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Kochana Rodzino Szensztacka
Diecezji Opolskiej!
Pochylamy się w Betlejemskim Żłóbku nad
Bożą Dzieciną i widzimy potęgę Boga –
MIŁOŚĆ. Bóg stał się człowiekiem z miłości
do nas ludzi, teraz chce, abyśmy my byli
świadkami Jego miłości, nieśli ją do
współczesnego świata poprzez modlitwę,
ofiarę, otwartość na innych, gesty gościnności
i zwykły uśmiech…
Przyjmijmy z otwartym sercem tę Malutką Miłość, niech napełni
nasze Rodziny pełnią Bożego błogosławieństwa, niech biały opłatek
i dzielenie się nim odnowi w nas wiarę, nadzieję i miłość. Niech
każdy dzień Nowego Roku będzie dniem przeżytym w przymierzu
miłości z Maryją i z bliskimi pomiędzy sobą, a Gwiazda Betlejemska
niech opromienia sanktuarium naszych domów, rodzin i serc każdego
z nas!
Z pamięcią u Bożego Żłóbka w Sanktuarium Coenaculums. M. Renata z siostrami z Winowa
Barbara i Piotr Musioł - Animatorzy diecezjalni

Poruszony przez Ducha
Czyż nie wiecie,
że Duch Boży mieszka w was?
(1 Kor 3,16)

Co to znaczy – być wiernym poruszeniom Ducha Świętego?.
Trzeba pamiętać o tym, że Duch Święty ofiarował nam nie tylko
nadprzyrodzone istnienie, nadprzyrodzone życie, lecz również w tym życiu
nadprzyrodzone zdolności do wypełniania „wlanych” cnót Bożych
i naturalnych oraz umiejętności będące skutkiem Jego darów.
Duch Święty stwarza w nas nowe życie Boże. Jest Tym. Który daje
zdolności do wypełniania nadprzyrodzonych cnót oraz cnót kardynalnych,
który zsyła siedem darów i przez obecne łaski utrzymuje nas ciągle
w wewnętrznej gotowości do działania, by nasze nadprzyrodzone i duchowe
życie nie skostniało. Tam, gdzie Duch Święty tak aktywnie działa w duszy,
gdzie ma głęboki z nią kontakt, powstaną w sposób oczywisty także Jego
owoce - miłość, pokój, radość, cierpliwość, łagodność, dobroć,
wyrozumiałość, wierność, wstrzemięźliwość, umiarkowanie, czystość.
My, którzy odczuwamy naszą śmiertelność, zdolność intrygowania,
którzy kierujemy się instynktami wskutek grzechu pierworodnego, tęsknimy
za Duchem Świętym, Duchem Boga, za Duchem Miłości, za gorącą
Miłością. On nie tylko nas oczyszcza, uszlachetnia i oświeca, lecz
jednocześnie rozdziela boską wszechmoc, by przyozdobić ludzką duszę
w to, co najwspanialsze.
Duch Święty czyni z nas członki Chrystusa. On jest Tym, który
zaszczepia w nas system wartości, który sprawia, że rzeczy, skarby
i wartości tego świata cenimy o wiele mniej niż tę największą wartość.
Musimy więc modlić się o to, by On działał w nas w taki sposób i to w jak
najszerszym zakresie.
Duch Święty pragnie rozjaśnić nam wzrok i pokazać, że jesteśmy
związani i wręcz skuci wieloma niewolniczymi okowami, które czynią nas
nieszczęśliwymi. Chce także pokazać nam przekonywująco, w jaki sposób
możemy się od nich uwolnić. Pragnie wskazać drogę sprawiedliwości
i prawdziwą świętość, jak również zwrócić uwagę na to, że drogę tę
otworzył nam Zbawiciel, przez swoje wstąpienie do Ojca i że pomoże nam
kroczyć tą drogą.

Czyż nie powinniśmy ciągle odczuwać wdzięczności za to, że On żyje
i działa w nas, że ofiarowuje nam cnotę nadziei i miłości oraz ciągle je
rozwija?
Musimy pozwolić realizować się w naszych duszach cnotom boskim
i darom Ducha Świętego. W ten sposób zdobędziemy niesamowite
bogactwa.
Duch Święty działa w nas i pobudza przez siedem swoich darów. Te zaś
muszą nas przynaglać do ciągłego apostolatu.
Czy chcemy i powinniśmy z głębokiej świadomości, z prawdziwego
poczucia wdzięczności i pod natchnieniem Ducha Bożego oraz w duchu
pokory tworzyć doskonałe dzieła?
Ojciec Józef Kentenich

Ogłoszenia
17 grudnia 2017 r. - diecezjalne spotkanie opłatkowe:
godz.15.00 – nabożeństwo,
godz. 16.00 – spotkanie przy wspólnym stole
10 lutego 2018 r. (19.00 – 1.00) – bal karnawałowy
Informacja i zapisy : s. M. Renata, tel. 605 871 771

pp. Barbara i Piotr Musioł, tel. 603 855 650
10-11 marca 2018 r. – czuwanie na Jasnej Górze
16 marca 2018 r. – czuwanie wielkopostne w Winowie
12 maja 2018 r.- pielgrzymka autokarowa śladami o. Kentenicha
(Kietrz – Branice)
11-14 lipca 2018 r. – rekolekcje w Głębinowie
21-22 lipca 2018 r. – rekolekcje w Winowie

Plan dyżurów w Sanktuarium Coenaculum
w Dniu Przymierza (18-tego dnia każdego miesiąca)
18 stycznia 2018 (czwartek) - parafie Bł. Czesława i Św. Michała
18 lutego 2018 (niedziela) - par. Św. Józefa w Opolu, Izbicko
18 marca 2018 (niedziela) - par. Ducha Świętego w Winowie,
Komprachcice
18 kwietnia 2018 (środa) – Kluczbork i Olesno
18 maja 2018 (piątek) - Grodków i Wrocław
18 czerwca 2018 (poniedziałek) - Jaryszów, Strzelce Opolskie,
Staniszcze Małe, Malnia
18 lipca 2018 (środa) – siostry
18 sierpnia 2018 (sobota) – siostry
18 września 2018 (wtorek) - Popielów, Dobrzeń Wielki,
Chróścice
18 października 2018 (czwartek) Gościęcin – Trawniki,
Tułowice, Wierzch
18 listopada 2018 (niedziela) - Młodzież Szensztacka
18 grudnia 2018 (wtorek) - parafie Św. Piotra i Pawła,
i Przemienienia Pańskiego w Opolu



Adoracja Najświętszego Sakramentu:
w okresie wiosenno – letnim
od godz. 17.30 – 18.30
w okresie jesienno – zimowym od godz. 17.00 – 18.00

Po adoracji jest EUCHARYSTIA sprawowana przez kapłanów
naszej diecezji z parafii, w których działają grupy Rodzin i Matek
Szensztackich.
W każdą niedzielę po 18-tym oraz w Dni Przymierza
przypadające w niedzielę - nabożeństwa szensztackie o godz.15.00.

