
Harmonogram sprzątania  

wokół Sanktuarium i Drogi Małżeńskiej w Winowie 

Zapraszamy poszczególne grupy, aby organizowały prace  

 w dniach między dziesiątym, a siedemnastym 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 

19.03.2022 r. - Czuwanie Wielkopostne w Winowie   

                           od godz.15.00 

W programie: Eucharystia z kazaniem wielkopostnym w kościele, Droga 

Krzyżowa, Misterium Wielkopostne przygotowane przez młodzież, spotkanie 

przy kawie, herbacie 

26/27.03.2022 r.- Czuwanie na Jasnej Górze 

21.00 Apel Jasnogórski i dalsza część czuwania. 

20/22.05.2022 – Biskupów k. Prudnika – MŁODE RODZINY  

W marcu kolejny -piąty  PRZYSTANEK NA DRODZE MAŁŻEŃSKIEJ 

 

Kochana Rodzino Szensztacka Diecezji Opolskiej!   

Pozdrawiam wszystkich od Królowej Wieczernika. Przekroczyliśmy próg 

kolejnego roku. Stajemy przed NOWYM, które pozostaje przed nami zakryte. 

Dziękujmy za wszystko , czego w minionym roku doświadczyliśmy,  dziękujemy 

za te chwile, w których udało nam się słyszeć głos Boga i rozumieć Jego wolę.  

Pomyślmy przez chwilę nad książką swojego życia ostatniego roku- ile 

tam było radości, pięknych chwil, ale też ile troski, zmartwień… 

Na początku nowego roku dostaliśmy od Boga białe, czyste kartki – jest 

ich 365 – dlatego na pierwszej stronie możemy napisać:   >>W IMIĘ BOŻE!<< 

zaczynamy ten rok! 

Nie wiemy co przyniesie  to NOWE , jaki będzie ten rok?  

Patrząc na to co się dzieje wokół nas ,w naszych rodzinach  stajemy z lękiem , 

troską , niepewnością, ale też z wielką nadzieją, ufnością. 

Stajemy ufnie na początku nowego roku, bo wierzymy , że Miłość Boża jest 

większa od naszych lęków i niepokoju o jutro.   

Prośmy, aby ten rok był przepełniony miłością, łaską , błogosławieństwem i 

zdrowiem. 

Złączona z  Wami w wiernym kroczeniu drogą przymierza miłości.     

Wasza s. Adriana oraz  Monika i Krzysztof Dziubowie. 

                                                                                                                      

 

           STYCZEŃ 2022rok 



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  

 

Uwieńczeniem Adoracji jest EUCHARYSTIA,                          

prosimy o     przygotowanie liturgii: 

18 stycznia 2022 (wtorek) - par. Bł. Czesława oraz Izbicko 

18 lutego 2022 (piątek) – grupa-Szczepanowice                                                                 

18 marca 2022 (piątek) –grupa-Winów i Komprachcice 

18 kwietnia 2022 (poniedziałek) – WIELKANOC                                                     

18 maja 2022 (środa ) – grupy: Grodków oraz Kluczbork 

18 czerwca 2022 (sobota) – grupy: Malnia i Winów ( młode małżeństwa) 

18 lipca 2022 (poniedziałek) – w okresie wakacyjnym adoracja w 

sanktuarium indywidualne                                                                                                

18 sierpnia 2022 (czwartek) - tak jak w lipcu  

18 września 2022 (niedziela) – grupy: Popielów, Dobrzeń Wlk., Chróścice                                                                                                           

18 października 2022 (wtorek) –grupy: Jaryszów oraz Okręg Strzelecki 

Diecezjalny Dzień Przymierza w Winowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

18 listopada 2021 (piątek) - Młodzież Szensztacka  

18 grudnia 2020 (niedziela) - par.  Św. Piotra i Pawła   

 par. Przemienienia Pańskiego w Opolu oraz par. Mechnica 

 

Rekolekcje - LATO 2022  

 

STOCZEK WARMIŃSKI  ( O. Zał.)  06.-11.07.2022 r. 

 

KOŁOBRZEG     16-22.07.2022 r. 

 

CEF W KOSZALINIE             17-22.07.2022 r. 

 

RUDY RACIBORSKIE    09-14.08.2022 r. 

 

OLSZTYN k. Częstochowy     -   termin do ustalenia  

 

Pielgrzymka do Szensztatu   23 – 29.07.2022 r. 

Zapisy do końca marca 2022 r. 

 
Zapisy:   
s. Adriana Majnusz Opole- Winów, tel.  605 862 774 

 

Nos cum Prole Pia, Benedicat Virgo Maria!  

Niech nam błogosławi swym Dzieciątkiem Panna Maryja! 

 

 

 


