
 

  
 

 Ostatnia fotografia Lipiec 1918 
  

„Co za wspaniała historia! " 
 

Drodzy przyjaciele Sanktuarium Jedności, 

 

Łączę się z wami z radością w tym miesiącu w Sanktuarium Jedności, miejscu tak drogim sercom  rodziny 

Szensztackiej. 

Czy muszę przypominać, że według źródeł ta piękna kaplica została zbudowana, (ponieważ w latach 60 

niewielu Francuzów jest zaangażowanych w działalność ruchu) w nadziei, że zaistnieje coraz silniejsze 

pojednanie między Niemcami a Francją, dwoma krajami głęboko zranionymi przez trzy bratobójcze wojny od 

stulecia. Ale także jest zbudowana z woli członków ruchu, aby 

zobaczyć ich założyciela, ks. Józefa Kentenicha, żywego, powracającego do swojej rodziny w Szensztat (był 

na wygnaniu przez 14 lat w Stanach Zjednoczonych i zbliżał się do 80). 

 

To właśnie w tym miejscu w pobliżu Cambrai popłynęła cenna krew Josepha Englinga, umiłowanego ucznia 

Ojca Kentenicha... To sanktuarium jest ofiarowane Bogu w wierze i nadziei! 

Opatrzność Boża sprawiła, że dzień po inauguracji przez bp Jenny, 12 września 1965 r., 

do rąk założyciela w Milwaukee trafia tajemniczy telegram z zaproszeniem do wyjazdu do Rzymu aby 

spotkać przywódców Kościoła na zakończenie soboru! Wspaniały akt wiary, aby zbudować tę kaplicę 

w miejscu ofiary Josepha Englinga: do dziś wydała niezliczone widoczne owoce i 

przede wszystkim te niewidzialne dla świata umiłowanego przez Boga! 

 

Jakie szczęście dla mnie, że mogę żyć z tak wieloma innymi tą cudowną duchową przygodą w sercu 

głęboko chrześcijańskiego ruchu, który ma tak wiele do powiedzenia dzisiaj, a zwłaszcza jutro... 

Ze swojej strony wyczuwam pilną potrzebę rozwinięcia podstawowej intuicji, doświadczanej w ciele, Ojca 

Kentenicha: u naszych drzwi zawsze czai się ideologiczna „mechaniczna” myśl, która pragnie zniszczyć ludzi 

w ich wolności poprzez jedną drogę, która prowadzi do śmierci. Przeciwnie duch „organiczny”, zaczerpnięty 

przede wszystkim z przesłania Jezusa Chrystusa, uwzględnia prawdziwe życie osoby i oferuje niezliczone 

ścieżki otwierające się na prawdziwe życie! 

 

W okresie takim jak nasz dzisiaj ruch szensztacki nadal zachowuje ten głos 

proroczy, a Dziewica Maryja czuwa jako wychowawczyni mieszkańców ziemi, aby szerzyć go w 

sercach naszych współczesnych, którzy zbyt często zamykają się w strachu... 

 

Niech Bóg pomoże nam, aby to piękne sanktuarium Jedności i jego przesłanie miłości było szeroko znane. 

 

Niech nas Bóg błogosławi i strzeże 

 

 
 

Père Jean-Marie Moura - Thun St Martin, le 04/08/2021 
 1 route nationale 59141 THUN  

Facebook. Szensztat sanktuarium jedności Francja + strona Cathocambrai 
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