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JESTEŚMY INSTRUMENTAMI 

 

"Nic bez was, nic bez nas" 

 

Drodzy przyjaciele Sanktuarium Jedności, 

 

W czasie, gdy Józef KENTENICH, założyciel rodziny Szensztackiej był więźniem obozu 

koncentracyjnego w Dachau, narodziła się duchowość skoncentrowana na myśli „INSTRUMENTALNOŚĆ”. 

To właśnie w tym miejscu zrodził się pomysł maryjnej „pobożności” instrumentu. Dla założyciela Maria w 

swoim własnym powołaniu była służebnicą Pana, całkowicie zorientowaną na naszego Zbawiciela, Jego Syna 

Jezusa Chrystusa. Ojciec założyciel widzi w niej „stałą towarzyszkę” i „współpracownicę” Pana w całym 

swoim dziele Odkupienia. Wszystko, czym jest i co ma, pochodzi od Jej Syna Jezusa... 

(Józef Kentenich, Santa Maria w Brazylii, 22 lutego 1952). 

 

Instrumentalność jest zatem duchowością, która jest odpowiednia dla życia apostolskiego, zarówno w 

chwilach radości (sukces) jak i w czasach nieszczęścia (porażek). To duchowość, która przygotowuje nas na 

całkowitą zależność od Boga i Jego dyspozycyjność dla swoich celów w Duchu. 

Nasze zaangażowanie w apostolat Szensztatu musi być zakotwiczone w tej świadomości posiadania 

misji danej przez Boga, a następnie być narzędziem, aby działać i stawić czoła wyzwaniom Apostolatu: oto 

wizja ojca założyciela! 

 

Jezus otrzymał misję od Ojca i pozwolił swoim uczniom uczestniczyć w jego misji, tak jak on 

uczestniczy w misji swojego Ojca. Z tego powodu wszyscy jesteśmy wezwani, aby być 

instrumentami w służbie tej „nadprzyrodzonej misji” (J.K.). Jak Ojciec mnie posłał, ja też 

 posyłam was” (J 20,21). Wszyscy jesteśmy wezwani do tej specjalnej misji. Kiedy Pan się oddalił 

aby modlić się przed ofiarowaniem siebie na krzyżu za nas, chciał pokazać swoim apostołom, że jego misja 

pochodzi od jego Ojca, a oni z kolei musieli zadbać, aby Dobra Nowina została przekazana wszystkim i 

każdemu: „to nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem…” (J 15, 16). 

 

My, chrześcijanie, którzy przyjęliśmy chrzest i bierzmowanie, jesteśmy „posłanymi”, „uczniami”, 

„apostołami” … instrumentami. Joseph Engling przez całe życie akceptował bycie instrumentem dla jego 

dobrego samopoczucia i jego przyjaciół. Marzył nawet o wyjeździe do odległych krajów, takich jak Afryka, 

jako misjonarz Chrystusa, aby był prawdziwym narzędziem w służbie wszystkich! 

 

Krótko mówiąc, naszą misją jest zatem uczestniczenie w misji Chrystusa poprzez naszą Matkę Trzykrotnie 

Godną Podziwu, tę, która… była i nadal jest „narzędziem z wyboru” w rękach Zbawiciela dla zbawienia 

świata! 

 

Informacja: czekamy w sanktuarium jedności na Ojca NIMBONA Félicien z Braci Szensztackich. 

 

 

Père Adelin Gacukuzi, Recteur du Sanctuaire de l'Unité, 4/09/2021 
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