
 

 
Jubileuszowe echa... 

 
 

Droga Rodzino Szensztacka! 
 

Jesteśmy wdzięczni Bogu za dar jubileuszu 30-lecia obecności MTA na 
Winowskim Wzgórzu. Cieszymy się, że razem z Wami  mogliśmy się 
wspólnie  modlić, dziękować Bogu, świętować i  radować. Próbowaliśmy  
się  na moment zatrzymać  i zastanowić co tak naprawdę się tu działo 
przez te lata. Ile dla nas znaczy to wspaniałe miejsce, gdzie zawsze 
czujemy się jak u Mamy w domu, że możemy z tego miejsca ciągle 
czerpać, ale też powinniśmy pamiętać, że nie wypada nam przychodzić 
tu pustymi rękami. 
 
Dziękujemy wszystkim za wszelką pomoc w przygotowaniu 
uroczystości: upieczenie ciasta, prace porządkowe, dekoracyjne, 
dziękujemy tym, którzy ubogacili tę uroczystość włączając się w 
poszczególne części Eucharystii. 
 
Naszym kochanym Siostrom dziękujemy za to, że mają zawsze otwarte 
dla nas serce i służą nam z pomocą. Księdzu Proboszczowi, że nas tak 
ciepło przyjmuje i ubogaca słowem Bożym. Wszystkim za wszystko 
dziękujemy. 
 

                                                              Monika i Krzysztof Dziuba 
Animatorzy diecezjalni Ligii Rodzin 
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Z całego serca dziękujemy Rodzinie 
Szensztackiej, ks. Biskupowi 

Janowi Wieczorkowi, obecnym 
Kapłanom  i Gościom za wspólne 

DZIĘKCZYNIENIE  
za 30 lat Sanktuarium. 
Duchowo była z nami 

międzynarodowa wspólnota 
sióstr, oraz grupy i wspólnoty 
szensztackie z innych diecezji. 

Przekazujemy niektóre przesłane 
gratulacje i pozdrowienia. 

 
Dziękujemy Wszystkim za wszystko 

 -  wasze Siostry z Winowa 
                                           

 
Do Rodziny Szensztackiej w Diecezji Opolskiej,  

Góra Szensztat, maj 2018 r. 

 
Droga Rodzino Szensztacka! 
W dniu 4 czerwca br. przypada 30. rocznica poświęcenia Waszego 

Sanktuarium w Opolu, które powstało w Roku Maryjnym – 1988, jako 
pierwsze sanktuarium diecezjalne w Polsce, w trudnych warunkach,  
w kraju objętym systemem komunistycznym. 

Cieszymy się razem z Wami i z okazji tego jubileuszu przesyłamy 
Wam bardzo serdeczne życzenia w imieniu naszej wspólnoty 
Szensztackich Sióstr Maryi. Dziękujemy Bogu w Trójcy Świętej 
Jedynemu oraz naszej Trzykroć Przedziwnej Matce i Zwycięskiej 
Królowej z Szensztatu za błogosławieństwo, którego stało się Waszym 
udziałem w ciągu minionych 30 lat. Sanktuarium stało się centrum,  
w którym gromadzicie się jako Rodzina Szensztacka, aby w spotkaniu 
z Maryją doświadczać radości, mocy i łaski oraz żyć na co dzień 
kulturą przymierza. 



Łączymy się z Wami w modlitwie u źródeł naszego Ruchu  
w Szensztacie i życzymy Wam także na przyszłość obfitego Bożego 
błogosławieństwa. Niech winowskie wzgórze, z kościołem 
parafialnym pw. Ducha Świętego i z Sanktuarium Coenaculum nadal 
będzie celem wielu pielgrzymek, miejscem modlitwy i formacji dla 
Ruchu Szensztackiego oraz dla wspólnot apostolskich z diecezji 
opolskiej. Niech Matka Boża wyprasza dary Ducha Świętego, aby 
nowa ewangelizacja przynosiła owoce w naszych krajach i narodach. 

Łącząc się w radości pozdrawiamy serdecznie 
 
(-) ks. dr Bernd Biberger                                          (-) S. M. Aleja Slaughter 
dyrektor generalny                                                     przełożona generalna  

      [Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi] 
 
 

Gratulacje z Bydgoszczy: 

 
" Jak wiele miłości, jak wiele dobra wypłynęło z Wieczernika! Jak wiele 
miłosierdzia stąd wyszło, jak rzeka ze źródła, która początkowo jest 
strumieniem, a następnie rozszerza się i staje sie wielka. Wszyscy święci 
czerpali stąd; wielka rzeka świętości Kościoła zawsze czerpie swój początek 
stąd". To stąd Kościół wyrusza w świat. 
Zgromadzony na modlitwie z Matką Jezusa przeżywa on zawsze  na nowo 
oczekiwanie ponownego zesłania Ducha Świętego: Niech zstąpi Duch Twój, 
o Panie i odnowi oblicze ziemi".  

(z homilii papieża Franciszka w Wieczerniku, 26 maja 2014) 

 
Czcigodne Siostry Maryi Królowej Coenaculum, Rodzino Parafialna, 

Droga naszym sercom Wspólnoto Szensztacka Sanktuarium 
Wieczernika! 

W modlitewnym zjednoczeniu z Wami duchowo pielgrzymujemy 
na Winowskie Wzgórze, by wspólnie dzielić radość tego pięknego 
Jubileuszu XXX-lecia Waszego - naszego Sanktuarium. Był to 
błogosławiony czas zarówno znaczącego duchowo wzrostu dla wielu, 
jaki i licznych materialnych dokonań w tym szczególnie umiłowanym 
przez naszą Matkę, Panią i Królowa miejscu. 



Niech Wam wszystkim i każdemu z osobna ustawicznie towarzyszy 
obfitość potrzebnych Bożych łask i szczególna piecza Bożej 
Opatrzności, MTA-Regina Coenaculum osłania Was królewskim 
płaszczem swej matczynej opieki, a nasz Ojciec Założyciel często 
przechadza sie Aleją noszącą jego imię, pozdrawiając swe dzieci 
 i umacniając je w przymierzu zarówno z jego i nasza Matką, jak też  
z nim samym. 

Szczęść Boże! 
Rodzina Szensztacka skupiona wokół Sanktuarium Zawierzenia 

 
Bydgoszcz, 9.06.2018 
 

 
Ogłoszenia - co nas czeka 

 
 Rekolekcje letnie rodzin i młodzieży - terminarz na stronie 

Ruchu diec. opolskiej: winow.szensztat.pl 

 23-26 sierpnia - Festiwal Młodzieży w Świdrze 

(zgłoszenia do s. Karoliny). 

 13-16 września - Triduum Szensztackie w Świdrze 

(15 września, g. 16.00, zawarcie przymierza miłości  

z Założycielem Ruchu Rodziny Szensztackiej w Polsce ) 

 18 września 2018 - Sanktuarium Coenaculum, zawarcie 

przymierza miłości z Ojcem Założycielem w naszej diecezji. 

 29 września 2018 – Diecezjalne Spotkanie Animatorów,  

g. 10.00, Winów. 

 7 października 2018 – Diecezjalny Dzień Przymierza, 

10.30 Eucharystia, Winów. 

Droga Małżeńska - przy Sanktuarium systematycznie  
trwają  prace. Dziękujemy za każdy wkład osobistej pracy i ofiary. 
Szczegółowe informacje, chęć pomocy prosimy zgłaszać 
 do p. Krzysztofa Dziuby: tel. 506 197 669.  

 


