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„Miłować Kościół”
Ukochana Matko Boża !
Ponieważ kocham Ciebie,
Pragnę także kochać Chrystusowy Kościół.
Ponieważ kocham Ciebie,
czuję wewnętrzną potrzebę,
by także miłować Kościół.
Ty jesteś jego zewnętrznym znakiem,
jesteś odbiciem Kościoła.
Kościół w swoim zadaniu i w swojej owocności
jest Matką, tak jak Ty jesteś Matką.
Łączy Was wspólne zadanie:
Matka Kościół – Maryja Matka.
Maryjo, Ty jesteś Prawzorem Kościoła.
Stałaś się jego ucieleśnieniem,
zanim Kościół powstał.
I jest to samo przez się zrozumiałe,
że od czasu, gdy on istnieje,
naśladuje Ciebie.
1

Kościół w Duchu Świętym
Żyje nie tylko w pełni Chrystusa,
lecz także w Twojej pełni, Maryjo.
Maryjo! Najwspanialszy wzorze Kościoła!
Jesteś jego najgodniejszym członkiem.
Jesteś Tą, która czyni Kościół godnym miłości.
Maryjo, jakże często jesteśmy słabi
i zamiast obdarować Kościół prawdziwą miłością,
pozbawiamy go należnej czci.
Ty jednak przywracasz mu godność.
Matko Kościoła – Maryjo Matko!
Z radością wznoszę do Ciebie
moje myśli i moje serce.
Moja miłość należy do Ciebie.
O. Józef Kentenich

Poświęcenie się Maryi – O Pani moja.
Być narzędziem w ręku Maryi.
Być narzędziem w ręku Maryi – co to znaczy? Dlaczego Ojciec
Założyciel nas zachęca byśmy złożyli siebie całych w dłoniach
Maryi i pozwolili Jej wykorzystać nas jako narzędzia.
Zwrot „być czyimś narzędziem” kojarzy nam się negatywnie z
uprzedmiotowieniem. Jest to jednak patrzenie z perspektywy ludzkiej.
Bo, gdy człowiek czyni swym narzędziem innego człowieka
przeważnie łączy się to z poniżeniem, odbieraniem wolności,
zmuszeniem do zrzeczenia się własnego dzieła (przykład:
niewolnictwo, praca w korporacjach, tzw. pełna dyspozycyjność).
Natomiast gdy Bóg używa człowieka jako „narzędzia jest to zupełnie
inna perspektywa.
Bóg poprzez używanie człowieka jako „narzędzia” wywyższa go.
Służba Bogu rozwija jego wolność i dzieła które realizuje (Brat Albert
Chmielowski, Matka Teresa z Kalkuty).
Właśnie do bycia takim narzędziem zachęca nas Ojciec Kentenich.
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Ojciec Założyciel wymienia 6 cech, które winny nas charakteryzować
jeśli pragniemy być narzędziami Maryi :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

zupełne oderwanie się od siebie,
upodabnianie się do Maryi,
głębokie związanie z Maryją,
wolność wewnętrzna,
gotowość do zaangażowania,
płodność apostolska.

ad.1 zupełne oderwanie się od siebie przez które rozumiemy:
- oderwanie od wizji poukładanego świata,
- podejmowanie ryzyka choć przyszłość jawi się niepewna,
- nie pokładanie ufności w sobie, zaufać Bożemu prowadzeniu,
- powiedzenie „FIAT”
ad.2 upodabnianie się do Maryi przez które rozumiemy:
- kształtowanie własnej duchowości na wzór duchowości Maryi,
- ideał Dziecięctwa Bożego (Maryja wspaniałą córką Boga Ojca –
ufność w dobroć Boga),
- koncentracja na chwili obecnej – podejmowanie codziennych,
zwyczajnych obowiązków (nie unikanie ich),
- uporanie się z rozczarowaniami (trzeba stanąć w zaufaniu do Boga,
gdy występują trudne, nieoczekiwane sytuacje w naszym życiu – gdy
modlitwa nie wystarcza i trzeba przyjąć również cierpienie),
- szacunek dla innych oraz służenie im pomocą,
zasada powściągliwości,
zasada serdeczności.
ad.3 głębokie związanie się z Maryją przez które rozumiemy
budowanie więzi z Maryją poprzez:
- modlitwę,
- obecność w sanktuarium,
- uczestnictwo w nabożeństwach.
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ad.4 wolność wewnętrzna przez którą rozumiemy:
- poczucie bezpieczeństwa
Kto zwraca się do Maryi nie zostanie przez Nią opuszczony (św.
Bernard). Nie zawsze wysłuchany lecz zawsze nie zostanie
opuszczony.
- pewność zbawienia
Tę prawdę przypomina nam napis widniejący nad obrazem MTA
„Sługa Maryi nigdy nie zginie”.
ad.5 gotowość do zaangażowania przez którą rozumiemy:
poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „Panie co chcesz abym czynił”.
Najpierw odczytujemy i rozeznajemy wolę Bożą w danej konkretnej
sprawie, a dopiero potem przystępujemy do aktywności.
ad.6 płodność apostolska przez którą rozumiemy:
Do realizacji apostolstwa wezwani jesteśmy wszyscy, zgodnie z
posiadanymi charyzmatami i uprawnieniami.
Apostolstwo w najbliższym otoczeniu, rodzinie, pracy.
Osoba będąca narzędziem Maryi pozostaje do dyspozycji Boga i czyni
tylko to co On chce. „Narzędzie wydaje Plon, jaki Bóg od niego
oczekuje tj. 30 – krotny, 60 – krotny, gdzie indziej zaś 100 – krotny”.
Barbara Musioł,

Impuls przedstawiony podczas nabożeństwa szensztackiego,
Winów, 21 maja 2017 r.
Msza Święta prymicyjna neoprezbitera Damiana Sładka
W dniu 3 czerwca 2017 r. w Katedrze Opolskiej święcenia
prezbiteratu przyjął diakon Damian Sładek syn Henryka i Eugenii –
małżonków z parafii NMP w Jaryszowie należących do Rodzin
Szensztackich.
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Serdecznie zapraszamy do Winowa na wyjątkowy dzień, którym będzie
18 czerwca 2017 r. W tym dniu o godz.14.00 Neoprezbiter Damian Sładek
odprawi Mszę Św. w Sanktuarium Coenaculum i udzieli błogosławieństwa
prymicyjnego.
Następnie
będzie
przewodniczył
nabożeństwu
szensztackiemu, po którym spotkamy się na wspólnej agapie.

REKOLEKCJE LETNIE 2017
Przypominamy, że trwają zapisy na rekolekcje.
W bieżącym roku odbędą się w następujących terminach:
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 (Tel. 605 871 771)

SPOTKANIE Kręgów Pielgrzymującej MTA
10 czerwca 2017 r., w sobotę odbędzie się skupienie dla Kręgów
Pielgrzymującej MTA z rejonu Opola. Ogólny program:
10:00 Powitanie pielgrzymów w Sanktuarium
11:00 Przedstawienie się parafii – aula
12:00
Anioł Pański
13.00
Spotkanie przy kawie i coś do tego...
14.00
Dzielenie się świadectwem – kościół
Informacje – co nas czeka w najbliższym czasie?
15:00
Koronka do Bożego Miłosierdzia
Eucharystia
Procesja do Sanktuarium oraz rozesłanie.

Serdecznie zapraszamy!
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