
 

  
 

 Ostatnia fotografia Lipiec 1918 
  

„BISKUP CAMBRAI PRZYJECHAL DO SZENSZTAT! 
Drodzy przyjaciele sanktuarium,  
biskup Vincent Dollmann od lat pragnął udać się w to samo miejsce, gdzie 18 października 1914 roku 29-letni 
ksiądz założył ruch maryjny, który jest obecnie rozpowszechniony na wszystkich kontynentach. 
Szensztat to pozornie mało znaczące miejsce w pobliżu Koblencji (jak Lourdes, Fatima ...), ale już w tym 
czasie skąpane w ogromnych obietnicach Bożych dla ludzkości, z radością powitało Arcybiskupa naszej 
diecezji! Ojciec Józefa Kentenich, założyciel, urodził duchowo syna godnego tych obietnic: Józefa Englinga. 
Spadając jak ziarno pszenicy na ziemiach Cambrésienne, we Francji, 4 października 1918 roku, ten 20-letni 
seminarzysta pallotyński miał stać się bohaterem dla niezliczonych młodych ludzi na całym świecie w XX i XXI 
wieku. Biskupa Dollmanna od dawna urzekło życie Józefa Englinga, zanim 15 sierpnia otrzymał urząd biskupi 
w Cambrai. Urodzony w Alzacji, na ziemiach pojednania, między Niemcami a Francją, po tak wielu 
niepotrzebnych i ogromnych ranach rozlewu krwi, ten młody biskup zainteresował się historią tego Apostoła 
Jedności oraz przeczytał pasjonującą książką René Lejeune, sekretarza Roberta Schumanna o życiu Józefa 
Englinga.  
Nie wyobrażał sobie, że pewnego dnia w 2018 roku Kościół wyśle go na misję na terytorium Francji, gdzie 
„jedna z najpiękniejszych gwiazd naszej flagi europejskiej” (według mgr Garniera) ofiarowała się przez ręce 
Maryi Dziewicy, „jako ofiara święta, zdolna podobać się Bogu” dla Pokoju (Rz 12). Raz jeszcze posłuchajmy, 
jak Józef pisze na kilka tygodni przed końcem „der des der”? Wszystko zostało powiedziane, w tym 
pragnieniu upodobnienia się coraz bardziej do Chrystusa w Jego męce…  
” Umiłowana Matko, Matko Trzykroć Przedziwna, Tobie przynoszę się raz jeszcze jako ofiara. Poświęcam 
Ci wszystko, czym jestem i co mam, swoje ciało i duszę ze wszystkimi moimi możliwościami, wszystkie 
dobra, które posiadam, moją wolność, moją wolę. Do Ciebie chcę należeć całkowicie. Jestem Twój. 
Zarządzaj mną i moim dobytkiem, całkowicie według swego upodobania. Jeśli jednak da się to pogodzić z 
twoimi planami, pozwól mi ofiarować siebie jako misyjną ofiarę, którą wyznaczyłeś naszej Maryjnej 
Kongregacji.  
W pokorze, twój niegodny sługa.» 
15 sierpnia ludzie ponownie będą mieli okazję kontemplować swoje pierwsze i ostatnie powołanie, 
wpatrując się w to nieskazitelne stworzenie, Matkę Boga i Matkę ludzi… Pozwólcie, że podzielę się z wami 
jeszcze kilkoma wersami z pamiętnik Josepha Englinga? 
 „Tak, świat potrzebuje apostołów, apostołów bez lęku. Maryja chce nas używać jako swoich narzędzi. 
Podążajmy za Nią. “ (26.06.18) 
„Matka zwycięstwa, poprowadzi nas, ciebie i mnie, ku zwycięstwu. Zaufajmy Jej. Jej kapitał łask jest 
niewyczerpany!” (21.01.18) 
„O MATKO bądź Królową w moim sercu! "(01.05.16)  
W tym miesiącu przypadają uroczystości Wniebowzięcia i koronacji Maryi, jak najlepiej naśladować tę 
synowską postawę? Udekorować wizerunek Dziewicy? Spędzać z nią więcej czasu? ? Mówić o niej? ... 
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