
 

  
 

 Ostatnia fotografia Lipiec 1918 
 

 

PAŹDZIERNIK: Miesiąc Różańca - misji i Szensztatu 

 
Miesiąc październik, pełen apostolskiej działalności w naszym Kościele: 

Miesiąc poświęcony różańcowi świętemu, misjom, odejściu do Ojca Józefa Englinga (4 października 1918) i założenie 

(święto Przymierza) naszego Apostolskiego Ruchu Szensztackiego przez księdza Józefa Kentenicha wspieranego przez 

jego bliskich współpracowników (18 października 1914). 

Do tego dochodzą urodziny księdza kapelana Jean-Marie Moura, 27 października i 30 października, 20-tą rocznicę 

podpisania umowy wieczystej obchodziłem w Instytucie Księży Diecezjalnych z Szensztat. 

Sobota 3 października 2020: 

10:00: Spotkanie Rektora z liderami grup Szensztackich Sanktuarium. 

18:00: Wczesna Msza św. W 27. niedzielę o zwykłej porze w katedrze Notre Dame de Grâce ku pamięci Joseph 

Englinga, celebrowana przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa Cambrai Vincenta Dollmanna. 

W swojej homilii mówi on nam: 

„... Kierowany przez ojca Kentenicha Józef nie zawsze stara się stłumić swój żywy charakter, ale stara się skierować go 

ku dobru ... W samym sercu tego kontekstu spustoszenia i śmierci, Maryja Dziewica utrzymywała Józefa w 

wewnętrznym pokoju i radości, które tylko Pan może dać ... 

Aby jednak osiągnąć świętość, Józef bardzo szybko odkrył, że najważniejsza przeszkoda nie znajduje sie na zewnątrz w 

kontekście historycznym, ale wewnątrz siebie, w jego sercu osłabionym ludzkimi ograniczeniami i grzechem ... Józef 

Engling wytyczył nam piękną drogę do świętości zapraszając nas z kolei do przyjęcia Ducha pokoju i radości, owoców 

Zmartwychwstania Chrystusa. Niech Najświętsza Maryja Panna wspiera nas tak jak Józefa, abyśmy zawsze zaczynali 

od nowa lepiej żyć i lepiej kochać jako uczniowie Jej Syna Jezusa. Z Nią przygotowujemy się również na wielki 

początek, w którym możemy żyć i kochać bez końca”. 

(homilia wygłoszona 3 października 2020 r. przez biskupa Vincenta Dollmanna z okazji 4 października, śmierci Józefa 

Englinga). 

4 października 2020: - 9:30 do 11:00: Marsz drogą Józefa Englinga. 

- 11:00: niedzielna Msza św. (27. D.T.O.) i ku pamięci Józefa Englinga. 

- 12:30: Braterska agape (spotkania towarzyskie) 

18 października 2020: - 11:00: Msza św. W Sanktuarium, po której nastąpi spotkanie braterskie. 

Rektor i pan Hervé Lamouret, koordynator grup Szensztackich i odpowiedzialny za ligę mężczyzn 

udali się do Belgii, aby spotkać się z rodziną Szensztacką z tego kraju. 

15:30: Zgromadzenie Ogólne członków Ruchu (Belgia w Louvain la Neuve) 

17:00: niedzielna Msza św. + Wspomnienie 18 października. 

20 października 2020: Spotkanie w Sanktuarium szefów placówek katolickich Archidiecezji Cambrai, w obecności 

arcybiskupa Cambrai. Podobało im się to miejsce, szczególnie tym, którzy go nie znali. 

Uwaga: kontynuacja pedagogiki Szensztatu w kolejnym numerze: 5 czołowych gwiazd pedagogiki Ruchu. 

Podsumowując, zachęcamy was, stójcie niewzruszenie podczas tego nowego okresu odosobnienia (ponownego 

zamknięcia), nie zmieniając swojego życia ani nastroju, jak mówi nam św. Paweł. Pan tam jest - być może jest to 

również nasza droga krzyżowa w perspektywie zwycięstwa wraz ze Zmartwychwstałym w obliczu tej pandemii, która 

wstrząsa światem. 

Oddajmy się modlitwie, odmawiając różaniec, uczęszczając na msze w sieciach społecznościowych, które będą podane. 

Niech nasza Matka Trzykrotnie przedziwna pomoże nam w tej chwili medytacji i oświeci naszych przywódców. 

 

„Nic bez Ciebie, nic bez nas” 

Thun, el 04/11/2020 

Père Adelin Gacukuzi, Recteur du Sanctuaire de l'Unité. 04 Wrzesień 2020 
 1 route nationale 59141 THUN 0663171881  

Facebook. Szensztat sanktuarium jedności Francja + strona Cathocambrai 
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