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„Nie bójmy się!" 
 

Cóż za tajemnicza twarz Józefa Englinga! 
 
4 października, na kilka dni przed końcem wojny, która na zawsze wykrwawiła Europę, umiera on na 
ziemiach Cambrai. Dziś jego przeslanie nadal kiełkuje, przynosząc owoce widoczne a przede wszystkim te 
niewidoczne! „Jeśli ziarno pszenicy nie wpadnie w ziemię…”. 
 
Tego bohatera pokoju można polecać bez umiaru młodym spragnionym i żądnym prawdy. Dobrze wiemy, że 
Prawdy nie można pojąć. Z drugiej strony możemy podejść do tego z miłością, ponieważ Miłość, Prawdę 
można kontemplować tylko sercem dziecka ... 
 
Saint-Exupéry napisał „nigdy nie puszczaj ręki dziecka, którym byłeś”. Józef Engling odkrył tę Prawdę, 
ostrożnie trzymając rękę matki w dłoni, matki niezwykłej, Trzykrotnie Przedziwnej Matki z Szensztat. Nie bał 
się już niczego ...Czyż śmierć nie jest częścią życia? Czy to nie jest Wielkanoc? 
 
Najświętsza Dziewica, Matka Chrystusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem, przyjęła dobrowolną ofiarę i 
towarzyszyła temu dwudziestoletniemu młodzieńcowi, którego beatyfikacji spodziewamy się wkrótce. 
Poza tym, czy nie powinniśmy dziś pilnie uwolnić się od strachu? 
Przesłanie Josepha Englinga jest dziś tak aktualne dla nas wszystkich! 
 
Zagubiony w czasach, gdy zdrowie ciała stało się o wiele cenniejsze niż zdrowie duszy, filozof André Comte-
Sponville, myśląc o przyszłych pokoleniach i swoich wnukach, mówi nam razem z Montaigne: „czego 
najbardziej się boję: strachu!” 
 
Cóż, w tym niepokojącym czasie, kiedy „piekło wybrukowane jest dobrymi intencjami” jest to oczywiste dla 
tego, który idzie świadomie przez świat, dajmy się uwieść tym dwóm istotom trzymającym się za ręce, Matce 
i Jej dziecku, Marii i małemu Józefowi. Podążają oni w stronę tajemniczego krzyża, który zawsze świeci. 
 
Na końcu pozostaje tylko Miłość, na ziemi, jak w niebie (1 Kor 13) 
A konkretnie, czy nie moglibyśmy 4 października ofiarować Bogu nasze intencje poprzez „Apostoł pokoju” 
naszą modlitewną nowennę? Aby nasi młodzi ludzie odnaleźli drogę do nieba? 
Do was, drodzy przyjaciele sanktuarium jedności, należy zaplanowanie tych 9 dni w dogodny dla siebie 
sposób ... 
 
Przypominam, że projekty doprowadzenia recepcji do standardu niebawem ujrzą światło dzienne i będziemy 
mogli przywitać was ponownie z radością na naszych ziemiach w Cambrai! 
Zawsze w wielkiej modlitewnej komunii! 
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