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«Czas płynie szybko tu na ziemi...” 

 

Drodzy przyjaciele sanktuarium Jedności, 

 

Ten miesiąc prowadzi nas do Środy Popielcowej. Nie jest prawda, że czas szybko płynie? 

Żyjemy ciągle radością Betlejemskiej Światłości, lecz już wkrótce zostaniemy zaproszeni do 

podjęcia drogi ku Wielkiej Nocy. I tak ten 2020 rok minie szybko z jego radosnymi, 

bolesnymi, świetlanymi i chwalebnymi tajemnicami. 

Józef Engling odszedł do Pana w wieku 20 lat, 4 października 1918 roku. Upadł na ziemie jak 

ziarno zboża, Niebo go zabrało do wieczności. 20 lat... Wiemy dobrze, że nie lata pobytu na 

ziemi są ważne, lecz bogactwo miłości. Niektórzy z nas dożyją może ponad 90 lat, lecz jak to 

się ma do życia wiecznego, związanego z nieskończonością Czasu Bożego? 

„Zanim ukształtowałem cię w lonie matki, znalem cię, nim przyszedłeś na świat, poświeciłem 

cię” (Jr 1). 

Józef wskazuje nam świetlistą drogę: móc oderwać się od wszystkiego, aby wszystko 

uzyskać. Przypomnijmy sobie ponownie jego gorące pragnienie wyrażone w modlitwie 

konsekracyjnej na froncie niedaleko Lille na kilka dni przed śmiercią: „Najukochańsza 

Mateńko, Matko Trzykroć Przedziwna, oddaje się Tobie jako ofiara. Przekazuje Ci wszystko, 

co posiadam, czym jestem, moje ciało i dusze. Chcę do Ciebie nieskończenie należeć, cały 

jestem Twój. Zrób ze mną, co zechcesz, jeśli jednak jest to możliwe, to pozwól, ze ofiaruje 

siebie dla misji naszej kongregacji. Z pokora-Twój niegodny sługa”. 

Niech Duch święty pomoże nam zastosować te słowa w naszym życiu... 

„Cóż masz, czego byś nie otrzymał?” Zapytuje św. Paweł (1Co,4). Prawdziwie, cóż mamy do 

stracenia? Jednakże nigdy nie zapominajmy, że nasze spojrzenie powinno zawsze być jak 

najbliżej Rzeczywistości. „Niech zaś dla was umiłowani nie będzie tajne to jedno, ze jeden 

dzień u Pana jest jak 1000 lat a 1000 lat jak jeden dzien.” (2 list św. Piotra). 

Przyjmijmy wyciągnięta dłoń Józefa Englinga, on nam proponuje pomoc na tym ziemskim 

padole, który tak szybko przemija i który możemy opuścić w każdej chwili... 

Drodzy przyjaciele, owocnego Wielkiego Postu życzę, czasu Laski w drodze do nieba!   
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« Schœnstatt est un arbre qui fleurit toujours ! » Joao Pozzobon  
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