Grudzień 2016

Kochana Rodzino Szensztacka
Diecezji Opolskiej!
Wraz z całym Kościołem Świętym
idziemy i głosimy radosną nowinę
o Bożym Narodzeniu, o Emmanuelu,
który przychodzi. Niech Jego błogosławieństwo i obecność
w Sakramentach Świętych umacnia nas w dawaniu
świadectwa, oraz pełnieniu misji w Kościele i naszych
rodzinach.
Kochani! Łączymy się z Wami w świętowaniu Narodzenia
Pana. Życzymy atmosfery Świętej Rodziny w naszych
sercach i rodzinach.
Z pamięcią u Bożego Żłóbka w Sanktuarium Coenaculum
S.M.Renata z siostrami z Winowa
Barbara i Piotr Musioł – Animatorzy Diecezjalni.

Droga małżeńska
Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom współczesnych
małżonków pragniemy na Winowskim Wzgórzu u tronu MTA naszej
wychowawczyni utworzyć projekt duszpasterski „Droga Małżeńska”.
Projekt powstał na Węgrzech, a obecnie zrealizowany został
w Niemczech i w Czechach.
Droga obejmować będzie 15 stacji, na których będzie można
rozważać różne etapy życia małżeńskiego i rodzinnego. Pomocne w
tym będą specjalnie przygotowane teksty zawierające rozważania
umożliwiające spojrzeć na małżeństwo i rodzinę w świetle wiary.
W dniu 13 listopada grupa rodzin szensztackich z Chróścic i Winowa
wraz z s.M.Kamilą oraz s.M.Renatą pielgrzymowała do centrum
szensztackiego w Rokole w Czechach, gdzie istnieje już „Droga
Małżeńska”.
Pani Monika Dziuba z Chróścic dzieli się refleksją w tego wyjazdu:
“Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co zobaczyłam, ale przede
wszystkim tego co usłyszałam. Tak naprawdę to stworzenie ”drogi”
ma być celem naszych starań, ale teraz widzę, że przygotowanie jej
może mieć ogromne znaczenie. Myślę, że może to zjednoczyć
członków Ruchu Szensztackiego, zwłaszcza rodziny i pozostawić coś
z czego będziemy mogli wszyscy korzystać i umacniać się.
Czesi potrzebowali 400 godzin wspólnej pracy, aby przygotować
teren i “Drogę…”.
Najbardziej przejmujące dla mnie było
opowiadanie, artystki, która wykonała
symbole poszczególnych stacji Drogi.
Symbole wykonane są z gliny,
a następnie wypalane. W każdej z nich
zawarte jest osobne, inne przesłanie.
Słuchając, dało się odczuć głębokie
wzruszenie autorki opowiadającej o symbolice dłoni i sposobie
przekazania najważniejszych treści. Na pytanie „jak udało wam się to
wykonać, powiedziała: „ja robiłam to sama, a reszta się modliła”…
Myślę, że to jest bardzo cenna wskazówka, aby wyprosić pomoc w tak

wielkiej sprawie, i aby zawierzać rodziny. Jadąc do Czech miałam już
jakieś zdanie po obejrzeniu “drogi małżeńskiej” w Internecie –
zarówno wersji w Rokole, jak i w Szensztacie. Ale tak naprawdę to
nic nie wiedziałam, bo dopiero rozmowa i przekaz tych rodzin,
pokazał co w tym jest najważniejsze. W czasie rozmowy, przy
herbacie i pysznym cieście dowiedzieliśmy się więcej szczegółów. Co
my z tymi przeżyciami zrobimy zależy od nas, czy to będzie tylko
kolejna pielgrzymka w piękne miejsce czy coś więcej?”
Zainicjonowane w naszej diecezji
modlitewnej.

dzieło polecamy pamięci

Plan dyżurów w Sanktuarium Coenaculum
w Dniu Przymierza (18 – tego dnia każdego miesiąca)
18 stycznia 2017 (środa) - parafie Bł. Czesława i Św. Michała
18 lutego 2017 (sobota) - par. Św. Józefa w Opolu i Komprachcice
18 marca 2017 (sobota) - par. św. Ducha w Winowie
18 kwietnia 2017 (wtorek) – Kluczbork i Olesno
18 maja 2017 (czwartek ) - Grodków i Wrocław
18 czerwca 2017 (niedziela) - Jaryszów, Strzelce Opolskie,
Staniszcze Małe, Malnia
18 lipca 2017 (wtorek) – siostry
18 sierpnia 2017 (piątek) – siostry
18 września 2017 (poniedziałek) - Popielów, Dobrzeń Wielki,
Chróścice
18 października 2017 (środa) parafia Gościęcin – Trawniki,
Tułowice, Łambinowice
18 listopada 2017 (sobota) - Młodzież Szensztacka
18 grudnia 2017 (poniedziałek) - parafie Św. Piotra i Pawła,
Przemienienia Pańskiego w Opolu
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
w okresie wiosenno – letnim
od godz. 16.30 – 18.30
w okresie jesienno – zimowym od godz. 16.00 – 18.00
Uwieńczeniem Adoracji jest EUCHARYSTIA sprawowana
przez kapłanów naszej diecezji z parafii, w których działają
grupy Rodzin i Matek Szensztackich.

SYLWESTER 2016
Młodzież Szensztacka z Winowa
serdecznie zaprasza na 6 edycję Sylwestra!
4 – dniowe skupienie połączone
z bezalkoholową zabawą sylwestrową
trwającą do białego rana.
Czas dla ducha jak i ciała.
Co?
– Spotkanie sylwestrowe
Kiedy?
– 29.12.2016 – 01.01.2017
Gdzie?
– Dom Ojca w Winowie
Co zapewniamy?
– Świetną zabawę, nowe znajomości,
owocne rekolekcje
Nie może Cię zabraknąć!
Do zobaczenia już wkrótce!

ZABAWA KARNAWAŁOWA
Serdecznie zapraszamy do udziału w zabawie karnawałowej,
która odbędzie się w Winowie pod kościołem 28 stycznia 2016 r.
w godz. 20.00 – 2.00.
Zapewniamy miłą atmosferę, pyszne jedzenie, a przede wszystkim
wspaniałą zabawę z wodzirejem.
Zapisy i informacje: s.M.Renata tel. 605 871 771
B.P.Musioł tel. 603 855 650 lub 77 4611 294

