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"Nowiny z SANKTUARIUM Jedności!" 
 

Drodzy Przyjaciele Sanktuarium Jedności, 

 

Przede wszystkim życzymy wszystkim Przyjaciołom Sanktuarium i wszystkim, którzy nas czytają,  Wesołych 

Świąt Narodzenia Pana i szczęśliwego nowego roku 2022. Niech ten nowy rok będzie dla was rokiem Pokoju, 

Radości, Nadziei i Jedności. 

„Niech Maryja, Matka Boża i nasza czuła Matka, wspiera nas zawsze, abyśmy pozostali wierni powołaniu bycia 

chrześcijaninem i abyśmy mogli urzeczywistniać pragnienia Sprawiedliwości i Pokoju, które nosimy w sobie na 

początku tego nowego roku”  

(Papież Franciszek na Anioł Pański z 5 stycznia 2014 r.) 

Miesiąc grudzień 2021 był wypełniony działalnością na rzecz Ruchu Apostolskiego Szensztatu, tutaj w 

Sanktuarium Jedności. Sanktuarium jest dla wszystkich Szensztatów i pielgrzymów miejscem odnowy, w którym 

czerpiemy łaski dla naszego uświęcenia. Kiedy udajemy się do Sanktuarium, Maryja ofiarowuje nam 3 łaski: 

 

– Łaska BYCIA U SIEBIE  

– Łaska PRZEMIANY, 

– Łaska Apostolskiej PŁODNOŚCI. 

 

Pamiętajmy, że to w latach założenia Ojciec Założyciel zapewniał, że Maryja wybrała to miejsce, które 

nazywamy „miejscem FUNDACJI”. Sam ojciec założyciel powiedział, że Sanktuarium musi być punktem 

wyjścia dla naszego apostolatu. 

W tym kontekście od 5 do 8 grudnia 12 młodych dziewcząt z ruchu Szensztackiego w Barcelonie (Hiszpania) 

wraz ze swoją wychowawczynią s. Marią Amparo odbyło pielgrzymkę do Sanktuarium. Wszystkie dni i wieczory 

były wypełnione czynnościami duchowymi: nabożeństwami, adoracją, Eucharystią, różancem, nauczaniem i 

refleksjami na temat ruchu. Jak mówi Dominique z foyer Szensztatu: 

„dziewczęta podążyły śladami Josepha Englinga w Merville, gdzie pomnik przypomina całkowite jego oddanie w 

ręce „jego małej matki”. 

We wtorek 14 grudnia o godz. 20.30 odwiedziło nas kilkunastu kleryków z seminarium wersalskiego (m.in. 

dwóch z naszej diecezji) ze swoim przewodnikiem, którzy odkryli diecezję Cambrai. 

W środę 15 grudnia 2021 r. do sanktuarium przybyło dziesięcioro dzieci, aby przeżyć razem przyjacielski czas, 

który rozpoczął się mszą, po której nastąpił wspólny posiłek i  duchowe nauczanie o Bożym Narodzeniu. Była to 

okazja do podziękowania rodzicom, którzy towarzyszyli dzieciom i zostali z nimi do końca, kapłanom 

rezydującym w Sanktuarium: o. Sébastien i o. Félicien, a także komitetetowi powitalnemu, (Dominique, Maria-

Paz, Hervé i wielu innych, którzy charytatywnie odwiedzali i pozdrawiali pielgrzymów). 

W niedzielę 19 grudnia 2021 z wielką radością przyjęliśmy tu w sanktuarium około dwudziestu osób, o których 

przygotowanie zadbał ksiądz Jean-Marie, przybyli oni aby zawrzeć Przymierze Miłości z Matką Trzykrotnie 

Godną Podziwu i Królową Szensztatu. 

Nasze sanktuarium jest miejscem Jedności, Pojednania. Skupia wszystkie narody: jest miejscem 

międzynarodowym. 

Podsumowując, przypominamy, że włoska szopka bożonarodzeniowa, zainstalowana w dużym pokoju przez 

Vincenzo C., któremu serdecznie dziękuję, sprawia radość młodym i starszym, którzy przychodzą do niej.  

 

Można ją oglądać codziennie od 9 rano do 20:00 do końca stycznia. 

 

Ojciec Adelin Gacukuzi, Recteur du Sanctuaire de l'Unité, 4/02/2021 
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