
 

 

     

  
TRIDUUM  SZENSZTACKIE 

 
          W dniach 22-24 września 2017 r. odbyło się jesienne,                     

doroczne spotkanie odpowiedzialnych za Ruch Szensztacki w Polsce tzw. 

Triduum Szensztackie. Spotkanie tradycyjnie miało miejsce w siedzibie 

Centrum Ruchu  Szensztackiego  przy Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć 

Przedziwnej w Otwocku-Świdrze i zgromadziło ponad 90 osób ze 

wszystkich diecezji w Polsce, gdzie Ruch się rozwija. W spotkaniu 

uczestniczyła także kilkuosobowa grupa ze Słowacji, która przez dwa dni 

włączyła się w obrady. 

W tym roku, we wrześniu  w Szensztacie, kolebce Ruchu,  został otwarty 

Rok Ojca Kentenicha, Założyciela Ruchu, którego 50. rocznicę śmierci 

będziemy obchodzić 15 września 2018 r.  

To wydarzenie wyznaczyło tematykę spotkania – spojrzenie na założyciela       

z różnych punktów, ukazanie na nowo jego miejsca jako charyzmatycznego 

ojca, ale i gwaranta duchowej drogi, którą otrzymał jako dar łaski od Boga          

i prowadzi nią tych, którzy chcą żyć w przymierzu z Maryją, aby skutecznie 

dojść do Serca Boga Ojca. 

Gościem specjalnym Triduum był o. Juan Pablo Catoggio, generał Ojców 

Szensztackich  i  Przewodniczący Prezydium Generalnego. Generał ukazał 

ogłoszenie ROKU KENTENICHA  w perspektywie całego Ruchu w świecie 

mówiąc o znaczeniu i konieczności ukazywania osoby Założyciela               

w Kościele jako wielkiego daru Boga i narzędzia, który wsłuchując się          

w Bożą wolę szedł drogą posłuszeństwa Kościołowi, budując nową kulturę 

przymierza. 

Uczestnicy Triduum podczas warsztatów i pracy zespołowej starali się 

odpowiedzieć na kilka ważnych pytań, które są wiążące na etapie zmiany 
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pokoleniowej, którą dostrzegamy w zgromadzeniach i ruchach 50 lat po 

śmierci założycieli. Podejmowane były tematy: na ile charyzmat Ojca 

Kentenicha jest rozumiany we współczesnym świecie, czy Kościół 

potrzebuje Szensztatu w Polsce, na ile my żyjemy duchem Ojca Kentenicha  

i dajemy o tym świadectwo, jak coraz bardziej odpowiadać na potrzeby 

nowej ewangelizacji, idąc drogą misji i posłannictwa Szensztatu – pracy nad 

sobą z pomocą Maryi dla uświęcenia siebie i otaczającego nas świata. 

Spotkanie zakończyło się uroczystą Eucharystią i rozesłaniem  przy statule 

Założyciela w z gorącą modlitwą o jego beatyfikację.  

Obrady prowadził Krajowy Duszpasterz Ruchu Szensztackiego o. Arkadiusz 

Sosna, który żegnając zgromadzonych powiedział  „Ojcze, jesteśmy tu, bo 

Ty jesteś".   

Wydarzenie to otworzyło Rok Ojca Kentenicha w Polsce. 

 

 

Budujemy na nowo Sanktuarium razem z Ojcem Kentenichem. 

Mój dar na 30-rocznice poświęcenia 

Sanktuarium Coenculum w Winowie 

 
       Przygotowując się do obchodów Jubileuszu 30 lecia powstania 

Sanktuarium Coenaculum pragniemy wypracowywać w sobie cechy                       

i postawy, które identyfikowane są z elementami stanowiącymi wystrój 

Sanktuarium. Wybrane 16 elementów wyposażenia Sanktuarium 

(przedstawione poniżej) stanowić będą przedmiot  pracy nad sobą każdego 

członka Rodziny Szensztackiej Diecezji Opolskiej. Podczas tegorocznego 

Dnia Przymierza w dniu 22 października 2017r. każdy będzie mógł wybrać 

losowo jeden z elementów wystroju Sanktuarium, który stanie się dla niego 

wskazówką na drodze samowychowania. Taki sposób przygotowania się do 

nadchodzącego Jubileuszu umożliwi wzmocnienie więzi poszczególnych 

członków Rodziny Szensztackiej z Sanktuarium Coenaculum a także 

pozwoli nam uświadomić sobie na nowo ogromną wartość jaką dla Nas jest 

Sanktaurium – miejsce spotkania z naszą Matką, Królową                                    

i Wychowawczynią. Niechaj nasze działania będą  naśladowaniem czynów 

Założyciela - o. Józefa Kentenicha, dla którego Sanktuarium było źródłem 

umocnienia. 

 

1. Obraz  MTA - kształtować w sobie wybrane cechy Maryi:  

 spotykający mnie ludzie mają "spotkać" Maryję, 

 dobry czyn uczyniony z miłości do Matki Bożej,  

 codzienne pozdrowienie w sercu Maryi przez akt strzelisty, 

modlitwę poświęcenia. 



2. Symbol Bożej Opatrzności (Oko Opatrzności) - postawa zawierzenia: 

 życie wiarą w działanie Opatrzności Bożej, 

 nie pokładanie nadziei tylko w sobie, 

 ufna modlitwa przed ważnymi decyzjami. 

3. Symbol Ducha Świętego - otwartość na prowadzenie Ducha Świętego: 

 codzienna modlitwa o dary Ducha Świętego, 

 zapytam Maryi co zrobiłaby w sytuacji, która mnie spotyka,  

 wdzięczność za pomoc i światło Ducha Świętego. 

4. Drzwi - postawa otwartości na działanie Boga we  mnie: 

 być bramą przez którą inni będą mogli spotkać Maryję - uprzejmość, 

drobna pomoc, 

 często duchowo będę spotykał się z Bogiem i z Maryją (akty 

strzeliste w ciągu dnia), 

 nawiedzenie kościoła, sanktuarium 

5. Ołtarz - kształtowanie postawy ofiarności:  

 zawierzenie Bogu w każdej sytuacji życia,  

 uczestniczenie w mszy św. w tygodniu,  

 świadome składnie swoich małych ofiar Bogu przez Maryję. 

 

6. Ściany - postawa wierność w rzeczach małych: 

 wytrwałości w pracy, wierne wypełnianie obowiązków, 

 punktualność, 

 bycie dla innych oparciem (w rodzinie, w pracy,  konkretna pomoc 

potrzebującym). 

7. Balaski - postawa pokory: 

 uklękniecie to znak przyjęcia woli Bożej w codziennym życiu. 

 modlitwa o łaskę  wiary dla bliźnich, 

 pomoc  innym, być dla nich oparciem, znakiem Bożej pomocy. 

8. Podłoga - postawa uniżenia: 

 pielęgnowanie szacunku dla drugiego człowieka (w słowach,                       

w odnoszeniu się), 

 czujność, aby być skromnym (Bóg widzi co robię dobrego), 

 modlitwa o ducha pokory na wzór Maryi. 



9. Świece - postawa służby: 

 "spalamy" się dla innych - systematyczna modlitwa za bliskich, za 

sąsiadów, kolegów, itp. 

 dobroć gasi wszelkie spory - konkretny uczynek dla osoby z którą 

nie za bardzo się rozumiem. 

 wdzięczność, za dar wiary, za Boże błogosławieństw (akt strzelisty). 

10. Okna - postawa otwartości: 

 uczciwość w działaniu, wierność wykonywanej pracy, sumienność. 

 prawda w słowach, nie przenoszenie informacji.  

 modlitwa za tych, którym trudno uwierzyć w Boże prowadzenie. 

11. Tabernakulum - postawa bezpośredniej relacji z Bogiem: 

 pielęgnowanie codziennej modlitwy, 

 otwartość na każdego człowieka ze względu na Boga w nim (radość, 

życzliwość, cierpliwość),  

 w kościele uświadamianie sobie, że Bóg jest blisko, osobiste 

pozdrawianie Jezusa w Eucharystii.  

12. Wieczna lampka - postawa czujności: 

 dostrzegać Boga w drugim człowieku,  

  dostrzeganie obecności Boga w ciągu dnia, 

 być uważnym na potrzeby bliźnich, gotowość do pomocy.  

13. Stągiew - postawa wierności i wielkoduszności: 

 być dyskretnym w kontakcie z ludźmi, nie opowiadać o błędach,             

nie przenosić plotek, 

 chętnie poświęcić swój czas bliźnim, nosić w sobie ich problemy, 

starać sie im pomóc (przez modlitwę, wysłuchanie, konkretne 

wsparcie), 

 czynić wszystko bez rozgłosu.  

14. Dzwon - postawa działania, głębokiej wiary: 

 wiara w powołanie mnie do Ruchu przez o. Kentenicha, który 

wzywa mnie w imieniu Boga, wdzięczność w modlitwie, 

 prośba o odwagę apostolską i konkretne działanie (pomoc bliźnim), 

 Podejmowanie pracy nad sobą nad swoim charakterem. 



15. Figury Św. Piotra i Pawła - postawa apostolska: 

 modlitwa za Ojca św. i kapłanów,  

 odwaga w wyznawaniu wiary (np. modlitwa przed posiłkiem, 

szacunek dla krzyża i innych symboli religijnych 

 wiara w szczególne powołanie mnie przez Maryję, aby żyć z Nią             

w przymierzu miłości. 

16. Dach - postawa opiekuńczości: 

 szlachetność w odnoszeniu się do każdego człowieka, modlitwa za 

tych, którzy tego potrzebują, są słabi, 

 chronić dobre imię drugiego, dać poczucie bezpieczeństwa, 

 pomoc, gdy widzę cierpienie (zatrzymanie się, wysłuchanie 

cierpiących, może konkretna pomoc, modlitwa). 

 

KURS  MAŁŻEŃŚKI 
 

    W cieniu sanktuarium Coenaculum  powstała nowa oferta dla małżonków. 

Jest nią Kurs Małżeński składający się z ośmiu spotkań, których celem jest 

pomoc parom małżeńskim we wzmocnieniu i pogłębieniu relacji                       

w  małżeństwie.  Spotkania dają okazję , aby spędzić razem czas, przyjrzeć 

się ważnym zagadnieniom dotyczących więzi i relacji małżeńskiej. 

 

W ciągu sesji kursu uczestnicy mogą odkryć praktyczne narzędzia, które 

pomogą : 

 lepiej rozpoznać potrzeby w małżeństwie; 

 efektywnie się komunikować; 

 pogłębiać więź poprzez rozwiązywanie konfliktów; 

  uzdrowić zranienia; 

 zrozumieć wpływ wychowania na relacje w małżeństwie; 

 poprawić relacje z rodzicami i teściami; 

 rozwinąć intymność seksualną; 

 odkryć języki miłości i wiele więcej! 

 

Na żadnym etapie kursu nie ma warsztatów grupowych.  Jest to czas 

wyłącznie dla małżonków i między nimi.  

 



 

Staramy się stworzyć atmosferę  randki, czynimy maksymalny wysiłek, aby 

rozmowy małżonków odbywały się przy zapewnieniu jak największej 

prywatności. W tle zawsze gra muzyka. Podczas dłuższych ćwiczeń 

serwowana jest kawa i ciastka. Na zakończenie każdej sesji uczestnicy 

otrzymują dobrowolną „pracę domową” do wykonania. 

 

Szczegółowe informacje i zapisy u  s. Renaty Kurc  (tel.605 871 771). 

Zobacz też: winow.szensztat.pl 
 

 

 

SPOTKANIE  NA  SZLAKU  OJCA  KENTENICHA 

- odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej  

NYSA  - 18 listopada 2017 r. 
 

Program: 

 

10.00 – spotkanie animatorów grupowych w Domu Misyjnym Dobrego  

             Pasterza (Nysa ul. Rodziewiczówny 15) 

 

Zaproszenie dla WSZYSTKICH: 

 

13.00 – powitanie w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej  

             (Nysa ul. Rodziewiczówny 3), 

13.15 – prezentacja „Szlaku Ojca Założyciela” – Państwo Jasińscy, 

14.00 – Msza św. 

          -  słowo Ojca Werbisty o miejscu, 

          - odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej, 

15.30 – Agapa w Domu Misyjnym Dobrego Pasterza  

             (zachęcamy do przywiezienia ciasta na wspólny stół) 

 

Na uroczystość tą organizowany jest wyjazd autokarowy z Winowa. 

Szczegółowe informacje i zapisy u Pana Andreasa w Winowie:  

tel. 696 617 585 lub u s. Renaty 605 871 771. 
 

 

 

 

 



 

OGÓLNOPOLSKIE REKOLEKCJE 

 NA SZLAKU OJCA KENTENICHA 

 
ZAPRASZAMY wszystkich chętnych na wyjątkowe rekolekcje w ROKU 

OJCA KENTENICHA, które odbędą się w Stoczku Klasztornym 

(Warmiński)  i  będą połączone z upamiętnieniem kolejnych miejsc pobytu 

naszego Założyciela na Warmii - Braniewo, Orneta, Reszel. 

 

Termin:   7 lipca (sobota) do 14 lipca (sobota) 2018 r. 

 

Miejsce zakwaterowania: 

Stoczek Klasztorny - Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju, Dom 

Rekolekcyjny oo. Marianów (miejsce uwięzienia ks. Prymasa Tysiąclecia). 

Dokładny program, plakat będzie udostępniony do końca roku. 

W imieniu organizatorów (Komisja 2014) bardzo prosimy o przesyłanie 

zgłoszeń do końca października w celu zarezerwowania odpowiedniej ilości 

miejsc. Więcej - www.szensztat.pl 

 

Zgłoszenia - informacje  

Małgorzata i Rafał Jasińscy 

tel. 608 422 030 

e-mail: malgosia.jasinska@gmail.com 

e-mail: rafa@hydrapress.com.pl 

 

 

SKUPIENIE ADWENTOWE w Winowie 

 
       W tym roku skupienie adwentowe odbędzie się w sobotę 9 grudnia  

2017 r. w godz.16.00 – 21.00. 

Szczegółowe informacje o programie podane zostaną na spotkaniu 

animatorów w Nysie. 

 

 

DIECEZJALNE SPOTKANIE OPŁATKOWE  
 

       W dniu 17 grudnia 2017 r. w Winowie odbędzie się diecezjalne 

spotkanie opłatkowe.  Rozpoczęcie nabożeństwem o godz. 15.00 a następnie 

spotkanie we wspólnocie.  Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa. 
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Twoje posłannictwo - moja modlitwa  
Modlitwy do Matki Bożej na podstawie  tekstów Ojca J.Kentenicha. 

 

Ukochana Matko Boża! 

Przez swoje sanktuaria wypełniasz wobec świata  

jedyne w swoim rodzaju posłannictwo. 

W rozchwianych stosunkach naszych czasów,  

w tej totalnej rewolucji, 

której wpływowi i my jesteśmy poddani, 

Ojciec Przedwieczny wyznaczył Tobie zadanie, 

abyś zamieszkała  

w naszych szensztackich sanktuariach. 

Z tego miejsca pragniesz wychowywać  

nowego człowieka, 

takiego, jakiego potrzebują nadchodzące dni. 

 

Matko Boża, 

Przez swoje sanktuaria wypełniasz posłannictwo  

w Kościele najnowszych czasów. 

Prosimy Cię: wypowiedz 

Na nowo Twoje fiat – dla tego Kościoła, 

Którego jesteśmy członkami, 

dla Kościoła, który żyje w nas. 

 

Ukochana Matko Boża! 

Wszędzie tam gdzie z zaufaniem 

powierzamy się Tobie, obdarzasz nas  

łaska zadomowienia w Sercu Bożym, 

łaską wewnętrznej przemiany 

oraz siłą do apostolatu. 

 

Przez Twoje sanktuaria 

całe nasze życie powinno być 

przeniknięte religijną atmosferą, 

która rozprzestrzenia się i ogarnia wszystko. 

 

Maryjo, takie masz zadanie do spełnienia 

w najnowszych czasach. 

Jednocześnie jest to też moje zadanie, 

które poprzez sanktuarium pragnę zrealizować. 

Matko Boża, z sanktuarium poślij mnie. 


