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"JESTEŚMY WOJOWNIKAMI?" 
 
Drodzy Przyjaciele Sanktuarium Jedności, 
 
Przeżyliśmy tydzień walki! Tak przynajmniej możemy powiedzieć ... 
 
Kontemplujemy Boga, który wziął nasze zranione ciało i pokazał je Tomaszowi. Ale ponieważ On 
jest Miłością, rany doznane, fizyczne czy moralne, nie mogą być naprawdę zrozumiane przez 
grzeszników, którymi jesteśmy ... 
 
W Niebie (dokąd już niebawem pójdziemy!), lepiej odkryjemy, jak ten Bóg, który stał się człowiekiem 
cierpiał z miłości i kontynuuje swoją mękę we wszystkich niedolach tego świata. Nasze serce 
rozpali się wtedy większą miłością, zrozumie Jego poświęcenie dla każdego z nas. 
Otrzymasz ten list w dniu, w którym to Ciało Chwały wyłoni się z grobu i go opróżni: walka wreszcie 
się skończyła, a Życie wygrywa - Zwycięstwo na zawsze! 
 
Również Szensztat, podobnie jak wiele kongregacji zanurzonych w Świętej Historii Kościoła, musiał 
stoczyć niezliczone walki od 1914 roku ... 
 
Idąc za przykładem naszego duchowego Ojca Józefa Kentenicha, który nigdy nie przestał kochać 
tych, którzy go prześladowali, nasz dobry Józef Engling zginął tutaj u nas we Francji, z miłości w 
bitwie, w której ciemności opanowały tylu ludzi, którzy przecież zostali stworzeni na obraz Boży. 
Ten młody człowiek żyje dzisiaj, i to nie tylko w pamięci, która z czasem zanika ... On żyje życiem 
zmartwychwstałego Chrystusa! A jakież łaski już otrzymaliśmy od niego za jego wstawiennictwem! 
To przyjaciel Jezusa i Jego Matki, on kontynuuje dzieło na rzecz pokoju i nawet jeśli czas Boży 
często nas zaskakuje, 
 
Jego sanktuarium Jedności staje się coraz bardziej tym miejscem, w którym kontempluje się Kościół 
powszechny, gdzie Młodzież spotyka się ponownie, gdzie proponuje się pojednanie, gdzie 
Najświętsza Dziewica wychowuje matczynie. 
 
A walka, którą nasza mała planeta obecnie toczy z okropnym i tajemniczym wirusem? Będzie się 
toczyć z bronią Miłości? Czy nasi współcześni w końcu zrozumieją, że naszą prawdziwą ojczyzną 
jest Niebo i przygotować się na to? Oczywiście potrzebna jest ostrożność, ale z pewnością nie 
powinny być pod nią chowane (grzebane?) ciała, które są przede wszystkim świątyniami Ducha 
Świętego! 
 
Dobrego tygodnia Paschalnego i radości z życia! 
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