
Drugi Akt Zało�ycielski - 18 pa�dziernika 1939 r. >

1. O tej samej godzinie, kiedy wycofali�my si� z hałasu codziennego, z po�piechu i nerwowej atmosfery czasu, aby w

cicho�ci prze�y� nasz� uroczysto��, duchowo zł�czyli�my si� z cał� Rodzin� w naszym małym sanktuarium. Kapłani,

zakonnicy i �wieccy, doro�li, młodzie� i dzieci, kobiety i m��czy�ni otaczaj� kolorowym kr�giem obraz naszej Trzyk-

ro� Przedziwnej Matki z Szensztatu. Zł�czeni s� tu w jedno ci, co s� w kraju i za granic�, �ywi i umarli. Wdzi�czni,

napełnieni miło�ci� I wielkimi oczekiwaniami, szukaj� tu swego ulubionego miejsca. Jeste�my z nimi i w�ród nich.

2. Nasze my�li i uczucia zwracaj� si� ku przeszło�ci. �ywe s� w nas wspomnienia cudownych wydarze� i prze�y�.

Wła�nie przez nie pragniemy ukaza� przyszłe zadania naszej Rodziny. Czujemy przecie�, �e stoimy przed wielk�

�wiatow� katastrof� i na przełomie dziejów. Wci�� wraca do nas pytanie: Czy to jest czas, dla którego Opatrzno��

zbudowała ark� naszej Rodziny? Albo czy musi powsta� potop jeszcze wi�kszy, czyni�cy wi�ksze spustoszenie? Tak w

naszym wn�trzu spotykaj� si�: przeszło��, tera�niejszo�� i przyszło��, gor�ca wdzi�czno��, cicha t�sknota i radosne oc-

zekiwanie.

3. Im gł�biej w �wi�tym skupieniu i niezm�conym pokoju wnikamy w ten �wiat, tym bardziej przemawia do nas

wszystko wokół nas, tym wi�kszego nabiera znaczenia i tym wi�cej zwiastuje. Obraz i ołtarz, ławki i okna, kamienie,

tablica pami�tkowa i pomnik, groby bohaterów, plac pielgrzymkowy i hala pielgrzymkowa, stary i nowy dom

zwi�zkowy, dom studiów i dom pielgrzyma: wszystko mówi nam o wielkich sprawach, które za spraw� łaski Bo�ej i

umiłowanej Matki Bo�ej dokonały si� tutaj w ci�gu 25 lat, ogarniaj�c cał� Rodzin�, nas samych i najdalsze kr�gi ludzi.

4. Wszystko to pozwala nam oczekiwa� w nadchodz�cym czasie jeszcze wi�kszych zmiłowa� Bo�ych, je�li tylko

b�dziemy si� starali by� �wiadkami, interpretatorami i na�ladowcami Boskiej m�dro�ci w wydarzeniach �wiata.

5. Uwa�ne spojrzenie na minione 25 lat pozwala nam z wielk� serdeczno�ci� powtórzy� słowo Psalmisty: 	Miłosierdzie

Pa�skie na wieki wysławia� b�d�!" Wszystko, co mogli�my otrzyma� na tym �wi�tym miejscu jako wielkie i warto�cio-

we w tym czasie, ma �cisły zwi�zek z Matk�, Pani� i Królow� z Szensztatu. Ona ostatecznie jest darem, którym

m�dro��, dobro� i wszechmoc Boga 18 pa�dziernika 1914 roku w szczególny sposób obdarzyła nasz� Rodzin�, a przez

ni� cały �wiat.

6. To, co tutaj powstało i co rozszerzyło si� na cały �wiat, jest Jej dziełem.

7. Ona przez swoje wstawiennictwo roznieciła w naszych szeregach heroiczne �ycie i d��enie do �wi�to�ci.

8. Jej zawdzi�czamy wielk� wra�liwo�� na czysto�� i dziewiczo��, nastawienie si� na rozwijanie twórczego ojcostwa i

macierzy�stwa oraz pragnienie szczególnego umiłowania Boga i człowieka.

9. Ona jest T�, która dała nam monumentalny system ascezy i pedagogiki, uwzgl�dniaj�cy wła�ciwo�ci indywidualne i

społeczne. Ona pozwoliła nam odnale�� ideał osobisty i wspólnotowy.



10. Ona kształtuje wszystkie człony naszej Rodziny, odpowiednio do potrzeb czasu, i wyprasza im liczne i dobre

powołania.

11. Ona troszczyła si� o to, aby�my pomimo ustawicznej niewierno�ci mieli wci�� odwag� na nowo si�ga� do gwiazd.

12. Wszystkie domy w kraju i za granic�, które budujemy i nabywamy, s� Jej własno�ci�.

13. Ona troszczyła si� o to, aby�my na wszystkie trudno�ci czasu patrzyli jako na zadanie, które czas przed nami stawia,

i odwa�nie je podejmowali.

14. Ona otworzyła nam oczy na wielkie prawo budowy naszej Rodziny, według którego, jako dzieci wojny, mo�emy ro-

zwija� si� i dojrzewa� tylko w walce i zmaganiu, w do�wiadczeniach i prze�ladowaniach.

15. Jej zawdzi�czamy wielk� łask�, �e wszystkie bloki skalne, które miały nas zniszczy�, stały si� pot��nymi schodami,

które prowadziły w sposób pewny do Boga oraz w �wiat naszego posłannictwa i zada�.

16. Bez Niej nie potrafiliby�my zachowa� zdrowego umiaru i niezm�conego spojrzenia na przykre rozd�wi�ki w katoli-

ckim obozie i nie mogliby�my spokojnie i zdecydowanie i�� dalej nasz� drog�.

17. Ona wychowywała i kształtowała nas jako cał� rodzin� i poszczególnych członków oraz zapewniła nam w Ko�ciele

miejsce, które dzisiaj mo�emy zajmowa�.

18. Tak spełnia si� na nas stwierdzenie �w. Wincentego Pallottiego: 	Ona jest wielkim misjonarzem!" Ona sprawiła cuda.

Ona to okazała si� Trzykro� Przedziwn� Matk� i Pani� z Szen-sztatu: jako przedziwnie pot��na, jako przedziwnie dob-

ra i jako przedziwnie wierna; jako Matka Bo�a - Matka Odkupiciela i Matka odkupionych. To, co zawarte jest w Akcie

Zało�ycielskim jako nadzieja i pro�ba, dosłownie stało si� rzeczywisto�ci�: Matka Bo�a umie�ciła tutaj swój tron łask

w szczególny sposób i z niego objawia �wiatu w ró�ny sposób swoj� wspaniało��. Stała si� nasz� Matk� i Królow�,

poniewa� nas zdobyła.

19. Zniewalaj�ca siła Jej miło�ci, dobroci i troski sprawiła, �e łatwo i wci�� na nowo wybieramy J� i osadzamy na tro-

nie naszej Rodziny i naszego serca. W ten sposób suwerennie kieruje Ona i rz�dzi �wiatem Szensztatu, nie tylko dlate-

go, �e nas zdobyła, ale tak�e dlatego, �e została przez nas wybrana.

20. Ten wolny akt wyboru podj�ła Rodzina po raz pierwszy w Akcie Zało�ycielskim. Nie widziała w tym �adnego ryzy-

ka, poniewa� wierzyła, �e zgodnie z zamiarem Bo�ej Opatrzno�ci została do tego powołana przez Matk� Bo��. Rodzina

wybrała Naj�wi�tsz� Maryj� Pann� w sposób wyj�tkowy na swoj� Matk�, Królow� i Or�downiczk�. Wspaniała Matka

naszego Pana uczyniła z naszej małej Rodziny swoje ulubione dzieło i zaj�cie. W ten sposób Akt Zało�ycielski przeds-

tawia dobrowolny, wzajemny akt wyboru i oddania.

21. Ka�de po�wi�cenie si�, składane w ci�gu 25 lat przez poszczególne osoby i społeczno�ci, mo�e by� uwa�ane za ta-

jemnicze wł�czenie si� w Akt Zało�ycielski i dlatego mo�na je traktowa� jako odnowienie i powtórzenie tego wzajem-

nego i dobrowolnego aktu wyboru i oddania.

22. Przyzwyczaili�my si� do tego, aby po�wi�cenie si� Matce Trzykro� Przedziwnej z Szensztatu uwa�a� za

dobrowoln�, wieczyst� deklaracj� naszego szczególnego, dzieci�cego i rycerskiego stosunku do Niej, ale równocze�nie

za dobrowoln�, wieczyst� deklaracj� Jej szczególnego, macierzy�skiego i królewskiego stosunku do nas.

23. Tylko Bóg wie, jak cz�sto od roku 1914 miały miejsce takie po�wi�cenia. Jedynie On wie z jak� serdeczno�ci�,

�arliwo�ci� i gotowo�ci� apostolsk� były one w poszczególnych przypadkach zawierane.

24. Za szczególny dar łaski mo�emy uzna� fakt, �e cała Rodzina w dniu jubileuszu jest ju� tak dojrzała i tak gł�boko

prze�ywaj�ca umow� zało�ycielsk� i swoje po�wi�cenie, �e deklaruje ona gotowo��, aby Trzykro� Przedziwnej Matce

z Szensztatu ofiarowa� nie tylko wszystkie zdolno�ci duchowe i cielesne, wszystkie duchowe i ziemskie dobra, ale

tak�e własne �ycie, całkowicie i na zawsze, za Dzieło. Warto sobie u�wiadomi�, �e wszyscy, którzy razem z nami

znajduj� si� w tej chwili w naszym małym sanktuarium, dali Matce Trzykro� Przedziwnej z Szensztatu całkowite

pełnomocnictwo (in blanco) nad sob� i nad swoim �yciem.

25. Jest to ta sama łaska, dzi�ki której Maks Brunner w młodzie�czym zapale mógł zawoła� w swoim czasie: 	Ave Impe-

ratrix, morituri te salutant!", tzn. 	Witaj, Królowo, pozdrawiaj� Ci� ci, którzy id� na �mier�". Wiemy, jak powa�nie

potraktowała Matka Bo�a t� gotowo��.

26 Mamy tak�e �wiadomo��, �e gotowo�� ta nie jest jeszcze najwy�szym stopniem naszego po�wi�cenia. Jak we

wszystkim, tak i w tym jest przykładem i patronem nasz Józef Engling. Znamy jego po�wiecenie si�. Brzmi ono:

27. 	Kochana Mateczko, Mater Ter Admira-bilis. Tobie oddaj� si� na nowo jako ofiara. Ofiaruj� Ci wszystko, czym jes-

tem i co posiadam, moje ciało i moj� dusz�, z wszystkimi jej zdolno�ciami, wszystkie moje dobra, moj� wolno�� i moj�

wol�. Do Ciebie chc� nale�e� całkowicie i bez reszty. Twoim jestem. Rozporz�dzaj mn� i tym, co moje, jak Ci si� podo-

ba. Je�li to odpowiada Twoim planom, pozwól mi by� ofiar� za wykonanie zada�, które postawiła� przed nasz�

Rodzin�. O to pokornie Ci� prosi Twój niegodny sługa Józef Engling" (3.06.1918 r.).

28. Czy musz� specjalnie zwraca� uwag� na zdanie: 	Je�li to jest zgodne z Twoimi planami, pozwól mi by� ofiar� za rea-

lizacj� zada�, które postawiła� przed nasz� Rodzin�", które wi�cej zawiera i wi�cej znaczy ni� to, co cała Rodzina rozu-

mie w tej chwili przez akt pełnomocnictwa in blanco oraz przez akt zawierzenia �ycia?

29. Tym pełnomocnictwem na swój sposób powtarzamy 	Fiat" i 	Ecce ancilla Domini", które Matka Naj�wi�tsza

wypowiedziała w chwili Zwiastowania. Ona bez wahania okazała natychmiastow� gotowo�� przyj�cia wszystkich

zrz�dze� i bolesnych ciosów �ycia, które z woli Bo�ej zawierało w sobie Jej macierzy�stwo. Ona nigdy nie cofn�ła tej

decyzji. Nie uczyniła tego, gdy na �yczenie Bo�e musiała ucieka� przed mordercami Jej Dzieci�tka, pozbawiona

własnej ojczyzny, gdy kroczyła pustynnym szlakiem i �yła w obcym kraju o innych zwyczajach, innych pogl�dach i re-

ligii, gdy �yła w samotno�ci Nazaretu lub towarzyszyła Zbawicielowi �wiata na drogach odkupienia, a nawet wtedy,

gdy stała pod krzy�em obok umieraj�cego Boga-Człowieka. Stała. W ka�dej chwili była wierna swemu oddaniu si� Bo-

gu, pełnomocnictwu in blanco. Trwała w nim równie� pod krzy�em, gdy Jej Serce macierzy�skie przenikn�ł miecz.



Całe Jej �ycie upłyn�ło w słu�bie Tego, który J� wybrał na swoj� Matk�, Oblubienic� i Pomoc-niczk�, dlatego wszelkie

osobiste sprawy w Jej �yciu stały zawsze na ostatnim planie. Maryja zna tylko jeden jedyny cel: Zbawiciela �wiata i Je-

go dzieło. Czy� nie jest to wielk� łask�, �e przez pełnomocnictwo in blanco jeste�my podniesieni przez niezgł�bion�

dobro� Bo�� do podobnych wy�yn duchowych i zadania �yciowego?

30. Kto po�wi�ca swe �ycie wielkim dziełom, ten jest bohaterem. Cała nasza Rodzina składa Matce Naj�wi�tszej ten

bezcenny Boski dar na rzecz odkupienia �wiata. Nie mo�emy sobie wyobrazi� wi�kszego dzieła jak odkupienie �wiata.

31. M�dro�� i dobro� Bo�a obdarzyła nas królewskim darem: woln� wol�. Bóg pragnie, by�my ochotnie i dobrowolnie

oddali Mu j� z powrotem. On chce, by�my całkowicie i niepodzielnie zło�yli Mu w darze nasz� wol� we wszelkich jej

przejawach. Kto z nale�ytym zrozumieniem zło�ył pełnomocnictwo in blanco, ten w doskonały sposób oddaje si� woli,

�yczeniom i natchnieniom Bo�ym. Nie chce nic zatrzyma� dla siebie ze swej królewskiej wolnej woli. W

najzupełniejszym poddaniu i zjednoczeniu z wol� Bo�� pragnie w przyszło�ci wszystko przyjmowa� i w ten sposób

kształtowa� swoje �ycie.

32. Fakt, �e niezliczenie wielu ludzi nie podporz�dkowuje dzi� swojej woli Ojcu i Stwórcy wszech�wiata, �wiadczy o

rzadko�ci bezgranicznego oddania si� Opatrzno�ci Bo�ej i odwiecznej M�dro�ci. Z drugiej strony, w�ród wielu innych,

którzy pragn� Mu słu�y�, tylko niektórzy s� gotowi bez reszty zrezygnowa� ze swej chorobliwej samowoli.

33. Bardzo mało jest takich, którzy szczerze i z gł�bi duszy potrafi� wraz ze Zbawicielem wypowiedzie� słowa Modlit-

wy Pa�skiej: 	B�d� wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi".

34. Tylko mała garstka zdolna jest do wypowiedzenia w ka�dej sytuacji: 	Nic nie dzieje si� przypadkiem, wszystko po-

chodzi z dobroci Bo�ej. Bóg jest Ojcem, Bóg jest dobry i dobre jest wszystko, co On czyni".

35. Bardzo mało jest tych, którzy potrafi� si� modli� wraz ze �w. Mikołajem z Flue: 	Mój Panie i Bo�e, zabierz mi

wszystko, co mnie od Ciebie oddala. Mój Panie i Bo�e, daj mi wszystko, co mnie mo�e zbli�y� do Ciebie. Mój Panie i

mój Bo�e, oderwij mnie od siebie i uczy� całkowicie Twoj� własno�ci�".

36. �ywimy gł�bok� cze�� i wdzi�czno�� dla miłosierdzia i dobroci Bo�ej, która nas powołała do tej gromadki

ulubie�ców Serca Bo�ego i Jego m�dro�ci. Ten dar zawdzi�czamy równie� naszej ukochanej Trzykro� Przedziwnej

Matce z Szen-sztatu.

37. Lecz je�li Bóg we�mie teraz powa�nie nasze oddanie? Je�li tak, to przypomnijmy sobie, �e pełnomocnictwo in blan-

co jest ju� zawarte w Akcie Zało�ycielskim i w naszym po�wi�ceniu i �e obydwa stanowi� wzajemny akt oddania si� i

wyboru. Je�eli oddali�my siebie i swoje �ycie bez zastrze�e� do dyspozycji Matki Bo�ej, to Ona oddaje si� tak�e

całkowicie i bez reszty nam w podobny sposób: swoje pot��ne rami� - rami� wszechmocy błagaj�cej, Dziecko na r�ku,

j�zyki ogniste nad głow�, Ave rozbrzmiewaj�ce w uszach, Magnificat na ustach i siedmioraki miecz w sercu. Nie jeste�-

my wi�c sami. Z całej duszy mo�emy modli� si� i �piewa�: Czy szaleje burza, czy huczy wiatr, czy grzmi i błyska si�,

my�l� jak dziecko �eglarza: Ojciec i Matka s� przy sterze! Czarodziejskie zakl�cie, które w czasie wojny �wiatowej

1914	1918 działało cuda i które nam wci�� towarzyszy, otrzymuje odt�d gł�bszy sens i nabiera pełniejszej tre�ci. Chodzi

o zawołanie Muter hahebit curam. Wielka ufno��, któr� biskup Trewiru wypowiedział przy po�wi�ceniu Domu

Zwi�zkowego, musi si� spełni�. Powiedział on:

38. 	Ko�cz� my�l�, która przyszła mi do głowy, kiedy kl�czałem w sanktuarium. Uwa�am za prawdziwy znak woli

Bo�ej po�wi�cenie tego domu wła�nie w �wi�to Wniebowzi�cia Matki Bo�ej, w Jej najwi�ksze �wi�to w roku ko�ciel-

nym. A gdy wokoło obrazu przeczytałem słowa 
Servus Mariae nun�uam peribit!� - Sługa Maryi nigdy nie zginie! -

wtedy pomy�lałem sobie: Ruch apostolski, który st�d si� rozchodzi, równie� nie zginie. Matka Bo�a pobłogosławi jego

prac�!"

39. Zł�czmy wi�c duchowo nasze szeregi i w gł�bokiej pokorze, wielkiej �arliwo�ci i w zdecydowanej gotowo�ci apos-

tolskiej powtórzmy dwa zdania, które posiadaj� ju� znaczenie historyczne. Pierwsze: 	Nasze �ycie dla naszej Królo-

wej!". Drugie: 	Oddajmy �ycie dla naszej Królowej!".

40. Pierwsze zdanie prowadzi nas w dawn� histori� Kastylii. Królowa Izabela przez 10 lat toczyła zaci�te walki z Mau-

rami. Usuwanie upartych wrogów z kraju dokonywało si� bardzo powoli. W ko�cu mieli jeszcze w swych r�kach

ostatni� twierdz�. Nie mogli jednak przebole�, �e zostali tak pobici pod rz�dami kobiety. Jeden z nich odwa�ył si� pub-

licznie ur�ga� i szydzi� z królowej. Rozgniewało to wszystkich szlachetnych rycerzy i wasali królowej i do ostateczno�-

ci rozpaliło ich odwag�, tak �e rzucili si� do walki z okrzykiem: 	Nasze �ycie dla naszej królowej!" Wkrótce twierdza

została zdobyta. Tak te� powinno brzmie� nasze hasło w przyszło�ci: 	Nasze �ycie dla naszej Królowej!"

41. Maria Teresa po raz drugi była zagro�ona przez swych przeciwników. Dlatego udała si� do stolicy W�gier, by

zach�ci� do walki szlacht� i przywódców narodu. W odpowiedzi na jej pro�b� o pomoc zewsz�d odezwały si� entuzjas-

tyczne okrzyki: 	Moriamur pro regina nostra!" - 	Oddajmy �ycie dla naszej królowej!" My równie� jeste�my gotowi dla

Matki Bo�ej i Jej dzieła przyj�� krzy� i cierpienie, a nawet, je�li zajdzie potrzeba, ponie�� �mier�.

42. W dniu 18 pa�dziernika nasze Siostry, w imieniu całej Rodziny, ofiaruj� Trzykro� Przedziwnej Matce i Królowej z

Szensztatu koron� jako dowód i wyraz naszego oddania, na wieczn� pami�tk� wszystkiego, czego dokonała dot�d nasza

Matka i Królowa z Szensztatu.

43. I tak wkraczamy w okres, który mo�na uwa�a� za ostatnie ogniwo czterechsetletniego rozwoju: w zwartych szere-

gach, dobrze przygotowani duchowo i gotowi do działania, z pełn� ufno�ci� i nadziej�, �e b�dziemy mogli pomóc Mat-

ce Bo�ej w czasach przełomowych do urzeczywistnienia tych wielkich słów o cieniu sanktuarium.

44. Dlatego słusznie uwa�amy to oficjalne i wspólnie wystawione pełnomocnictwo in blanco za obustronne odnowienie

umowy zało�ycielskiej.

45. Od roku 1914 nic nie zmieniło si� w ideach, pogl�dach i celach. Z niczego nie zrezygnowali�my w ci�gu 25 lat.

Wszystko, cokolwiek w tym czasie rozwin�ło si� w Rodzinie, posiada podstaw� w Akcie Zało�ycielskim.



46. A jednak mi�dzy okresem pocz�tkowym a tera�niejszo�ci� istnieje wielka ró�nica. Wszystkie tzw. specyficzne idee,

zawarte w umowie zało�ycielskiej, która stała si� �ródłem tajemnicy Szensztatu, w ostatnim czasie w ci��kiej walce

przeszły przez ogniow� prób� i wytrzymały j� teoretycznie i praktycznie. Dlatego nasz sposób my�lenia jest dzi� o wie-

le gł�bszy, oddanie i gotowo�� do walki cechuje wi�ksza odwaga. Pogł�biła si� i umocniła nasza wiara i nadzieja, lepiej

rozumiemy tre�� i doniosło�� umowy oraz zadania Rodziny. W 1914 roku zgromadziła si� tutaj garstka młodych, nie-

do�wiadczonych ludzi. Dzi� ołtarz otacza wielka rzesza m��czyzn i niewiast, którzy ro�li i dojrzewali w �yciu. W�ród

nich s� i tacy, którzy ofiarowali swe �ycie za Dzieło Szensztackie, a obecnie nie tylko przez swój przykład, ale równie�

przez pot��ne wstawiennictwo z nieba prowadz� dalej ulubione dzieło swego �ycia.

47. Nie na pró�no m�dro�� i dobro� Bo�a doprowadziła do takiej zmiany stosunków.

48. Z ówczesn� liczb� członków i owym nastawieniem nie stan�liby�my na wysoko�ci współczesnych zada�. Obecne

czasy s� zbyt burzliwe, przera�aj�ce i bezwzgl�dnie sprzeciwiaj� si� Bogu. Zbyt wielka jest ogólna n�dza, bezradno�� i

brak pomocy, a kształtowanie �wiata na wzór Chrystusa niezwykle utrudnione i pełne niebezpiecze�stw.

49. Czego Opatrzno�� Bo�a w najbli�szej przyszło�ci mo�e oczekiwa� od tak przygotowanej Rodziny? Zgodnie z nas-

zym zwyczajem odpowied� daje Bóg przez okoliczno�ci czasu. Do tego samego celu prowadzi tak�e inna, łatwiejsza

droga. Pytamy si� o idee i nastawienia Szensztatu, które dot�d w �rodowisku katolickim były najmocniej atakowane.

Jednocze�nie domy�lamy si�, �e Bóg dopu�cił takie ataki, poniewa� chciał zwróci� uwag� na rzeczy, które mamy

szczególnie akcentowa� i urzeczywistnia�. Kto wzrastał razem z Rodzin�, wie, �e walka toczyła si� przede wszystkim o

	specyficzne idee", tzn. o rozumienie naszego posłannictwa i wyboru na Bo�e narz�dzie, o pogl�dy na temat obustronnej

umowy, wi�zi lokalnej oraz kapitału łask Mater Ter Admirabilis z Szensztatu.

50. St�d w obecnym stadium naszej Rodziny słyszymy potrójne wezwanie:

1. Piel�gnuj bardzo troskliwie �wiadomo�� otrzymanego od Boga posłannictwa i pełnienia roli Jego narz�dzia.

2. Trwaj mocno i niewzruszenie przy swoim wybitnie maryjnym charakterze.

3. Postaw znów na pierwszym planie wkłady do kapitału łask Mater Ter Admirabilis.

51. S� to te same trzy filary, na których opierało si� �ycie naszego �wi�tobliwego Józefa En-glinga. Przez

pełnomocnictwo in blanco na nowo nastawili�my si� na nie i zobowi�zali do pracy w tym kierunku.

52. Piel�gnuj bardzo troskliwie �wiadomo�� otrzymanego od Boga posłannictwa i pełnienia roli Jego narz�dzia.

53. Kto dokładnie orientuje si� w obecnej sytuacji i zna ekonomi� zbawienia, ten wie, jak potrzebne jest podkre�lanie

nadprzyrodzonej �wiadomo�ci posłannictwa i narz�dzia.

54. Od dawna prawem samo przez si� zrozumiałym było to, �e gł�biej potrafi� wnikn�� w Królestwo Bo�e tylko ci lud-

zie i te społeczno�ci, które otrzymuj� od Boga wyra�ne powołanie i posłannictwo. Dowodem s� nie tylko kapłani i pro-

rocy Starego Testamentu, ale tak�e sam Zbawiciel, Apostołowie, nauka Ko�cioła i katolicki zmysł wiary.

55. Zbawiciel usuwa si� na modlitw�, a nast�pnie wysyła, kogo sam chce. Zale�y Mu na tym, by najbli�si zrozumieli

Jego post�powanie: 	Nie wy�cie Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem".

W modlitwie arcykapła�skiej mówi Ojcu Niebieskiemu, �e zachował od ducha �wiata tych, których Mu dał.

56. Apostołowie - z Apostołem Narodów na czele - podkre�laj� fakt, �e s� posła�cami Bo�ymi i Chrystusowymi.

57. W teorii i w praktyce Ko�ciół trzyma si� zasady, �e nikt nie mo�e by� wybrany i posłany, je�li nie był powołany tak

jak Aaron.

58. Poza tym katolicki zmysł wiary zarezerwował wyra�enie 	posłannictwo" i 	powołanie" dla ludzi i społeczno�ci

posiadaj�cych wyra�ne wezwanie od Boga.

59. Dzisiejsza sytuacja przypomina nam pewne prawo, które Donoso Cortez wyczytał w historii �wiata i Ko�cioła.

Według tego prawa istniej� epoki, w których Ko�ciół jest prze�ladowany pod ka�dym wzgl�dem. Pomimo �e wyt��a

wszystkie siły, nie udaje mu si� wyj�� z katakumb. Dopiero gdy wyra�nie pozna i zdecydowanie uzna ograniczono��

ludzkiego pierwiastka w sobie, nagle wiekuisty Bóg pojawia si� znów na szczycie �wi�tyni czasu, słycha� tr�by i

upadaj� mury Jerycha. Kto w takich chwilach nie jest uzbrojony w niezłomne przekonanie, �e posiada specjalne

posłannictwo, otrzymane od Boga, i �e nosi w sobie moc Bo��, ten z góry skazany jest na bezowocno��, bezsilno�� i

upadek. Tylko ten mo�e si� odwa�y� płyn�� po wzburzonym morzu �ycia, kto posiada niezachwian� ufno�� i wiar� w

moc Bo�� i posłannictwo.

60. Dzisiaj dziwimy si�, �e nasze młode pokolenie zało�ycielskie 25 lat temu posiadało tak gł�bok� �wiadomo��

posłannictwa i narz�dzia. Słusznie pytamy o przyczyny, które do tego doprowadziły. Znamy je. Wielu z nas w takich

warunkach z trudem stan�łoby na wysoko�ci zadania. Lepiej pojmujemy ich tok rozumowania, który, po pi�cioletniej

egzystencji i owocowaniu pod koniec wojny �wiatowej, od 1919 roku utwierdził w nich to Bo�e posłannictwo.

Słyszeli�my to i powtarzali�my ju� niezliczone razy. Chodzi o znane okre�lenia, które wskazuj� na dzieło Bo�e: niepo-

zorne narz�dzia, wielkie trudno�ci i wielka owocno��. Wszystko, co wywalczyli�my i osi�gn�li�my od roku 1919 a� do

dnia dzisiejszego, wszechstronnie wzmacnia i ogromnie pogł�bia ła�cuch dowodów, a tym samym nasz� wiar� w

posłannictwo i �wiadomo��, �e jeste�my narz�dziami. Dlatego mamy powód do serdecznego dzi�kowania wszystkim,

którymi posłu�yła si� Opatrzno�� Bo�a w dostarczaniu nam trudno�ci. Gdyby nie oni, nie mieliby�my dzisiaj tak moc-

nej, radosnej i zwyci�skiej wiary, nadziei i miło�ci; dzi�, kiedy tak wielu ludzi załamuje si�, a zniech�cenie zatacza sze-

rokie kr�gi.

61. Naszym zadaniem jest teraz pogł�bienie tej wiary w posłannictwo przez modlitw� i studiowanie historii Rodziny i

�wiata.

62. Im lepiej i skuteczniej to czynimy, tym wi�ksze i cenniejsze zbieramy owoce: wzrasta wewn�trzna �wiadomo��

swej zale�no�ci od Boga �ywego. Coraz bardziej słabnie wiara we własne siły i �rodki czysto ludzkie. Ukrycie i zado-

mowienie w Bogu, spokój i poczucie bezpiecze�stwa w Nim wpływaj� na stanowczo�� i pewno�� post�powania, a wia-



ra w zwyci�stwo mocy Bo�ej w Rodzinie staje si� tak niezwyci��ona, �e w ko�cu z gł�bokim przekonaniem b�dziemy

mogli powiedzie�: 	Je�li Bóg z nami, któ� przeciwko nam?" - 	Wszystko mog� w Tym, który mnie umacnia!" Przekonu-

jemy si� o prawdzie słów �w. Augustyna: 	Kto wpatrzony jest w Oblicze Wszechmocnego, ten nie obawia si� mocarzy

tego �wiata". A gdyby Bóg za��dał naszego �ycia i chwilowego rozwi�zania naszej Rodziny, we wszystkim b�dziemy

widzieli doskonał� okazj� udowodnienia naszej wiary w pierwiastek Bo�y w naszej Rodzinie. B�dziemy wtedy podobni

do Zbawiciela, który słowem i przykładem ustanowił wielkie prawo budowy Królestwa Bo�ego: 	Gdy b�d�

podwy�szony na krzy�u, wszystkich poci�gn� ku sobie". Ziarno musi by� wrzucone w ziemi� i musi obumrze�,

wówczas przyniesie obfity plon. 63 Kto jest gł�boko przej�ty i przepełniony �wiadomo�ci� wystawionego

pełnomocnictwa in blanco, ten cał� dusz� opiera swoje �ycie na wierze w posłannictwo Bo�e i czuje si� narz�dziem.

Byłoby przecie� niedorzeczno�ci� po�wi�cenie wszystkich sił duszy i ciała, wszystkich warto�ci duchowych i material-

nych, a nawet

�ycia, takiemu dziełu, które nie zapewnia �adnych doczesnych korzy�ci, gdyby ono nie opierało si� na wierze jako wiel-

kiej pot�dze. Aby to �ycie pogł�bi� w sobie, powinni�my stara� si� O mo�liwie dokładne poznanie �ycia naszego

Józefa Englinga i czerpa� z niego inspiracje. Bez Boskiego elementu jego �ycie i działanie byłoby całkowicie

niezrozumiałe i nie do pomy�lenia.

64. Trwaj mocno i niewzruszenie przy swoim wybitnie maryjnym charakterze.

65. Wybitnie maryjny charakter naszej Rodziny ukazuje si� w naszej historii. Odpowiada on Boskiemu prawu rz�dze-

nia, porz�dkowania I doskonalenia �wiata, a tak�e zwi�zanej ze zmysłami ludzkiej naturze.

66. W rz�dzeniu �wiatem przez przyczyny drugie Bóg kieruje si� m�dro�ci� i szacunkiem wobec swoich stworze�.

Ch�tnie przekazuje On rzeczom i ludziom swoje wła�ciwo�ci, prawa i moc, pragn�c, aby�my miło�� i przywi�zanie,

które Jemu si� nale�y, im okazywali, a przez nich Jemu. W ten sposób powstaje wielki organizm wi�zi. Matka Bo�a - to

Istota, któr� stworzył najdobrotliwszy Bóg i wprost rozrzutnie obdarzył uczestniczeniem w swoich przymiotach. Dlate-

go pragnie i �yczy sobie tego, by Ona była dla nas �wi�t� wi�zi�, z któr� serdecznie si� zł�czymy, aby�my wraz z Ni�

zostali poci�gni�ci wzwy� do Jego własnego Serca.

67. Nasza natura nie jest czysto duchowa, lecz tak�e zmysłowa, dlatego jej głód wieczno�ci wyra�a si� w gł�bokiej

t�sknocie za znakami Boga. Wszechmocny, najłaskawszy Bóg, odwieczna M�dro��, uwzgl�dnia t� potrzeb� w ró�ny

sposób. Zesłał nam swego Jednorodzonego Syna. W Nim mamy zwrócone ku sobie Oblicze Ojca Niebieskiego. Dał

nam �wi�tych. Oni równie� na swój sposób spełniaj� to samo zadanie. Na podobnej linii znajduje si� osoba Matki

Bo�ej. Poniewa� Bóg stworzył J� 	niejako w ekstazie", dlatego stosunkowo wiernie odzwierciedla Ona doskonało�ci

Bo�e. Kto na Ni� spogl�da i Jej si� oddaje, ten bardzo gł�boko prze�ywa blisko�� Boga, podziwia Jego wielko��, a

nast�pnie w sposób prosty i skuteczny czuje si� poci�gni�ty do Jego Serca. Ona jest dla nas oficjaln� Nosicielk� Chrys-

tusa i Boga, Dawczyni� i Słu�ebnic�. Kto J� znajdzie, znajdzie �ycie i otrzyma zbawienie od Pana.

68. To obiektywne stanowisko Matki Bo�ej w planie zbawienia, niezwykle mocno przejawia si� w historii naszej Rod-

ziny. Błogosławiona mi�dzy niewiastami jest �ródłem jej powstania i drog� do celu. Jednocze�nie uciele�nia Ona obra-

zowo cał� metod� pracy w Rodzinie.

69. Wszystko, cokolwiek powstało w Rodzinie, powstało w zale�no�ci od Jej wstawiennictwa i Jej przykładu. Dlatego

ch�tnie nazywamy J� nasz� Zało�ycielk�, Pani� i Królow�. Wszystkie nasze my�li i d��enia prowadz� do u�wiadomie-

nia sobie wewn�trznej zale�no�ci od Niej.

70. Pełnomocnictwo in blanco winno zapewni� naszemu uzale�nieniu i przywi�zaniu do Niej wysoki stopie� i trwało��.

Kierujemy si� tu wielkim prawem, wyra�onym przez �w. Izydora w nast�puj�cych słowach: Ut sim servus Filii, appeto

sewitutem Genitricis - Aby serdecznie kocha� Zbawiciela, d��� do gł�bokiej wi�zi z Jego Matk�. Pius X wyraził to sa-

mo w klasycznej formie: Nikt nie posiada 	wi�kszej zdolno�ci jednoczenia ludzi z Chrystusem, jak ta Dziewica. Według

słów Chrystusa 
to jest �ycie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałe�, Je-

zusa Chry-stusa� (J 17,3). Poniewa� jednak przez Maryj� dochodzimy do �yciodajnego poznania Chrystusa, wobec te-

go tym łatwiej przez Ni� osi�gniemy �ycie, którego On jest �ródłem i pocz�tkiem". Na innym miejscu znów dodaje:

	Kto nie doszedł do przekonania, �e nie ma pewniejszego i łatwiejszego �rodka prowadz�cego do zjednoczenia wszyst-

kich z Chrystusem i osi�gni�cia przez Niego doskonałego dzieci�ctwa, aby�my byli błogosławionymi i bez skazy przed

Bogiem, jak cze�� oddawana Maryi?" (Encyklika Jubileuszowa, 2 lutego 1904 r.).

71. To, co jasno widział i wyra�nie powiedział Papie� Eucharystii, potwierdza si� w �yciu wewn�trznym naszego

Józefa Englinga, który nazywał siebie i �ył jako Mancipatus Mariae i dlatego wła�nie wzrastała w nim tak gł�boka

miło�� do Zbawiciela. Dowodem tego jest równie� minione 25 lat historii naszej Rodziny. Poniewa� nasza Rodzina tak

gł�boko i organicznie zjednoczyła si� z Matk� Bo��, była ona zawsze wra�liwa i otwarta na wszystko, co Bo�e, tak sku-

tecznie walczyła o gł�bokie zjednoczenie z Chrystusem i o dzieci�c� miło�� do Ojca Niebieskiego. Fakt, �e w swoim

podej�ciu do liturgii zachowała zdrowy umiar i wyra�n� gł�bi�, zawdzi�cza równie� swej ł�czno�ci z Maryj� i na�lado-

waniu Jej.

72. Warto przypomnie� sobie o tej doniosłej współzale�no�ci. Je�li miło�� do Maryi ju� w przeszło�ci zapewniła nam

tak wielkie dary, to czegó� mo�emy si� spodziewa� teraz, gdy nasza Rodzina przez pełnomocnictwo in blanco �wiado-

mie, gł�boko i na zawsze zł�czyła si� znów na tej płaszczy�nie.

73. Nie mo�emy jednak zadowoli� si� spogl�daniem na Matk� Bo�� jako na wzór i Or�downiczk�. Zgodnie z planem

Bo�ym mo�e Ona i powinna by� organiczn� drog� do celu w naszej działalno�ci apostolskiej.

74. Odpowiada to duchowi Aktu Zało�ycielskiego i całej historii naszej Rodziny. Klasycznym dowodem - jak zawsze -

jest nasz Józef Engling.

75. Odpowiada to �yczeniu Zbawiciela, który przyszedł do nas przez Maryj� i w ten sposób wskazał nam drog� do Nie-



go i do Ojca.

76. Odpowiada to potrzebie naszego serca, wszak z pełno�ci serca mówi� usta. Ch�tnie przekazujemy innym to, co

prze�ywali�my i czego do�wiadczyli�my w swoim �yciu.

77. Odpowiada to szczególnej wra�liwo�ci dzisiejszego człowieka. Je�li w ogóle posiada on jeszcze nastawienie nadpr-

zyrodzone, ł�czy si� ono z wyra�n� wra�liwo�ci� na pogl�dowe przedstawianie spraw religijnych. Pan Bóg w ten

sposób uwzgl�dnia t� potrzeb�, �e w osobie ukochanej Matki Bo�ej klasycznie przedstawia oczom całej ludzko�ci

wielk� ide� chrze�cija�stwa.

78. Jest to odpowied� na bezradno�� współczesnego duszpasterstwa. Niezliczone, wypróbowane dot�d �rodki w religij-

no-moralnym zdobywaniu ludzi stały si� niedost�pne lub zawodz� w zastosowaniu. Dlatego apostoł, nastawiony na

�wiat nadprzyrodzony, tym bardziej i tym ch�tniej ukazuje ludowi Matk� Bo�� i daje J� jako wielkiego Duszpasterza.

Zgodnie z planem Bo�ym jest Ona 	wielkim misjonarzem". 	Ona b�dzie działała cuda" (�w. Wincenty Pallotti)1. O nie,

Ona ju� działała cuda! Tam, gdzie inne �rodki zawodz�, Ona rzeczywi�cie dokonuje wielkich i przedziwnych rzeczy.

Ona jest gratia plena (pełna łaski). Bóg stworzył dusz� ludzk� tak bardzo podatn� na Jej wpływ, �e ten, kto zupełnie za-

myka si� wobec Niej, widocznie utracił ju� zmysł religijny chrze�cijanina.

79. Duszpasterski wpływ Matki Bo�ej jest te� niezwykle skuteczny, gdy chodzi o przezwyci��eni� bł�dów ka�dej epo-

ki. Ko�ciół przekonał si� o tym na własnym do�wiadczeniu, dlatego wyznaje i �piewa: Omnes haereses Tu sol� inte-re-

misti in universo mundol - Ty sama przezwyci��yła� wszystkie herezje na całym �wiecie! 80 Nasze pełnomocnictwo in

blanco zawiera w sobie ponowne, radosne, jednoznaczne i nieodwołalne przyznanie si� do tego apostolstwa kultu ma-

ryjnego. Całkowicie i bez zastrze�e� oddajemy si� Trzykro� Przedziwnej Matce z Szensztatu i Jej Dziełu. Ten fakt musi

nas przynagla� nie tylko do miłowania Jej Dzieła, lecz tak�e do budzenia serdecznego entuzjazmu dla Niej samej w sze-

rokich kr�gach. Jak to si� dokona w poszczególnych przypadkach, b�dzie zale�ało od ró�nych okoliczno�ci. Wi�kszo��

z nas posiada wieloletnie do�wiadczenie w szerzeniu prawdziwej, �wiatłej miło�ci do Mater Ter Admirabilis. Dlatego

nie potrzebuj� oni specjalnych wskaza� w tym wzgl�dzie. Na jedno wszak�e trzeba szczególnie zwróci� uwag�. Obec-

nie jest rzecz� wa�n�, by�my si� wraz z naszymi podopiecznymi bardziej ni� dot�d skupiali wokoło ołtarza MTA we

własnym domu albo w s�siedniej kaplicy MTA, rozdawali obrazki i medaliki MTA ludziom zagro�onym, wojskowym,

uchod�com, cierpi�cym i szukaj�cym pomocy oraz niepostrze�enie umieszczali je w schronach przeciwlotniczych.

Macierzy�skie Serce Maryi daje cz�sto pewniejsz� ochron� ni� wszystkie inne pomieszczenia. Poza tym aktualne jest

stare prawo: Gdzie istnieje prawdziwa miło��, tam nie wyst�puj� szybko trudno�ci z szukaniem �rodków do zdobywa-

nia Matce Trzykro� Przedziwnej z Szensztatu nowych czcicieli.

81. Nasz� trosk� o szerzenie kultu maryjnego �wiadomie nazywamy organiczn� drog� do celu w spełnianiu zadania nas-

zej Rodziny. Chcemy przez to powiedzie�, �e przywi�zanie do Matki Bo�ej traktujemy jako cel po�redni, a nie jako ost-

ateczny cel naszych d��e�. Widzimy w nim niezwykle cenny i wypróbowany �rodek, by na nowo ukaza� �wiatu oblicze

Chrystusa. Od pocz�tku stanowiło to jasno okre�lone d��enie. W czasie wojny �wiatowej wyrazili�my je w dwóch zna-

nych modlitwach, które z czasem stały si� wspólne dla całej Rodziny. Oto ich tre��:

82. Matko Trzykro� Przedziwna, ucz nas, Twych rycerzy, walczy� przeciw pot�dze i zast�pom wroga, z miło�ci ku To-

bie, aby �wiat, przez Ciebie odnowiony,

głosił chwał� Chrystusa.

83. Zst�p na niemieck� ziemi�, Matko, z Niebiesk� Dziecin�, pozwól nam i�� Twymi �ladami, daj odnale�� prawdziwy

pokój.

Matko zł�czona z Dzieci�ciem w miło�ci, Ty tylko mo�esz uzdrowi� Ojczyzn�.

84. Je�eli w duchu pełnomocnictwa in blanco powa�nie potraktujemy apostolstwo w słu�bie MTA i cał� dusz�

wło�ymy w pełnienie go, to ufamy, �e przyczynimy si� do przyspieszenia chwili przemiany, o której Ko�ciół słusznie

�piewa: Omnes haereses - etiam anthropologicas - tu sol� interemisti in universo mundo! Ty� przezwyci��yła tak�e 	an-

tropologiczne" herezje czasów nowo�ytnych i zaprowadziła� nowy porz�dek w społeczno�ci chrze�cija�skiej.

Równocze�nie b�dzie to nasz czynny wkład do wyja�nienia problemu powszechnego po�rednictwa łask.

85. Czy istnieje gł�boko religijna dusza, której nie rozpaliłby tak wspaniały podwójny cel i nie pobudził do

zaanga�owania si� ze wszystkich sił? Oby Trzykro� Przedziwna Matka z Szensz-tatu wybrała i posłu�yła si� do

spełnienia tak wzniosłego zadania jak najwi�ksz� liczb� dzieci i członków naszej Rodziny.

86. W tych rozwa�aniach nie odsłonili�my jeszcze całkowicie maryjnego charakteru naszej Rodziny. Kiedy my�limy

lub mówimy o Trzykro� Przedziwnej Matce z Szensztatu, wtedy u�wiadamiamy sobie, �e Jej zawdzi�czamy nie tylko

pocz�tek naszej Rodziny i drog� do celu w pełnieniu zadania, ale tak�e metod� duszpasterze wania i wychowania.

87. Z tego punktu widzenia, w doskonało�ci swej istoty jest Ona klasycznym punktem zetkni�cia si� natury i łaski, je-

dynym w swoim rodzaju uciele�nieniem harmonijnego ich poł�czenia, dlatego reprezentuje organiczn� ascez� i pedago-

gik� i r�czy za nie.

88. Poniewa� dotychczas w naszym my�leniu, pragnieniach i działaniu uwzgl�dniali�my t� postaw� Matki Bo�ej, dlate-

go we wszystkich naszych d��eniach trwali�my nie tylko blisko Boga, ale tak�e blisko ludzi i �ycia, przechodz�c spo-

kojnie i pewnie przez skrajne pr�dy czasu, powstaj�ce w Ko�ciele i poza nim.

89. Nasze pełnomocnictwo in blanco zawiera w sobie ponowne wyra�enie zgody na nauk� o organizmie. Zobowi�zuje

nas ono przecie� nie tylko do niepodzielnego oddania si� Matce Trzykro� Przedziwnej z Szensztatu, ale równie� Jej

Dziełu. A do Dzieła Szensztackiego nale�y - jako istotna cz��� - idea organizmu, abstrahuj�c od tego, �e �wiatły, ser-

deczny kult maryjny sam z siebie ka�e my�le� i post�powa� organicznie.

90. Decyduj�c si� na pełnomocnictwo in blanco, na nowo i gł�biej ni� dot�d przyjmujemy powa�ne i trudne zadanie po-

mocy w ratowaniu zagro�onych momentów w organizmie chrze�cija�skiego my�lenia i �ycia. Przede wszystkim mamy



na my�li stosunek napi�cia pomi�dzy jednostk� a społeczno�ci�, wolno�ci� i wi�zami, zdrow� chrze�cija�sk� odwag� i

okre�lon� samodzielno�ci�, heroicznym bezinteresownym nastawieniem si� na słu�b� w duchu Niepokalanej,

wra�liwo�ci� na prawd�, usposobieniem pokojowym i miło�ci� do Boga. Chodzi o nowy typ człowieka, o nowoczesne-

go �wi�tego w �yciu codziennym, jakiego Pan Bóg wyra�nie domaga si� przez znaki czasu, stawiaj�c nam przed oczy

wzór w osobie Józefa Englinga.

91. Postaw znów na pierwszym planie wkłady do kapitału łask Mater Ter Admirabilis!

92. Wszystko, co powiedzieli�my dot�d na temat �wiadomo�ci otrzymanego od Boga posłannictwa i maryjnych cech

naszej Rodziny, znajduje konkretn� form� we wkładach do kapitału łask Mater Ter Admirabilis.

93. Dlatego jest rzecz� zrozumiał�, �e były one przedmiotem najdłu�szych ataków w ostatnich latach. Dzi�ki temu

cz�sto mieli�my okazj� szukania ich dogmatycznego uzasadnienia, psychologicznego znaczenia i przydatno�ci w wy-

chowaniu. W wyniku poszukiwa� pogł�biło si� nasze przekonanie o ich wszechstronnej warto�ci i troska o ich

pomna�anie.

94. Widzimy je w pocz�tkach naszej historii rodzinnej, w pocz�tkach ka�dego nowego sanktuarium szensztackiego i we

wszelkiej owocnej pracy na rzecz Szensztatu. Z czasem ofiary do skarbca łask stały si� wyrazem niepodzielnego odda-

nia si� Matce Trzykro� Przedziwnej z Szensztatu i Jej Dziełu, skutecznego i o�wieconego ł�czenia działania Bo�ego i

własnego, nadprzyrodzonej wiary w posłannictwo i gł�bokiego nastawienia maryjnego, a tym samym miernikiem nieza-

wodno�ci i przydatno�ci poszczególnych członków Rodziny.

95. Przez pełnomocnictwo in blanco przywracamy wkładom do kapitału łask Mater Ter Admirabilis to miejsce w naszej

Rodzinie i w naszym własnym �yciu, które miały w �yciu i d��eniach Józefa Englinga i które na zawsze wyznaczyły im

plany Bo�e.

96. Bogu dzi�ki! I tak znów stajemy zdecydowanie na gruncie naszej tradycji i niesiemy w kryzysow� przyszło�� jedn�

z najistotniejszych podstawowych sił w organizmie naszego �ycia rodzinnego, na nowo wzmocnion�. Cieszymy si� z

tego, poniewa� znamy i uznajemy nast�puj�ce prawo: Omne regnum iisdem mediis continetur, �uibus conditum est,

tzn.: Rozkwit królestwa uzale�niony jest od wierno�ci wobec podstawowych sił, które dały mu pocz�tek. Nasza Rodzi-

na faktycznie powstała dzi�ki wkładom do kapitału łask Mater Ter Admirabilis, dlatego po wszystkie czasy musi przy

nich niewzruszenie sta�, inaczej nie b�dzie zdolna do przetrwania próby ogniowej. Wraz z nimi Rodzina istnieje lub

upada i traci na skuteczno�ci w działaniu.

97. Ponadto nadchodz� czasy, w których wkłady do kapitału łask Mater Ter Admirabilis mog� by� nie tylko najskutecz-

niejsze i posiada� najwi�ksze znaczenie, ale równie� mog� sta� si� dla nas jedyn� maryjn� słu�b� apostolsk�. Zrozumie-

my to wtedy, gdy u�wiadomimy sobie, �e wkłady do skarbca łask to nic innego, jak tylko zdrowe, powa�ne i skuteczne

d��enie do �wi�to�ci na rzecz maryjnego apostolstwa. To, co Lucie Christine mówi o kapłanach, dotyczy ka�dego z nas:

	Je�li kapłan nie mo�e ju� nic zrobi�, pozostaje mu jeszcze jedno: sta� si� �wi�tym. Słowa nie robi� ju� �adnego

wra�enia na ludziach prze�ywaj�cych rozczarowania i bł�dz�cych, nie oparliby si� jednak oni urokowi prawdziwej

�wi�to�ci".

98. W ko�cu trzeba sobie u�wiadomi�, �e poło�enie naszego narodu z absolutn� konieczno�ci� na całej linii domaga si�

od nas tego, co Ewangelia nazywa radami ewangelicznymi, a asceza - duchem �lubów, tzn. wysokiego stopnia ducha

ubóstwa, moralnej czysto�ci i w Bogu ugruntowanego posłusze�stwa i wierno�ci. Je�eli w duchu pełnomocnictwa in

blanco b�dziemy powa�niej ni� dot�d traktowali wkłady do kapitału łask, b�dzie nam łatwiej wł�czy� ducha �lubów w

�ycie codzienne i praktykowa� go z wi�ksz� gorliwo�ci� i wytrwało�ci�. Pomog� nam one tak�e do wykorzystania potr-

zeb czasu w naszym d��eniu do �wi�to�ci i w Dziele Szensztackim.

99. Oby Trzykro� Przedziwna Matka z Szen-sztatu w podarunku jubileuszowym wyprosiła wszystkim swoim dzieciom

nale�yte zrozumienie wkładów do kapitału łask oraz zrozumienie maryjnego charakteru naszej Rodziny i jej Bo�ego

posłannictwa.

100. Uroczysto�� naszego po�wi�cenia dobiega ko�ca. Czy b�dzie ono miało kiedy� gł�bsze znaczenie w historii naszej

Rodziny? Wszyscy odnosimy wra�enie, �e prze�ywamy drugie zało�enie. Fundamenty pozostały takie same jak w roku

1914, tylko dzi� s� one silniejsze i bardziej niewzruszone ni� wówczas. Pełnomocnictwo in blanco tworzy granic�

mi�dzy dwoma epokami naszej historii. Jest ono zako�czeniem 25-letniego owocnego rozwoju, wypełnionego łask� i

prac�. Oby stało si� pocz�tkiem nowego, jeszcze gł�bszego rozwoju. Widzimy, �e przeszło�� wyra�nie prze�ywali�my

	pod opiek� Maryi". Dzi�kujemy Jej za to z całego serca i z gł�bokim wzruszeniem, z pokor� głosimy całemu �wiatu:

Nos cum Prole pia, benedixit Virgo Maria! Jednocze�nie dodajemy pełn� ufno�ci pro�b�: Nos cum Prole pia, benedicat

Virgo Maria! Wraz ze swym ukochanym Dzieci�tkiem niech nas błogosławi Panna Maryja! 101 Czy jednak przyszło��

	pod opiek� Maryi" - zgodnie z naszymi oczekiwaniami - b�dzie naprawd� bezpieczna i wyda obfite plony? Wydaje mi

si�, jak gdyby wła�nie w tej chwili, w odwiecznej kaplicy �w. Michała, Matka Bo�a przemawiała do nas przez usta

Archanioła, podobnie jak w roku 1914: "Nie troszczcie si� o spełnienie waszych pragnie�. Ego diligentes, me diligo -

Miłuj� tych, którzy mnie miłuj�". Taka miło�� pragnie i musi si� okaza� w gł�bszej, pokornej �wiadomo�ci

posłannictwa i nadziei zwyci�stwa, w gorliwej pracy na rzecz wybitnie maryjnego charakteru naszej Rodziny

1 w o�wieconych oraz niezawodnych wkładach do kapitału łask. To nasze zadanie.

102. Wszystko inne pozostawimy naszej ukochanej Trzykro� Przedziwnej Matce z Szensz-tatu. Ze słowami Mater ha-

bebit curam na ustach i w sercu rado�nie idziemy w przyszło��.

103. Nie zabraknie nam trudno�ci. Jeste�my na to przygotowani. Ufamy jednak, �e przy pomocy łaski Bo�ej zdołamy je

przezwyci��y�, podobnie jak w minionych 25 latach.

104. W wojnie hiszpa�skiej bolszewicy upatrzyli sobie jako cel ataków narodowe sanktuarium maryjne w Saragossie.

Aby bez przeszkód dotrze� do niego, posłu�yli si� samolotem o barwach narodowych. Z wysoko�ci około 10 metrów



nad ko�ciołem pielgrzymkowym zrzucili trzy bomby. Pierwsza wa�yła 50 kg i upadła w pobli�u ko�cioła, ale nie

eksplodowała. Druga uderzyła w wie�� i rozpadła si� na dwie cz��ci. Trzecia wprawdzie osi�gn�ła cel, tj. chór, jednak

nie eksplodowała. Fachowcy, którzy pó�niej badali te bomby, o�wiadczyli, �e czego� podobnego jeszcze nie widzieli:

lonty przepalone, aparat w porz�dku, 32 kg prochu, a mimo to nie było eksplozji. To po

105. Nie wiemy dokładnie, jakie trudno�ci przyniesie nam przyszło��, czy b�d� podobne do tych w Saragossie, czy te�

innego rodzaju. W to jedno wierzymy i ufamy niezachwianie, �e Matka Bo�a, która w 1914 roku 	tu w szczególny

sposób umie�ciła swój tron", aby rozdziela� swoje skarby i działa� cuda łaski, zgodnie z planem Bo�ej Opatrzno�ci,

dot�d nas nie opu�ci, dok�d my Jej nie opu�cimy i dok�d b�dziemy si� stara� wy�ej wymienione potrójne zadanie

wypełnia� odwa�nie i trwale.

106. W 1918 r., jako podzi�kowanie za wszystkie dobrodziejstwa otrzymane w okresie wojny, ufundowali�my pomnik i

tablic� pami�tkow�. Je�eli przeprowadzi nas zwyci�sko przez nowe niebezpiecze�stwa i mimo wszelkich przeszkód po-

zwoli spełni� nasze posłannictwo, wtedy postawimy Jej nowy pomnik wdzi�czno�ci, który b�dzie głosił Jej pot�g� i

dobro� wszystkim nast�pnym pokoleniom. Mo�e to by� nowy ko�ciół pielgrzymkowy, wielka kolumna MTA albo

jeszcze co� innego.

107. Niezale�nie od tego, co wybierzemy, ostatecznie b�dzie to tylko symbolem wielkiej, �ywej katedry maryjnej, któr�

nasza Rodzina wybuduje w �wiecie i w której ka�dy z nas winien by� i pozosta� �ywym kamieniem budowlanym.

108. Gdy mieszka�cy Saragossy usłyszeli o tym cudownym wydarzeniu, gromadnie pielgrzymowali do cudownego

ołtarza i zasypywali go kwiatami. Co wieczór gromadzili si� na wielkie dzi�kczynne i pokutne nabo�e�stwo. Duchowni

i �wieccy, dostojnicy, profesorowie uniwersytetu i generał garnizonu - wszyscy z wielk� rado�ci� i entuzjazmem

ci�gn�li przez miasto nie przestaj�c �piewa� ku czci Madonny z Pilar. Pewnego razu ów generał utorował sobie drog�

do cudownego obrazu, ucałował go z szacunkiem i zawołał do tłumu krótko, po �ołniersku: " Niniejszym mianuj�

Matk� Bo�� z Pilar najwy�szym dowódc� mojego wojska", nast�pnie zawiesił Jej na szyi najwy�sze odznaczenie, jakie

mo�e otrzyma� dowódca pułku. Rado�� ludu nie miała granic.

109. Czy to historyczne zdarzenie powtórzy si� kiedy� w Szensztacie na zako�czenie tej wielkiej �wiatowej katastrofy?

Czy po upływie nast�pnych 25 lat nasza Rodzina b�dzie mogła rozpocz�� starania o kanonizacj� drugiego Józefa Eng-

linga? Da Bóg, �e tak b�dzie.

1 Z posłusze�stwa wobec dekretów papie�a Urbana VIII wyja�niamy, �e u�yte w tym pi�mie wyra�enia 	cud" i 	cudow-

nie" nie chc� uprzedza� orzeczenia ko�cielnego. Nale�y je rozumie� w szerszym znaczeniu i dlatego domagaj� si� one

tylko ludzkiej wiarygodno�ci.


