
 

 

     

  

 
Kochana  

Rodzino Szensztacka 
Diecezji Opolskiej! 

 
Przeżywamy kolejne  

święta Bożego Narodzenia. 
Niech będą one czasem radości, pokoju,  

miłości, zdrowia i pełni szczęścia. Nade wszystko jednak 
życzymy,  aby był to czas większej jedności z Bogiem 
i pomiędzy sobą, niech nas w tym wspomaga nasza 

Ukochana Trzykroć Przedziwna Matka,  
która pragnie codziennie adorować  

w naszym sercu swego Syna. 

Z pamięcią u Bożego Żłóbka w Sanktuarium Coenaculum - 
s. M. Renata z Siostrami z Winowa 

Monika i Krzysztof  Dziuba, Animatorzy diecezjalni 
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Relacja z Drogi Małżeńskiej 
 

 Jak wiadomo na Winowskim Wzgórzu powstaje Droga 

Małżeńska. Budujemy ją wspólnie jak wielka Rodzina Szensztacka. 

W dzieło to zaangażowanych jest wiele osób. Są to członkowie Ligi 

Rodzin, Związku Rodzin, matki, młodzież, nasze siostry szensztackie, 

ks. Proboszcz, mieszkańcy Winowa oraz osoby nie związane  

z Ruchem a wyrażające chęć pomocy przy budowie.  

 Rok temu, tj. 4.11.2017 pierwszy raz wyszliśmy na plac za 

sanktuarium z siostrami, ks. Proboszczem, członkami Ruchu, aby 

obejrzeć teren i ustalić plan działania. Na koniec tego spotkania 

zawierzyliśmy nasze pomysły MTA w Sanktuarium. odmawiając 

wspólnie różaniec. I tak się zaczęło... Spotkaliśmy się w związku  

z Drogą Małżeńską do tej pory 39 razy! By ją realnie budować, 

zatwierdzać projekty drogi, poszczególnych stacji czy książeczki. 

Czasami na drodze pracowały pojedyncze osoby, innym razem było 

nas więcej, ale zawsze z nami były obecne siostry by nas wesprzeć 

napojami, ciepłymi posiłkami oraz pracą. Tak wyglądał miniony rok 

na Wzgórzu Winowskim w realnym budowaniu Drogi Małżeńskiej.  

 W tym czasie czuliśmy, że grono ludzi wspierało nas swoją 

modlitwą i wypraszało potrzebne łaski. Wielu dołączyło się w sposób 

materialny składając ofiarę. Budowanie Drogi nie jest łatwe. Przed 

każdym spotkaniem odczuwamy niepokój i wielką niewiadomą ilu 

ludzi przybędzie dziś na plac budowy i jak się do tego dnia 

przygotować, ale Maryja, nasza Ukochana Matka jest z nami  

i wszystko się udaje.  

 Wykonaliśmy ogrodzenie placu, kompostownik, posadziliśmy 

wiele roślin oraz zbudowaliśmy dużą część ścieżki ze schodami, 

została ona dobrze utwardzona. Równolegle do prac przy sanktuarium 

trwały prace związane z projektowaniem i tworzeniem 

poszczególnych stacji Drogi Małżeńskiej. Wymaga to wiele czasu 

wysiłku. Drogę Małżeńską budują ludzie, ale to nasza MTA nami 

kieruje i wspomaga. My planujemy, ale nasze plany bardzo często 

ulegają zmianie i wszystko się udaje. Bardzo cieszymy się, że udało 

nam się dokonać tak wiele, ale przed nami jeszcze sporo pracy, 

dlatego zachęcamy, aby włączyć się w to dzieło. Z początkiem wiosny 

prace będziemy kontynuować...  

Monika i Krzysztof Dziuba 



 
Spotkanie animatorów  

 
  29 września br. odbyło się spotkanie Animatorów grup rodzin 

szensztackich, podczas którego został posumowany ubiegły rok 

spotkań i zapanowano nowy rok duszpasterski z uwzględnieniem 

spotkań, czuwań przy Sanktuarium, Mszy  Przymierza itd. Dokładne 

informacje są w załączonym PROGRAMIE. 

 
Sprawozdanie wierszem ze spotkania 

p. Janusza Rzepkowskiego 
 

Spotkanie w Winowie, dzisiaj na roboczo 
każdy głos w dyskusji zabiera ochoczo. 
Wcześniej u Mateńki Eucharystia Święta, 
Patrzy na nas Matuś z góry uśmiechnięta. 
 
Ksiądz Eugeniusz słowo Boże nam dziś głosi 
za wszystko dziękuje i o zapał prosi. 
Po mszy stacje małżeństw wszyscy obejrzeli 
a potem za torta z zapałem się wzięli. (...) 
 
Lecimy z programem, robotą dzielimy 
każdy dostał fuchę no więc się spieszymy. 
O coś się spieramy, coś tam z trzecim maja, 
zmieniamy godzinę, może będą… jaja. 
 
No a jak wypali, za rok zobaczymy 
i może , co nowe na stale kupimy. 
Przerwa obiadowa, żurkiem coś tam… wonia. 
Ktoś, kto bez śniadania może zjadłby - konia! 
 
Kolacji nie będzie, wybaczcie kochani 
ale to jedzonko zróbcie sobie... sami!!! 
Zabrali talerze bo zupa zjedzona 
ale konferencja jeszcze nie skończona. 
 
 



Szefowa narzeka, że coś tam kuleje, 
mało jest nas wtedy, kiedy coś się dzieje. 
Spotykać się macie, no bo kiepsko będzie 
nawet gdy siostrzyczka czasem nie przybędzie. 
 
Do Drogi Małżeńskiej ludzi tu potrzeba 
za nas nikt nie zrobi, choć wspierają z Nieba. 
Już się ma ku końcu, temat rekolekcje 
wszyscy akceptują i żadne obiekcje. 
 
Żoneczka mnie trąca, „Jezusiczku drogi 
kiedy oni skończą, mnie zamarzły nogi!” 
Ręce jak z lodówki i nos ma czerwony 
kończmy już Kochani, nie mroźcie mi żony! 
 
Wszystko zaklepane, wszystko ułożone 
żegnajcie Kochani i zabieram żonę.   

 

Z A P R O S Z E N I A 
 

Sylwester Młodych - 29 grudnia - do 1 stycznia 2019 
Kontakt, zgłoszenia s. Joanna, tel. 533 329 814, 
mail: mlodzi.winow.@gmail.com 

 
Rekolekcje zimowe dla dziewcząt - 4-8 lutego 2019 
wyjazdowe (Otwock - Świder Dom Sióstr + pielgrzymka do 
Niepokalanowa). 
Informacje, zgłoszenia do 31.12.2018), s. Joanna, tel. 533 329 814 

 
Bal karnawałowy -  23 lutego 2019 r.  (19.00 – 1.00) 
Informacja i zapisy : s. M. Renata, tel. 605 871 771 
pp. Barbara i Piotr Musioł, tel. 603 855 650 
 

Czuwanie na Jasnej Górze  - 30/31 marca 2019 r.  

 
Czuwanie wielkopostne w Winowie - 6  kwietnia 2019 r. 


