Rok Ojca Kentenicha to także Rok Józefa Englinga
Sanktuarium Jedności we Francji przygotowuje się do obchodów 100. Rocznicy śmierci Józefa Englinga. Wielką troską organizatorów z diecezji Cambrai, oraz Szensztatowców i Przyjaciół
Szensztatu z Francji, jest obchodzenie Rocznicy wspólnie z wieloma przedstawicielami
Międzynarodowego Ruchu Szensztackiego.
Ojciec Jean-Marie Moura, kapłan diecezji Cambrai, który od jesieni 2015 r. Mieszka i jest
zaangażowany duszpastersko w Sanktuarium, pisze:

"Drodzy przyjaciele,
Jak wiecie, rok 2018 nie jest tylko rokiem obchodów 50. Rocznica śmierci naszego Założyciela, ale
także śmierć znaczącego współzałożyciela (jak lubił o nim mówić Ojciec Kentenich).
4 października 2018 r. będziemy świętować 100. Rocznicę śmierci Josefa Englinga. Ofiara jego życia
niewątpliwie przyczyniła się do rozszerzenia Szensztackiego Ruchu Maryjnego, tak drogiemu sercu
Ojca Kentenicha na całym świecie. Piszę to z miejsca, w którym Józef jest bardzo obecny i od
dziesięcioleci przyciąga niezliczone tłumy pielgrzymów. Na początku października 2017 roku
otworzyliśmy tutaj w Sanktuarium Jedności - Thun St. Martin „ROK JÓZEFA ENGLINGA „! Utworzono
specjalny zespół, który ma kształtować nadchodzące miesiące, doprowadzając nas do obchodów
"Triduum" 4-7 października 2018. Wszyscy jesteście serdecznie zaproszeni! Zrobimy wszystko, aby te
dni były dniami łaski i jednocześnie dniami nadziei, że pewnego dnia będziemy czcić tego młodzieńca,
jako błogosławionego. On miał tak wiele do powiedzenia współczesnym młodym ludziom, którym
brakowało prawdziwych ideałów...Jesteśmy w trakcie opracowywania programu obchodów tych dni
we współpracy z Niemiecką oraz Belgijską stroną... Będą to dni wspomnień, dni dla młodzieży i
rodzin; Dni, kiedy możemy żyć i pogłębiać kulturę pokoju oraz prawdziwą Kulturę Przymierza.
Wszyscy jesteśmy zaproszeni do odkrycia "skarbu ukrytego w polu", Józef stał się tam ziarnem
pszenicy, które spadło na ziemię i przynosi do dzisiaj obfite owoce.
Oto krótka modlitwa, która może towarzyszyć nam oraz wzajemnie połączyć nas wszystkich w czasie
Roku Jubileuszowego:
Boże, nasz Ojcze, dałeś nam w Twoim słudze Józefie Englingu wzór do naśladowania przez
młodzież. Ty lepiej, niż my znasz tajemnice o cierpieniach ludzkości - i Ty wiesz, że tylko w
przymierzu z Tobą można znaleźć zbawienie. Prosimy Cię o dar beatyfikacji tego młodzieńca, który
oddał życie w ręce Matki Trzykroć Przedziwnej. Pozwoliłeś, by dar jego miłości stał się ofiarą
podczas straszliwej i bezużytecznej wojny. Nadszedł czas, aby ta wolna, solidna, kapłańska ofiara
służyła jedności oraz pokojowi na Świecie - poprzez Twój Kościół, który tak bardzo kochasz. Amen.

Niech Bóg, poprzez naszą "Mamusię'" - MTA, daje nam wszystkie łaski, których potrzebujemy, aby
wypełnić misję Józefa Englinga ".

Z Szensztat planowane są pielgrzymki do Cambrai od 4-7. Październik i od 6.-7. Październik 2018
Roku. Oczekuje się, że w dniu 7 października w katedrze w Cambrai nastąpi zamkniecie obchodów
międzynarodowa Mszą świętą z udziałem Arcybiskupa Em. Dr. Roberta Zollitscha, w koncelebrze z
Biskupem Cambrai i innymi francuskimi Księżmi i Kapłanami Ruchu Szensztackiego.
W ramach przygotowań do 4 października 2018 r. Ojciec Jean-Marie Moura co miesiąc pisze listy z
impulsami w języku niemiecki i francuskim, które można znaleźć na stronie www.josef-engling.eu.

Jeśli są Państwo zainteresowani oraz mają pytania dotyczącymi planowanych przejazdów, prosimy o
kontakt:
Alicja Kostka
Am Marienberg 3
56179 Vallendar
Email: alkosta@wp.pl
Lub: admirabilis2014@gmail.com

Przekład: Maciej Klobuchowski

