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« "Szukasz Niebo ?” » 
 
Drodzy przyjaciele sanktuarium, 
Dołączamy do was ponownie z tym „listem 4”, pamiętną liczbą w sanktuarium Jedności, która wspomina 4 
października, kiedy Józef Engling oddał swoje życie za nasze. Podążając za wieloma innymi ... 
Od dawna wielu pielgrzymów z czterech kontynentów pielgrzymuje z radością i nadzieją do tego 
„zagubionego” sanktuarium na polach 10 minut od Cambrai. Czego tam szukają? Czy to nie jest w zasadzie ta 
sama misja Trzech Króli? Czy w końcu nie znajdą w tej skromnej stajni w Betlejem, z dala od zamieszkałych 
miejsc, potwierdzenia, że dobrze jest kontynuować ich podróż ku Światłu w obecnym, pełnym ciemności 
świecie? 
Wszyscy szukamy Nieba na ziemi ... cóż, możemy Was zapewnić, ze tego Nieba jest trochę tutaj, na północy 
Francji, na polach! Wystarczy wejść do tej skromnej kaplicy, znaleźć Tego, którego rozpaczliwie szukają nasze 
serca, Tego, którego pragnęli Astrologowie, aby spotkać się z pragnieniem Absolutu. 
A oto umiłowany Syn Ojca ofiarowuje nam swój największy dar: Swoją własną Matkę. 
Wydaje się, że Boże Narodzenie daje nam dziecko z Dziewicy; Szensztat, podobnie jak inne kongregacje 
maryjne, daje nam Trzykrotnie Godną podziwu Matkę przez serce Syna. Od szopki do krzyża jest niedaleko. 
... "Oto twoja Matka!" Jezus powiedział w jednym ze swoich ostatnich tchnień na drzewie krzyża. A od tego 
błogosławionego dnia, Ta, która zawsze mówiła „tak” swemu Bogu, przywłaszcza sobie wszystkie ukochane 
stworzenia Stwórcy 
jako Jej ukochane dzieci. Kiedy wchodzimy do sanktuarium w Szensztacie, otrzymujemy łaskę (jeśli nasza 
dusza przyjmuje Boską tajemnicę) spotkania: spotkania Matki Bożej i Matki ludzi. Ten intymny związek, to 
przymierze miłości, do którego Ona nas zaprasza, naznaczy nasze życie na zawsze i na wieki! 
Jak dobrze jest mocno trzymać rękę Najświętszej Maryi Panny w czasach gęstej ciemności naszego świata ... 
Józef Engling dobrze o tym wiedział, ten, który znał tę okropną wojnę, w której 
człowiek niszczy człowieka za ... nic, i po nic. Przyszedł, aby umrzeć u nas jak ziarno pszenicy, we Francji, 
która otrzymała tak wiele od swego Boga, jak przypomniał nam św. Jan Paweł II. 
Jaki owoc przyniosłeś od tego czasu, drogi Józefie! 
Nasza przyszłość jest bardzo mroczna ze wszystkich stron, podczas gdy technika dana przez Boga dla naszej 
inteligencji mogłaby być tak przydatna w obiecującym XXI wieku. Wybierzmy ubóstwo żłobka, pokorę małych 
sanktuariów, aby, podobnie jak Mędrcy, naładować nasze baterie, aby kontynuować naszą walkę orężem 
Miłości do 
Syna i Matki. Wiemy dobrze, że Zwycięstwo nad śmiercią zostało osiągnięte w pewien Wielki Piątek: ziarno 
pszenicy spadło na ziemię ... 
 
Szczęśliwego Nowego Roku 2021 w chrześcijańskiej Nadziei! 

 

Ks. Jean-Marie Moura – Thun St Martin, 4/01/2021 
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