
 

  
 

 Dernière photo juillet 1918 
  

« Pewne zmiany … » 

 

Drodzy przyjaciele Sanktuarium Jedności, 

 

Jak dobrze odnaleźć się czwartego dnia miesiąca, pamiętając o dniu czwartego października, kiedy to ziarno 

zboża zapadło się w ziemię francuską, aby przynieść owoce widzialne jak i te niewidoczne.  

„Ktoś z pierwszych założycieli oddal swoje życie dla Szensztatu”. 

 

Józef Engling napisał wiosną 1918 roku: „Oddaje siebie w ofierze dla dobra naszej misji.  

W języku francuskim słowa „misja” i „żniwo” są bardzo zbliżone pisownia. (mission i moisson) 

To maryjne dzieło rozwinęło się bardzo w XX wieku, tak bolesnym dla całego świata. I to wszystko za 

sprawa poświecenia ewangelicznego młodego człowieka, który przecież marzył przeżyć radośnie swoje 

ziemskie życie.  

 

Ogłoszony już „sługą Bożym”, mamy nadzieje, że jego beatyfikacja nastąpi już szybko. Wydaje się, że jest 

ona na dobrym miejscu, podobnie jak Mario Hiriart, brat Maryjny z Szensztatu, uznanego za „czcigodnego 

sługę Bożego” przez Papieża Franciszka! 

 

Czego pragnął Józef Engling, inspirowany przez swego ojca duchownego Kentenich?  

Po prostu uczestniczyć w zbawieniu ludzkich dusz.  

Pozwolę sobie stwierdzić, że istnieją subtelne podobieństwa między Teresą z Lisieux i Józefem Thun-St-

Martin: oboje zostali poznani po śmierci dzięki ich dzienniczkom i zapiskom. 

„Mała” karmelitanka wstąpiła do zakonu, aby „ratować dusze i modlić się w intencji księży”, seminarzysta, 

żołnierz Chrystusa wkroczył na pole walki dla uświęcenia świata (Dziennik 12 11 16). 

 

Wielki Post prowadzi nas do miejsca, gdzie będzie czekał na nas Krzyż.  

40 dni, aby stać się tak jak święty Jan, być blisko Maryi, Matki Bolesnej, aby uwielbiać Tego, który zbawi 

świat poprzez dar swojego życia. Nie będzie Niedzieli Wielkanocnej bez Wielkiego Piątku! 

Teresa i Józef prowadzą nas do świętości, tam, gdzie jest nasze miejsce.  

Modlitwa na każdy dzień: „Jezu, razem z Maryja idę w stronę Twojego Krzyża, aby zbawiać dusze.” 

 

A teraz kilka nowin z naszego sanktuarium! W połowie marca mamy szczęście powitać nowego rektora, 

wysłanego przez Jego Ekscelencje Dollmanna, Ojca Adelin Gacukuzi. Jest on księdzem diecezjalnym w 

Szensztacie. Ja zostaję mianowany kapelanem Sanktuarium i dalej sprawuje misje wikariusza w Cambrai 

podobnie jak ks. Adelin.  

Nasz Biskup powierzył mi również misje kapelana w liceum zawodowym w Saint-Luc-Cambrai. 

 

Z gorącym sercem, wspólnie kontynuujemy nasze powołanie ku chwale wspólnego dzieła!  

 

  Thun, el 04/03/2020 
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« Schœnstatt est un arbre qui fleurit toujours ! » Joao Pozzobon  
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