
 

  

Kochana Rodzino Szensztacka! 
 

  Jesteśmy już po triduum, które odbyło się w dn. 19-22 

września br. w Świdrze. Podczas triduum pracowaliśmy nad 

tekstami Ojca Józefa Kentenicha do polskich sióstr i dziewcząt, 

które miały nam przybliżyć spojrzenie Założyciela na nasz 

naród i pomóc zrozumieć, jakie przesłanie możemy w Jego 

słowach odczytać dla nas dzisiaj. W perspektywie chcemy 

przygotowywać się do znalezienia ideału dla Ruchu 

Szensztackiego w Polsce. W oparciu o dyskusje w grupach  

i wnioski z nich przedstawione zostało wybrane tegoroczne 

motto, które brzmi: 

TU I TERAZ – RADOŚNI, SILNI I UFNI W BOGU 

 Tu i teraz – chodzi o ten moment, w którym dane jest 

nam przebywać i żyć. Tu i teraz współdecyduję o losie 

Szensztatu.  W takiej świadomości żyli sodalisi i ta świadomość 

winna kształtować również nasze decyzje. Motto to wzywa 

każdego z nas do radosnego wypełniania posłannictwa 

szensztackiego i całkowitego zaufania Bogu.  

 Podczas całorocznych spotkań chcemy, aby to motto 

inspirowało nas do duchowej pracy i gorliwego, radosnego  

tu i teraz  w składaniu ofiar do kapitału łask. 
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Otwarcie DROGI MAŁŻEŃSKIEJ 
 

 Droga małżeńska na Winowskim Wzgórzu została 

wykonana. Bardzo się z tego cieszymy i jesteśmy za to 

wdzięczni Bogu. Tworzenie Drogi... rozpoczęliśmy 2016 roku 

modlitwą św. Jana Pawła II za rodziny. Następnie zostały 

zaprojektowane stacje drogi małżeńskiej oraz książeczka  

z medytacjami do korzystania w czasie wspólnego spaceru 

na tejże drodze. W lutym 2018 porządkowany był plac za 

sanktuarium, wykonane zostało ogrodzenie terenu i zaczęła 

się bezpośrednia budowa ścieżki.  

 Projekt obejmuje 15 stacji wykonanych w formie liścia 

winogrona, na których są napisy pomocne do rozważań. 

Stacje umieszczone są na oryginalnych podstawach. Przy 

powstaniu drogi pracowała cała Rodzina Szensztacka diecezji 

opolskiej oraz parafianie Winowa z ks. Proboszczem  

i Siostrami szensztackimi. Było bardzo dużo spotkań na wielu 

płaszczyznach. 

 Wszystkim którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się 

do powstania tego projektu - czy to modlitwą, wkładami do 

kapitału łask, pracą, wsparciem materialnym - bardzo 

dziękujemy! Wspólnie stworzyliśmy piękne miejsce, gdzie 

chętnie będziemy przyjeżdżać i czerpać. Ufamy, że tak jak 

podczas budowy zjednoczyliśmy się i tworzyliśmy jedną 

rodzinę, tak dalej będziemy w tym trwać, by wspólnie dbać  

o to miejsce, aby służyło wielu rodzinom i pielgrzymom. 

 
Wdzięczni Bogu i ludziom, Monika i Krzysztof Dziuba 



 

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA 

   9.11.2019 r.  sadzenie roślin na drodze małżeńskiej  

                          i sprzątanie przed zimą 

 18.11.2019 r. PRYMICJE o. Łukasza Pino ISchP 

   7.12.2019 r.  CZUWANIE ADWENTOWE 

 29.12.2019 r.  15.00 - wspólne KOLĘDOWANIE  

                          przy Dzieciątku w Winowie. 

 

PIELGRZYMKA DO SZENSZTATU W 2020 R. 
 

W przyszłym roku od 19-25 lipca 2020 r. 

organizujemy pielgrzymko-rekolekcje dla rodzin, 

matek i osób samotnych w Szensztacie. 

 

W programie pielgrzymki:  

 Gymnich – miejsce urodzenia o. Józefa Kentenicha, 

zwiedzanie rodzinnego domu Założyciela Ruchu 

Szensztackiego, Msza św. z odnowieniem 

przyrzeczeń Chrztu św. w kościele parafialnym  

w Gymnich. 

 W samym Szensztacie pielgrzymka śladami Ojca 

Kentenicha, zwiedzanie Doliny Szensztatu  (Stary  

i Nowy Szensztat), Dom Rekolekcyjny, Wyższa 

Szkoła Teologiczna, Kościół Trójcy Świętej z kaplicą 

grobu  Założyciela.  



 Dom Spotkania z Ojcem, Dom Szkoleniowy, 

Dom Misyjny. 

 Wyjazd do Metternich, miejsca życia i śmierci  

Sł. Bożej siostry M. Emilii Engel. 

 Góry: Moria, Syjon – nawiedzenie sanktuariów MTA.  

Zapraszamy wszystkich chętnych! 

 

Zapisy do końca listopada 2019 r.: 
 

s. M. Renata, tel. 605 871 771 

e-mail: s.renata@szensztat.pl 

 

 

 

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ  

TRZYKROĆ PRZEDZIWNEJ  

w Opolu-Winowie otwarte jest codziennie 

od 7.00 – 20.00 

Kontakt:   

Centrum Ruchu Szensztackiego w diec. opolskiej 

Szensztacki Instytut Sióstr Maryi                                         
al. Ks. Józefa Kentenicha 6 
45-950 OPOLE - Winów 
tel. 77 474 83 81                                                                   
e-mail winow.siostry@szensztat.pl 
strona www:  winow.szensztat.pl 
Fb: Sanktuarium Szensztackie w Winowie 
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