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„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszystkim narodom” (Mk 15,15) 

  

Drodzy przyjaciele Sanktuarium Jedności, 

  

Bardzo się cieszę, że mogę być z wami po raz pierwszy w tym liście z 4 kwietnia 2020 r. W tym okresie 

ostatniego tygodnia Wielkiego Postu. W tę niedzielę będziemy obchodzić niedzielę „Męki Naszego Pana 

Jezusa Chrystusa” (Niedziela Palmowa), a Wielki Tydzień będzie trwał aż do dnia Zmartwychwstania Pana 

Jezusa w Wielkanoc. 

 Jestem ks. Adelin Gacukuzi, kapłan „Fidei Donum” z archidiecezji Cambrai, obywatel Burundi, jednocześnie 

kapłan Instytutu Kapłanów Diecezjalnych w Schoenstatt. Od 17 marca 2020 roku jestem rektorem 

Sanktuarium Jedności, mianowanym przez Jego Ekscelencję biskupa Vincenta Dollmanna. Będziemy dwoma 

kapłanami tutaj, w Sanktuarium, z księdzem Jean-Marie Mourą, którego dobrze znacie i który jest kapelanem 

Sanktuarium. 

  

Dziękuję za odbiór telefoniczny i inne środki komunikacji, dziękuję za modlitwy, dzięki wam, przez 

Najświętszą Dziewicę, jestem zdrowy tam, gdzie jestem osadzony. Co do mnie, niosę was wszystkich w 

moich modlitwach, szczególnie w Najświętszej Eucharystii każdego dnia, tutaj w Sanktuarium; Jesteśmy w 

duchowej lacznosci. Przybyłem pierwszego dnia kwarantanny tutaj we Francji, nigdy wczesniej tego nie 

doświadczyłem! Czego teraz potrzeba? 

 Pomysł przyszedł mi właśnie do wziecia tego pióra, z pierwszej wizyty pielgrzymów Cambrésiens (Francja) 

w Prasanktuarium w Schoenstatt w dniu 7 września 1968 r. Ojciec Założyciel w swoim przemówieniu 

powitalnym mówi: „Przychodzicie z Sanktuarium Jedności do Prasanktuarium. Przyniesliscie oczywiście 

wielkie nadzieje… Aby lepiej poznać i głębiej kochać Matkę Bożą, Matkę jako wielką Nauczycielkę 

współczesnych ludów, jako Przewodnik tych, których kształci, aby żyć w dzisiejszym świecie, aby zwyciężyć 

walki duchowy porządek na rzecz Boga… Nie zapominajcie, że Matka Boża została tu ustanowiona w 1914 

roku na początku I wojny światowej, aby szkolić ludzi odpowiedzialnych za te nowe czasy w uścisku 

rewolucji i rewolucyjnych kłopotów (1968). Matka Boża pragnie w szczególny sposób objawić swemu 

dzisiejszemu światu swój blask ... Chce objawić swoją uzdrawiającą moc chorych ciał, a zwłaszcza blasku 

dokonywania cudów porządku moralnego ... Dziewica Maryja chce stworzyć istoty, które są przemienione do 

tego stopnia, aby móc opanować teraźniejszość i czas, który nadejdzie. Słyszy się i głosza na dachach, że 

nowe czasy wymagają nowej formy chrześcijaństwa, nowego rodzaju chrześcijanina i katolika ...  

Jednym z cudów łaski wewnętrznego nawrócenia działającego w niezwykły sposób jest mieć MARIE i 

JOSEPH ENGLING w CAMBRAI. Ten ostatni został wykształcony i przeszkolony przez M.T.A. na początku 

ery współczesnej (1914) aż do śmierci. „(Przemówienie P.K. do pielgrzymów Cambrai, 7 września 1968 r.) 

 Drodzy przyjaciele, w tym okresie Wielkiego Postu i uwięzienia (kwarantanny) w domu Maryja musi być w 

nas aktywna jako WIELKI EDUKATOR. Oferuje nam łaskę „zakorzenienia naszej duszy” (Joseph 

Kentenich) w tym czasie, ale która może nas przemienić duchowo i cielesnie. Krótko mówiąc, M.T.A. 

troszczy się o nas, tak jak w przypadku Josepha Englinga w trudnych czasach. 

 Kroczmy razem z Chrystusem, krok po kroku na Jego drodze, ku Jego krzyżowi i ku Jego Wielkanocy. 

Wesołych Świąt i Wesołych Świąt 04 kwietnia 2020 r.  

  Thun, el 04/03/2020 

Ks. Adelin Gacukuzi - 1 route nationale 59141 THUN 0663171881 
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