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«MYŚLENIE ORGANICZNE I MECHANISTYCZNE»  

„Drodzy przyjaciele Sanktuarium Jedności, wychodzimy z dziwnego czasu uwięzienia czy kwarantanny ... 

Czy pozostaniemy, pomimo stopniowego wznawiania działań́ osobistych i wspólnotowych, zamknięci w 

Sercu Chrystusa? Ten czerwiec jest słusznie ofiarowany Sercu, które tak bardzo kochało i które w zamian 

jest tak mało kochane.  

Widzimy to wyraźnie, wokół nas i w nas, myślenie „mechanistyczne” krytykowane przez ojca Kentenicha, 

które zesłało go w ciemność́ Dachau, czai się̨ u drzwi. Gdy tylko poluźnimy nasza zażyłość́ z Bogiem, z Jego 

kochającego Serca łatwo wpadamy w tę mechanistyczną ideologię, która kształtuje człowieka na wzór 

robota, tak że jest on używany jako maszyna niezdolna do myślenia i miłości.  

Przeciwnie, pragnienie pozostania w Chrystusie, zamkniętym w Nim, w modlitwie i miłości innych, oznacza 

wejście w „organicznego” ducha, który Szensztat z radością̨ ofiaruje. Członkowie Szensztatu są̨ tym bardziej 

pewni rezultatu, ponieważ̇ Dziewica Maryja jest w pełni obecna w tym procesie, w którym życie zawsze 

zwycięża. Rzeczywiście, myślenie organiczne jest stale otwarte na Boską Opatrzność́; Aby budować́ 

przyszłość, nie trzeba opierać́ się̨ przede wszystkim na wyszukanych projektach. Raczej myślenie organiczne 

opiera się̨ na znakach czasu, a przede wszystkim z otwartością przyjmuje nieprzewidziane zrządzenia 

postrzegane jako wezwania z Nieba.  

Czy wydarzenia ostatnich czasów nie dowodzą̨ słuszności tej logiki rozeznania? Kto mógł przewidzieć́ kilka 

miesięcy temu ten globalny kataklizm spowodowany przez bardzo małego i paskudnego wirusa? Kryzys 

światowy jeszcze się̨ nie skończył ... Maryjna duchowość́ Szensztatu oferuje nam narzędzia do walki z 

myśleniem mechanistycznym masowego człowieka, którym można tak łatwo manipulować́.  

Oto niektóre z nich: przymierze miłości z Maryją (odpowiedź na nie dla każdego z nas), ideał osobisty 

(który pozwala nam odkryć́ własne powołanie na ziemi), samokształcenie (gdzie uczymy się̨ pozostać́ 

wolnymi w obliczu dominujących ideologii). 

Kiedy 20-letni Joseph Engling powiedział do swojego kolegi: „Dziś Matka Boża przyjmie moja ofiarę! On 

był tego pewny. Kształtowany, dzięki ojcu Kentenichowi, organicznym myśleniem, rozumie znaki czasu i 

pozwala, by Dobry Pan rządził jego życiem. Ten Apostoł Pokoju wie, że będąc zamknięty, chroniony w 

tym Boskim Sercu, jest bezpieczny; Ponadto Matka Trzykroć Przedziwna jest u jego boku na zawsze.  

W tym pięknym czerwcu wybierzmy życie! Wybierzmy Matkę̨ Życia: niech Ona weźmie nas za rękę̨, aby 

wyciągnąć́ nas z mechanicyzmu, który miażdży człowieka bez litości, i zanurza nas w rzeczywistość́ istnienia, 

w którym to, co widzialne i to, co niewidzialne wciąż się̨ przeplatają̨. 

„Prosicie, a będzie wam dane!”  
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