
 

                                
Kochana Rodzino Szensztacka  

Diecezji Opolskiej! 
 

Pozdrawiam wszystkich od Królowej Wieczernika. Przed nami wyjątkowy 
czas Wielkiego Postu. 40 dni Wielkiego Postu to czas szczególnej troski  

o własne wnętrze. Kościół zachęca nas w tym czasie, ale i podpowiada co 
czynić, by w życiu każdego z nas dokonała się przemiana – NAWRÓCENIE - 

które każdemu z nas jest potrzebne. Sami swoją własną siłą nie jesteśmy  
w stanie nic wielkiego uczynić. To ON, Pan Jezus, jest sprawcą naszego 
nawrócenia, trzeba nam tylko pokornie poddać się Jego prowadzeniu. 
Droga do nawrócenia to DROGA PRZEZ KRZYŻ. Rozważanie kolejnych stacji 
Drogi Krzyżowej uczy nas jak mamy dźwigać nasze codzienne małe i większe 
krzyże.  
Która ze stacji wpisuje się mocno w Twoje i moje serce? Warto w ciągu 
dnia szczególnie w trudnych momentach i sytuacjach stawać z Panem 
Jezusem przy konkretnej stacji. 

Wielki Post czasem czynienia większego dobra: 
- jakie dobro czynię dla siebie? To moja praca nad sobą – POST. 
- jakie dobro czynię bliźniemu? To moja praca dla drugich – JAŁMUŻNA 
- jakie dobro czynię Bogu? To modlitwa, życie sakramentalne) – MODLITWA 

 

Życzę pięknych, owocnych, błogosławionych DNI WIELKIEGO POSTU. 
Złączona z  Wami w wiernym kroczeniu drogą przymierza miłości- 

 

Wasza s. Adriana  oraz Monika i Krzysztof Dziubowie 

Nr 10 / luty 2021 



DZIEŃ PRZYMIERZA 

18-tego dnia każdego miesiąca 

W SANKTUARIUM COENACULUM 

 

 
Adoracja Najświętszego Sakramentu:  
(na czas pandemii w kościele) 
 w okresie wiosenno – letnim od godz. 17.30 – 18.30 

 w okresie jesienno – zimowym od godz. 17.00 – 18.00  

 

Eucharystia, która jest uwieńczeniem Adoracji: 
 

18 stycznia 2021 (poniedziałek) - par. Bł. Czesława 

18 lutego 2021 (czwartek) – grupa ze Szczepanowic  

18 marca 2021 (czwartek) – grupy z Winowa i Komprachcic 

18 kwietnia 2021 (niedziela) – grupy z Kluczborka 

18 maja 2021 (wtorek ) – grupy z Grodkowa i Wrocławia  
18 czerwca 2021 (piątek) – grupy z Malnii i Winowa (młode małżeństwa) 
18 lipca 2021 (niedziela) – w okresie wakacyjnym adoracja  

        w sanktuarium indywidualne 

18 sierpnia 2021 (środa) - tak jak w lipcu  

18 września 2021 (sobota) – grupy z Popielowa, Dobrzenia Wlk. i Chróścic                                                           
18 października 2021 (poniedziałek) – grupy z Jaryszowa, Izbicka 

                i Okręgu Strzeleckiego 

 23.10.2021 ( sobota) - Diecezjalny Dzień Przymierza w Winowie                                          
18 listopada 2021 (czwartek) - Młodzież Szensztacka  
18 grudnia 2020 (sobota) – grupy z par. św. Piotra i Pawła  
          oraz par. Przemienienia Pańskiego w Opolu. 
 

 
W każdą niedzielę po 18-tym dniu miesiąca (oprócz lipca i sierpnia) 

zapraszamy na nabożeństwo do kościoła Ducha Świętego.  
 

 



 

 

Harmonogram sprzątania  
wokół Sanktuarium i Drogi Małżeńskiej w Winowie 

 Zapraszamy poszczególne grupy, aby organizowały prace  
 w dniach między dziesiątym, a siedemnastym danego miesiąca. 

 

Miesiąc Grupa 

Marzec Kluczbork, Izbicko 

Kwiecień Chróścice, Trawniki 

Maj Szczepanowice     

Czerwiec Dobrzeń Wielki, Popielów 

Lipiec Jaryszów  

Sierpień  Winów, Komprachcice 

Wrzesień  Grodków, Malnia 

Październik Okręg Strzelecki 
 

 

Najbliższe zaproszenia: 
 

- 13 marca: Czuwanie Wielkopostne w Winowie  

                                       (10:00 – 12:30) 
W programie: rozpoczęcie Eucharystią z kazaniem wielkopostnym  
w kościele, Droga Krzyżowa w kościele, spotkanie przy kawie, 
herbacie (kanapki we własnym zakresie). 
- 20 marca: Czuwanie na Jasnej Górze Program rozpoczyna się  
   o 17.00; czuwanie zakończy się o 4.00 rano w niedzielę.  
 - 27 marca: Przystanek na Drodze Małżeńskiej – online.  

 



Rekolekcje letnie 2021  
 
Kołobrzeg:  5 - 12 lipca 
Koszt (za dobę): dorośli - 90,00 zł 
                             dzieci do lat 6 - 40,00 zł  
                             dzieci 7-18 lat - 75,00 zł 
Dojazd na miejsce własnym transportem. 
 
Głębinów:  13 - 17 lipca 
(na dzień dzisiejszy odwołane zostały przez Ośrodek Rybak) 
 

Dzień Wspólnoty w czasie wakacji 
 
Opole – Winów:  7 sierpnia 

Rozpoczęcie 10.00 

W programie: Eucharystia, spotkanie tematyczne, Adoracja  

w Sanktuarium, spotkanie we wspólnocie przy kawie oraz ognisko. 

 

Pielgrzymka do Schönstatt (Niemcy) 
 

Winów – Schönstatt:  24 – 30 lipca 

Pielgrzymka odbędzie się jeśli będą chętni, a także jeśli tylko będzie 
to możliwe z przyczyn pandemii. 
Koszt: 350 zł + 300 Euro.  
Zapisy do końca marca u siostry Adriany Majnusz, tel.  605 862 774 

 

 
 

Nos cum Prole Pia, Benedicat Virgo Maria!  

Niech nam błogosławi swym Dzieciątkiem Panna Maryja! 

 


