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Drodzy przyjaciele Sanktuarium Jedności, 

 

«Czyż często nie widziano…» 

Niech Bożonarodzeniowe światło oświetla do końca ten 2020 rok! Światło, którego ciemności 

nie zmogą, światło płynące od majestatu Dzieciatka zrodzonego z Maryi Dziewicy w tak 

maleńkim i ubogim miejscu. 

Ludzkość, czy tego chce czy nie, jest przeniknięta Bożą Obecnością. Niech to światło 

niebieskie oświetla cale wasze życie i cala ziemie! 

Ojciec Kentenich, założyciel ruchu Szensztackiego w 1914 roku, twierdził śmiało i z 

nadzieja:” Czyż w całej historii, często nie widziano, ze to co jest małe i bez znaczenia, było 

źródłem i początkiem wielkości i bohaterstwa?”. 

Jego uczeń, Józef Engling nie pomylił się i przeczuwał już podczas wojny 1914-18, gdzie tylu 

młodych poległo, że Światłość Boska będzie miała ostatnie słowo. Dlatego też starał się 

sekretnie kultywować ducha dziecięctwa, uciekając często w ciągu dnia do serca tego 

Dzieciatka z Betlejem. 

Być może oglądaliście ten piękny film „Szczęśliwego Bożego Narodzenia”, w którym Pokój 

jest w pewnym momencie wspaniale wyrażony przez ludzi dobrej woli. Józef żył Bożym 

Narodzeniem codziennie, w swoim najgłębszym pragnieniu pozostawał dzieckiem Dziewicy 

Maryi- w czasach, gdzie dzieciństwo i młodość zostały tak brutalne rzucone w okopy, błoto, 

krew i nienawiść. 

5 stycznia wspominamy narodziny tego świętego Jedności, tego apostoła Pokoju. Józef 

Engling urodził się 5 stycznia 1898 roku w Prositach na Warmii w skromnej, kochającej 

rodzinie. W wieku 20 lat, jego całkowite oddanie Maryi zostało przypieczętowane śmiercią na 

polu walki w okolicach Cambrai. Jego proces beatyfikacyjny posuwa się powoli, ale pewnie: 

„czegóż to nie widzieliśmy...”. 

Tegoroczny 5 stycznia to święto Trzech Króli we Francji. Poprzez biednych pasterzy oraz 

Trzech Króli, cala ludzkość zmierza ku Światłości, która nigdy nie zagaśnie. Herod i 

filozofowie-zabójcy Boga nie maja racji: Żłobek i Krzyż są miejscem, gdzie Zwycięstwo 

objawia się w końcu i pozostaje na zawsze. 

W ciemnościach naszej epoki, pozwólmy się ukołysać i znaleźć schronienie w ramionach 

Maryi. Ona nas przygarnie i ochroni.   
  Thun, el 04/01/2020 
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