnego sióstr, a także materiały Księży Pallotynów współpracujących z o. 

Kentenichem. W pozycji znajdziemy nie tylko opisy miejsc i daty, ale także okoliczności i tło 

historyczne tamych wydarzeń, co sprawia, że książkę czyta się z ogromnym 

zainteresowaniem, bo ubogaca naszą wiedzę historyczną i pomaga poznać założyciela Ruchu 

nie tylko jako „duchowego charyzmatyka i wykładowcę z czytanych konferencji, lecz 

człowieka pracującego czasem bez wytchnienia, niezmordowanego, pokonującego ogromne 

połacie kilometrów, mającego konkretne pragnienia, które konsekwentnie realizował…”. 

Pozycja jest ubogacona pięknymi wkładkami zdjęciowymi. 

Apostolicum-Ząbki 2018 Otwock-Świder / oprawa miękka 
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Szensztat 

Akty założycielskie 

BIBLIOTEKA SZENSZTACKA 
 

Wykłady Ojca Kentenicha, stanowiące fundament Dzieła Szensztackiego. 
 

Oprawa miękka, 84 strony, Drukarnia Pallotinum, 1996 Otwock-Świder 
 

Przymierze miłości 
 

BIBLIOTEKA SZENSZTACKA 

Pomoc w przygotowaniu do przymierza miłości z MTA. 

 

Broszura, oprawa miękka, 16 stron, Sekretariat Apostolatu. 
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Magnificat, Kwiaty wdzięczności  

BIBLIOTEKA SZENSZTACKA 
 

Co-miesięczne impulsy dla Kobiet w oparciu o duchowość szensztacką:  
 

Rok 2019 „Magnificat”  
Zeszyt A5, oprawa miękka, 40 stron, Sekretariat Apostolatu Pielgrzymującej 
MTA w Szensztacie. 

 

Rok 2020 „Kwiaty wdzięczności na drodze wiary”  
Zeszyt A6, oprawa miękka, 40 stron, Sekretariat Apostolatu Pielgrzymującej 
MTA w Szensztacie. 

  

Modlitewnik Szensztacki 

 
BIBLIOTEKA SZENSZTACKA 
 

Słowo o historii i duchowości Dzieła Szensztackiego oraz wybrane Nabożeństwa,  

modlitwy i pieśni, które towarzyszą wspólnocie Apostolatu w Polskich Misjach Katolickich  

w Niemczech. Także Plan Szensztatu. 
                                                                 Redakcja i tekst: s. M. Elwira Kędzia ISSM 
Zeszyt A5, oprawa miękka, 60 stron, Sekretariat Apostolatu Pielgrzymującej 
MTA w Szensztacie. 
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Okruchy poezji wdzięcznością pisane 

BIBLIOTEKA SZENSZTACKA 
 

Mały zbiór „zamyśleń” pisanych wierszem i prozą,  
inspirowanych spotkaniami z Maryją w szensztackim Sanktuarium. 

 
Zeszyt A6, oprawa miękka, 40 stron, Sekretariat Apostolatu Pielgrzymującej 
MTA w Szensztacie.  

                                                                 Redakcja i tekst: s. M. Elwira Kędzia ISSM 
 

 

Nie ma większej miłości 

BIBLIOTEKA SZENSZTACKA 
 

Rozważania Drogi Krzyżowej: jedna - w tematyce rodzinnej,  

druga – w oparciu o myśli i życie ojca Kentenicha, Założyciela Dzieła Szensztackiego. 

 
Zeszyt A6, oprawa miękka, 40 stron, Sekretariat Apostolatu Pielgrzymującej 
MTA w Szensztacie. 

                                                       Redakcja: s. M. Elwira Kędzia ISSM 
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Skarbczyk Rodzinny 

BIBLIOTEKA SZENSZTACKA 
 

Mała pozycja, ujmująca krótko ważność życia sakramentalnego w rodzinie, zawiera strony na 

wpis sakramentów świętych, tabelę, gdzie wpisuje się Ksiądz odwiedzając rodzinę („kolęda”) 

oraz jest miejsce na wpis ważniejszych wydarzeń rodzinnych. „Skarbczyk” może stanowić 
istotny dokument rodzinny. 

 
Zeszyt A6, oprawa miękka, 40 stron, Sekretariat Apostolatu Pielgrzymującej 
MTA w Szensztacie. 

 

Rodzinne dni pamiętne 

BIBLIOTEKA SZENSZTACKA 
 

To także podobna, mała pozycja, w formie stałego kalendarza, gdzie można nanieść istotne 

daty dla osoby, czy rodziny. Zawiera też małe inspiracje na dany miesiąc. Drobiazg, który 

może być też miłym upominkiem. 

 
Zeszyt A6, oprawa miękka, 40 stron, Sekretariat Apostolatu Pielgrzymującej 
MTA w Szensztacie. 

                                                                       Redakcja i tekst: s. M. Elwira Kędzia ISSM 
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Kolorowanka:  

Magda i Michał poznają Sanktuarium 

BIBLIOTEKA SZENSZTACKA 
 

Piękna pozycja dla dzieci, przybliżająca „sekrety” Sanktuarium. Zawiera obrazki do 

pokolorowania oraz krótkie, wyjaśniające teksty. 

Opracowanie: s. M. Michalina Lisińska. 

 
Zeszyt A5, oprawa miękka, 28 stron, Otwock - Swider. 
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Inne pozycje,  

których powyżej nie 

zamieszczono,  

a także należą  
do biblioteki szensztackiej 

BIBLIOTEKA SZENSZTACKA 
 

 

" Pod spojrzeniem miłosiernie kochającego Ojca " Peter Wolf ( B.Sz: 19) 

 

"Krzyż Jedności. Znak posłannictwa Szensztatu" Gertrud Pollak ( B. Sz: 17) 

 

"Szensztat- moje miejsce w Kościele" (B. Sz: 15) 

 

"Ojciec Kentenich. Wyznawca Dachau" Aleksander Menningen (B. Sz: 9) 

 

" W szkole Apostoła Pawła" Peter Wolf ( B. Sz:6) 

 

"Trzykrośćprzedziwnność Maryi" Kazimierz Nowak (B.Sz:5) 

 

" Barbara Kast" Esteban J. Uriburu (B.Sz: 2) 

 

Jest wydanych także wiele tematycznych broszur, nowenn, które stanowią 
wartościowe materiały apostolskie, które możemy spotkać na „drogach 

Apostolatu...” 

 

 

 

 

 

 

Dobra książka 
To dobry „przyjaciel...” 

 

Zapraszamy! 
 

 


