
 

 

     

  

Kochana Rodzino Szensztacka 

diecezji opolskiej! 

 
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy  
przesyłamy wszystkim  
serdeczne życzenia.  
Niech Chrystus Zmartwychwstały 
napełnia swą mocą i radością,  
niech umacnia wiarę i miłość, Alleluja! 
Zmartwychwstały Pan,  
który pokonał śmierć  i uczynił nas  
prawdziwymi świadkami nieskończonej Miłości,  
niech obdarza nas swoim pokojem i radością na każdy dzień; 
niech  będzie Przewodnikiem w codziennych trudach, dodaje 
otuchy, wspiera nas, jak wspierał uczniów idących do Emaus. 
Z pamięcią przy pustym Grobie i darem modlitwy  
w jubileuszowym Sanktuarium Coenaculum - 

  

s. M. Renata Kurc  z siostrami z Winowa 

Monika i Krzysztof Dziuba, animatorzy diecezjalni 
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Trzy sita – refleksja na Wielki Post 
 

Któregoś dnia zjawił się u filozofa Sokratesa jakiś człowiek i chciał 

się z nim podzielić pewną wiadomością. 

 

- Posłuchaj Sokratesie, koniecznie muszę ci powiedzieć, jak się 

zachował twój przyjaciel. 

- Od razu ci przerwę - powiedział mu Sokrates - i zapytam, czy 

pomyślałeś o tym, żeby przesiać to, co masz mi do powiedzenia przez 

trzy sita?  

A ponieważ rozmówca spojrzał na niego nic nierozumiejącym 

wzrokiem, Sokrates tak to objaśnił: 

- Otóż, zanim zaczniemy mówić, zawsze powinniśmy przesiać to, co 

chcemy powiedzieć, przez trzy sita. Przypatrzmy się temu.  

Pierwsze sito - to sito prawdy. Czy sprawdziłeś, że to, co masz mi do 

powiedzenia, jest doskonale zgodne z prawdą?- Nie, słyszałem, jak o 

tym mówiono i... 

- No cóż... Sądzę jednak, że przynajmniej przesiałeś to przez drugie 

sito, którym jest sito dobra. Czy to, co tak bardzo chcesz mi 

powiedzieć, jest przynajmniej jakąś dobrą rzeczą? 

 Rozmówca Sokratesa zawahał się, a potem odpowiedział: 

- Nie, niestety, to nie jest nic dobrego, wręcz przeciwnie... 

- Hm! - westchnął filozof.  

Pomimo to, przypatrzmy się trzeciemu situ. Czy to, co pragniesz mi 

powiedzieć, jest przynajmniej pożyteczne? 

- Pożyteczne? Raczej nie... W takim razie nie mówmy o tym wcale! - 

powiedział Sokrates.  

- Jeżeli to, co pragniesz mi wyjawić, nie jest ani prawdziwe, ani dobre, 

ani pożyteczne, wolę nic o tym nie wiedzieć. A i tobie radzę, żebyś o 

tym zapomniał. 

 
Michel Piquemal 



 

NA UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OPIEKUNA 
Kapliczka szensztacka w Ennabeuren, 21 kwietnia 1945 r. 

 

Posłannictwo i zadania św. Józefa wynikają  

z jego bliskości wobec Jezusa i Maryi. 

 

Jutro będziemy obchodzili uroczystość Opieki św. Józefa. Wszyscy jesteśmy 

narzędziami w ręku Boga, a także w ręku Maryi. Wśród wszystkich świętych 

właśnie św. Józef jest w największej mierze narzędziem Maryi.  

W królestwie Bożym święty Józef zajmuje wyjątkowe, szczególne miejsce. 

Może nam to zilustrować następujący obraz. Przy źródle woda strumienia 

jest najczystsza, najbardziej przeźroczysta. Największymi ludźmi są ci, 

którzy znajdują się najbliżej źródła łaski. Jezus jest źródłem wszystkich łask. 

Jakże wielka jest Maryja, stojąca przecież najbliżej tego źródła. Nawet sama 

stała się źródłem łaski, z którego Zbawiciel wziął swoją ludzką naturę. 

Św. Józef stoi najbliżej tego źródła, tak jak też wraz z ukochaną Matką Bożą 

stoi on najbliżej Jezusa. Dlatego św. Józef jest większy od św. Pawła, 

większy od każdego innego świętego. Posiada on wielką moc w królestwie 

Bożym. Maryja korzystała z pomocy św. Józefa w żywieniu, chronieniu  

i strzeżeniu Jezusa. Bóg użył św. Józefa jako narzędzia: miał on opiekować 

się Jego Synem i Bożą Matką. Kościół również obrał św. Józefa za swego 

Opiekuna. Prosimy św. Józefa o pomoc w gospodarczych kłopotach.  

Matka Boża chce również nas używać jako swoje narzędzia. Pożytecznymi 

narzędziami będziemy w takim stopniu, w jakim żyjemy blisko źródła, bo 

i nas dotyczy to stwierdzenie: im bliżej źródła, tym czystsza i bardziej 

przejrzysta jest woda. Naszym źródłem jest Jezus i Maryja. Nasze życie 

powinno podobać się Bogu, ma być odbiciem Chrystusa i Maryi. Dlatego 

trzeba nam żyć blisko Chrystusa i Maryi. Nasze serce musi bezustannie 

 



 

 krążyć wokół Jezusa i Maryi. – Czy jesteśmy tak blisko Zbawiciela i Maryi, 

jak to tylko możliwe?  

Symbolem jednego z naszych kursów jest górskie jezioro. Takie jezioro jest 

blisko nieba. Odbija je w swoich wodach. To obraz naszego życia  

w bliskości Chrystusa i Maryi. Musimy żyć jak najbliżej Jezusa i Maryi. Ich 

piękno ma się odbijać w naszej duszy i w naszym życiu. Bądźmy zawsze  

w pobliżu Jezusa i Maryi! Koncentrujmy się stale wokół nich! Im częściej  

będziemy przebywać w ich bliskości, tym bardziej będziemy do Nich 

podobni.  

Jezioro górskie jest głębokie, przejrzyste i czyste; my również możemy być 

takimi. W jeziorze górskim, niczym w lustrze, odbija się niebo i słońce. 

Możemy być małymi słońcami. Popatrzcie na dziecko, na oczy dziecięce! 

Czy nie są jak jezioro górskie? Tylko bardzo niewielka przestrzeń dzieli nas 

tam od Boga! Musimy stać się dziećmi, a wtedy będziemy mogli stać się 

apparitio, odbiciem Boga: altera Maria, alter Christus, odbiciem lustrzanym 

Jezusa i Maryi, jakim był św. Józef. To najważniejsza sprawa, jedyne nasze 

zadanie, fundament naszego życia. Choćby się wszystko chwiało i waliło, to 

pozostanie najważniejszą rzeczą. 

Tak wiele dziś na świecie cierpienia, tak wiele lęku. A Bóg chce nas 

wyzwolić, chce nas mieć blisko Jezusa i Maryi. Dlatego przebywajmy blisko 

Maryi, blisko Jezusa, blisko Boga. Nigdzie nie jesteśmy tak bezpieczni jak 

przy Maryi, przy Jezusie, przy Bogu w Trójcy Świętej. Weźmy przykład  

ze św. Józefa. 

Nam ta bliskość została dana i cieszymy się nią. Koncentrujemy się stale 

wokół ołtarza i jego tajemnicy, wokół Serca Bożego, wokół Sanktuarium.  

 

Ojciec Józef Kentenich 



 

Z A P R O S Z E N I A 

 3 maja - pielgrzymka majowa z opolskiej Katedry do Sanktuarium 

Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Opolu-Winowie.  

14:00 - rozpoczęcie w katedrze, wyruszamy. 

16:30 - Eucharystia w Winowie i czas z Ojcem Józefem 

Kentenichem – Diecezjalny Dzień Ojca Kentenicha. 

 12 maja - pielgrzymka autokarowa śladami Ojca Kentenicha do 

Kietrza i Branic. Wyjazd z Winowa o godz. 8:00. Zapisy do dnia 10 

kwietnia. s. Renata, tel. 605 871 771. 
 

 21maja- Uroczystość Matki Kościoła - odpust w Sanktuarium. 

Eucharystia o godz. 18:30. 
 

 9 czerwca – 30. rocznica poświęcenia naszego Sanktuarium  

w Winowie. Rozpoczęcie świętowania o godz. 15.00. 

 

R E K O L E K C J E   L E T N I E   '2 0 1 8 
 

DLA RODZIN: 

 

11-14.O7.  - Głębinów(od środy do soboty)  

21-22.07.  - Opole – Winów (sobota – niedziela) 

 

DLA DZIEWCZĄT: 

 

25 - 29.06. - Winów (gimnazjum) 

16 - 20 .07. - Winów (szkoła podstawowa) 

  7 - 12.07.- ogólnopolskie rekolekcje w Świdrze 

 

DLA MŁODZIEŻY :  

 

23 - 26.08. – Festiwal Młodzieży w Świdrze 
 


