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Wiara w Opatrzność Bożą 

 

 Gdy sięgnę pamięcią w przeszłość dostrzegam ciąg zdarzeń, 

które często nazywamy przypadkiem. Przypadków jednak nie ma. Nic 

nie dzieje się bez przyczyny. Tą przyczyną jest Bóg, który Okiem 

Bożej Opatrzności czuwa  prowadzi i strzeże. Stawia na naszej drodze 

ludzi. Na mojej drodze do Szensztatu jest takich ludzi wiele. 

Myślę że nie byłoby możliwe moje włączenie się w Ruch Szensztacki, 

gdyby nie to, że już wcześniej w moim życiu Bóg działał poprzez 

osoby, które do mnie posłał. 

Rodzice, dla których Bóg i wszystkie Jego sprawy były najważniejsze. 

Babcia, dzięki której poznałam radość nabożeństw majowych, 

czerwcowych. "Majówki" szczególnie pokochałam.  

Później, już na studiach, gdy tyle innych atrakcji kusi, maj to był czas 

nie tylko pachnących bzów i sesji egzaminacyjnej, lecz rozbrzmiewał 

również Litanią Loretańską. 

 Szukałam swojego miejsca na ziemi. Pomógł mi w tym kolega 

z akademika, obecnie ojciec franciszkanin. Dzięki niemu odkryłam  

"Czwórkę" - wrocławskie Duszpasterstwo Akademickie. Tam 

spotkałam kapłana, dzisiaj już Sługę Bożego ks. Aleksandra 

Zienkiewicza. To On pomógł mi przetrwać z Bogiem studenckie 

czasy. Był też w pewnym sensie patronem naszego małżeństwa, które 

zawarliśmy na ostatnim roku studiów.  
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Start w dorosłe, rodzinne życie to początkowo Jelenia Góra, a 

następnie Opole. 

Zapadły mi w pamięć często powtarzane przez ks. A. Zienkiewicza 

słowa, że mamy obowiązek rozwijać się, kształtować każdą dziedzinę 

życia, także jego wymiar religijny. Dlatego, gdy nasza rodzina 

okrzepła, dzieci wyrosły z pieluch, Dzieło Szensztackie spadło nam 

jak z nieba. 

Był to czas trudny dla Polski i wielu z nas. Stan wojenny. Stłamszeni 

po chwili solidarnościowej wolności szukaliśmy jakiegoś oparcia, 

kontaktu z innymi, myślącymi podobnie o Bogu, Kościele i Polsce. 

Wtedy odwiedziła nas mama jednej z Sióstr Szensztackich Maryi i 

zaprosiła na spotkanie do Żerkowic. Był to początek jesieni - 

21.09.1982 r.  Tu pojawiła się kolejna opatrznościowa postać - siostra 

Maria Osińska. Nigdy jej nie zapomnę. To Jej zapał, charyzmat 

sprawiły, że postanowiłam włączyć się w Dzieło Szensztackie. 

Od tego momentu rozpoczęły się przy Katedrze Opolskiej regularne 

comiesięczne spotkania rodzin, które powoli stawały się Rodzinami 

Szensztackimi. Były to początki Ruchu Szensztackiego w naszej 

diecezji.  

 Niecały rok później 23-24.05.1983 r. miała miejsce pierwsza 

pielgrzymka do Sanktuarium MTA w Świdrze. Tam 9 małżeństw, w 

tym ja i mój mąż, zawarło Przymierze Miłości z Matką Bożą Trzykroć  

Przedziwną. Do Opola wracaliśmy z Jej obrazem, który obecnie 

znajduje się tu, w naszym Sanktuarium Coenaculum. Po powrocie z 

pielgrzymki razem z koleżanką odwiedziłyśmy naszego proboszcza 

ks. Huberta Skomudka. Wtedy po raz pierwszy opowiedziałyśmy 

mu o Ruchu. Ogromnie zapalił się do wpisania tego Dzieła w parafię 

św. Józefa w Opolu Szczepanowicach. Mimo trudności nie zniechęcił 

się. Rodziny Szensztackie od tego czasu są w naszej 

Szczepanowickiej parafii. Znany jest również wkład tego Kapłana w 

budowę kościoła na Winowskim Wzgórzu i serca naszego Ruchu – 

Sanktuarium Wieczernika (Coenaculum), które to przedsięwzięcia 

stały się niewątpliwie dziełami Jego życia. 

 Trwamy w Ruchu już od 34 lat. Nie sposób nie wspomnieć tu 

najważniejszego męża opatrznościowego - Sługi Bożego Ojca 

Józefa Kentenicha, który miał szczególny dar dostrzegania roli 
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Opatrzności Bożej w życiu każdego człowieka. Jego celem było 

rozkrzewienie obrony i pogłębienia chrześcijańskiego życia. Służy 

temu Dzieło Szensztackie.  

Pewnie każdy z nas mógłby wskazać również na całkiem realną 

obecność naszego Założyciela w swoim życiu. Doświadczyłam tego 

nie tak dawno. Było to miesiąc temu, kiedy bardzo trudna, i 

zdawałoby się nie do rozwiązania, sprawa zawodowa skłoniła mnie do 

zwrócenia się o Bożą pomoc przez wstawiennictwo Ojca  

J. Kentenicha. Prawdę mówiąc inspiracją była opowieść siostry 

Renaty o skuteczności takiej modlitwy. Sięgnęłam więc po nowennę 

do Ojca J.Kentenicha. Każdy dzień jej trwania uspokajał mnie w 

zadziwiający sposób i gdy w ostatnim dniu nowenny doszło do 

zdarzenia, które na tzw. zdrowy rozum  było zwiastunem całkowitej 

porażki, tylko przez chwilę wytrąciło mnie to z równowagi. 

Pomyślałam tylko, Ojcze jeśli nie zawiodłeś siostry Renaty, to 

chyba mnie też nie zawiedziesz. Następny dzień pokazał, że 

nowenna pomogła bardzo. Trudna sprawa została pomyślnie 

rozwiązana. Odebrałam to jako znak Opatrzności Bożej, że 

modliłam się w dobrej sprawie. Wdzięczność Ojcu za 

wstawiennictwo jest ogromna, zresztą nie tylko moja. Przedstawiłam 

współpracownikom Jego rolę w naszym wspólnym sukcesie. Myślę, 

że dalej możemy liczyć na Jego opiekę i wstawiennictwo u Bożej 

Opatrzności.  

 Chciałabym zakończyć przypomnieniem zdarzenia, jakie miało 

miejsce w 2007 roku. Peregrynacja wśród rodzin naszej diecezji Oka 

Opatrzności umieszczonego później w Sanktuarium na Winowie.  

W Księdze pamiątkowej z peregrynacji jako rodzina pod datą 

26.05.2007 r. zapisaliśmy: "Opatrzności Boża, dziękujemy, że z 

taką troskliwością trzymasz mocno nici naszego życia". 
 

Barbara Brzezowska-Ryśnik 

Parafia św. Józefa w Opolu Szczepanowicach 

 

Świadectwo dane podczas nabożeństwa szensztackiego w Winowie, 
styczeń 2017 r. 
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Spotkanie z małżeństwem Fenelon z USA 

Winów 30 kwietnia 2017 r.  
 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z 

małżeństwem Michael i Margaret Fenelon, 

członkami Szensztackiego Instytutu 

Rodzin (przełożeni Delegatury 

USA/Puerto Rico), które odbędzie się w 

Winowie w niedzielę 30 kwietnia 2017 r. 

po nabożeństwie o godz. 15.00. 
 

Michael i Margaret Fenelon mieszkają w McHenry, w stanie Illinois, 

w małym miasteczku pomiędzy Chicago a Milwaukee. Michael jest z 

wykształcenia architektem krajobrazu, natomiast Margaret jest 

pielęgniarką. Mają dwójkę  dorosłych dzieci oraz trójkę wnucząt.  

Oboje dorastali w Ruchu Szensztackim od najmłodszych lat i mieli to 

błogosławieństwo, że Ojciec Józef Kentenich, był w ich  domach 

kilkakrotnie i poświęcił  ich sanktuaria domowe. . 

Byli członkami  Młodzieży Szensztackiej, a później jako małżeństwo 

prowadzili spotkania dla małżeństw i rekolekcje na tematy związane z 

małżeństwem i rodziną. Podróżowali do 15 krajów w Europie, 

Ameryce Południowej i Środkowej dokonując prezentacji ich 

osobistego doświadczenia wzrastania jako dzieci z Ojcem 

Kentenichem w Milwaukee oraz rozwoju „sanktuarium domowego” i 

jego przemieniającej mocy w życiu małżeńskim i rodzinnym, jako 

żywego wyrazu domowego kościoła. 

 

Zaproszenie na pielgrzymkę 
 

 3 maja 2017 r. odbędzie się tradycyjna już pielgrzymka 

Rodziny Szensztackiej Diecezji Opolskiej. 

Z związku z trwającym duchowym przygotowaniem do aktu 

poświęcenia Opola Maryi pragniemy w tym roku pielgrzymować z 

Winowskiego Wzgórza do Matki Bożej Opolskiej. 
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Pielgrzymkę rozpoczniemy  o godz. 12.00 nabożeństwem majowym 

w Sanktuarium Coenaculum.  Następnie pielgrzymować będziemy 

ulicami Winowa, Wójtowej Wsi, drogą wzdłuż Kanału Ulgi do 

Katedry Opolskiej, gdzie o godz.15.00 przed obrazem Matki Bożej 

Opolskiej odprawiona zostanie Msza św. w intencji całej naszej 

wspólnoty. 

Zakończeniem pielgrzymki będzie wspólna agapa w katedralnym 

domu katechetycznym. Zapewniamy kawę i herbatę, reszta 

poczęstunku we własnym zakresie. 

 

Święcenia kapłańskie diakona Damiana Sładka 
 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji diakona 

Damiana Sładka z Jaryszowa pochodzącego z rodziny szensztackiej w 

naszej diecezji. W dniu 3 czerwca br. przyjmie on święcenia 

kapłańskie w opolskiej Katedrze. 

Od 21 maja rozpoczynamy nowennę do Ojca Założyciel w intencji 

diakona Damiana Sładka, o dobre przeżycie rekolekcji przed 

święceniami kapłańskimi i o świętość jego KAPŁAŃSTWA. 

Równocześnie informujemy, że 18 czerwca 2017 r. o godz.14.00 w 

Sanktuarium Coenaculum neoprezbiter  Damian Sładek odprawi 

Mszę św. prymicyjną. serdecznie zapraszamy 
 

REKOLEKCJE LETNIE  2017 
 

1. Gliczarów  Górny – rekolekcje połączone z urlopem  

26.06 – 01.07.2017 r. dla rodzin i matek. 

 Rozpoczęcie o godz.17.00, zakończenia o godz.10.00 

2. Winów – 28-30.07.2017 r. dla rodzin. 

Rozpoczęcie o godz.16.00, zakończenie o godz.16.00 

3. Wambierzyce – 10-13.08.2017 r. dla rodzin i matek 

Rozpoczęcie o godz.16.00, zakończenie o godz.14.00 

Zgłoszenia przyjmuje siostra Renata do 20 maja 2017 r. (tel. 605 871 771).   
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Jezus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał! 
 

   Kochana Rodzino Szensztacka! 
 
 

Radość płynąca z naszych serc jest radością 
samego Boga, który ofiarowując Swojego Syna, 
otworzył nam bramy Królestwa Niebieskiego         
i zwyciężył śmierć .  

Dzięki Jego Śmierci i Zmartwychwstaniu jesteśmy wolni, 
możemy być szczęśliwi z bycia umiłowanymi dziećmi Boga 
Ojca. 
Niech okres Świąt Wielkiej Nocy będzie radością i 
spełnieniem wszystkich pragnień i celów. Zmartwychwstały 
Pan niech skieruje i do Nas swoje słowa: „Nie bój się , Jam 
zwyciężył świat”, niech Boża nadzieja, miłość i wiara 
będzie obecna w każdym dniu Naszego życia, abyśmy byli 
świadkami, że Bóg jest dawcą, który miłuje życie.  
 

Maryja, Regina Coeli niech wspólnie z nami śpiewa 
Alleluja! 

 
Z pamięcią przy pustym Grobie  
i w Sanktuarium Coenaculum - 

 
               S. M. Renata z siostrami z Opola-Winowa 

          Barbara i Piotr Musioł , Animatorzy Diecezjalni.   


