
 

  
 

 Ostatnia fotografia Lipiec 1918 
  

„ZRANIONE CIAŁO” 
 

Drodzy przyjaciele Sanktuarium Jedności, 
 
Jaka radość się spotkać się z Wami ponownie w tym liście, który przypomina nam o pewnym 4 
października 1918 roku... kiedy pewien młody człowiek umierał z miłości na naszych 
francuskich ziemiach, gdy walczył tam, gdzie nienawiść zbyt często ogarniała serca jego 
towarzyszy przez cztery długie lata. Jednak, czyż nie wszyscy zostali stworzeni na obraz i 
podobieństwo Boga? Głęboko w środku, czyż nie chcieli kochać i być kochanymi sercem tego 
dziecka, właściwym każdemu z nich? 
 
Joseph Engling przez długi czas mocno trzymał rękę swojej Niebieskiej Matki i zdecydowanie 
kroczył Jej drogami jak biedne i małe dziecko. Najświętsza Maryja Panna stała się jego 
ukochaną wychowawczynią w codzienności bardzo zwyczajnego życia. Jakże musiał być czujny, 
nasz Józef, aby nie stracić tej pomocnej, matczynej ręki, gdy był w ferworze wojny! Prowadziła 
go przez okopy błotniste, ociekające krwią, wszelkiego rodzaju pokusy zaczerpnięte z 
kontekstu, w którym grzech i śmiertelna ciemność czai się wszędzie ... 
 
Niedawno wyszliśmy z tego wspaniałego okresu liturgicznego, który pozostawia nam pusty 
grób i Zwycięstwo życia nad śmiercią. Cóż za radość odkryć po Zmartwychwstaniu Jezusa Boga 
w Trójcy Przenajświętszej. Tak więc, z głęboką wiarą, możemy powiedzieć: witajcie te 
tragiczne chwile w historii ludzkości, w których żył po chrześcijańsku na początku ubiegłego 
wieku Józef Engling. 
 
Na naszych niezliczonych cmentarzach wojskowych znajdują się głęboko rozdarte ciała 
poległych, pochowane tak daleko od swoich rodzin: to ciało, tak cenne w oczach Stwórcy, 
świątyni Ducha, będzie miało swoją chwałę w 
zmartwychwstaniu przy końcu świata. Ten młody człowiek dobrze o tym wiedział, ten, który był 
przesiąknięty duchowością Szensztatu i nauczaniem o. Kentenicha. 
 
Ten chrześcijański ruch przeszedł wiek XX w sile swojej słabości. Zaczął kiełkować w 1914 w 
Niemczech i nadal kwitnie, rozprzestrzeniając swój rozkwit na kontynenty świata. Owoce i 
kwiaty Miłości w dzisiejszym świecie, w którym po raz kolejny mroczne prawa chcą 
denaturować człowieka na korzyść grupy pozbawionych skrupułów ideologów, oderwanych od 
rzeczywistości prawdziwego życia. 
 

Józefie Engling, pomóż każdemu z nas trzymać w naszej małej rączce potężną rękę naszej  
Matki Trzykrotnie Przedziwnej! 
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