
 

  
 

 Ostatnia fotografia Lipiec 1918 
  

„OCZY I SERCE” 
 
 
Drodzy przyjaciele Sanktuarium Jedności, 
 
Oto mamy 4 października, piękny, choć bolesny dzień dla przyjaciół Sanktuarium Jedności! Dzień, w którym w 1918 
roku ziarno pszenicy wpadło w ziemię, umierając z miłości do wszystkich, aby wydać niezliczone owoce widoczne i 
przede wszystkim niewidoczne... 
 
Nie wątpmy, że ten młody człowiek w ostatnich swoich chwilach, w obliczu tego biednego, rozdartego świata, 
zanurzył swój wzrok tak głęboko w spojrzeniu Niepokalanej, że poczuł powołanie do tego Nieba, za którym tak tęsknił. 
 
Brat Marii, Joh.M. White, podczas inauguracji pomnika w Thun w 1964 roku, powiedział: „Dzisiaj chciałbym 
przedstawić Cię znajomemu. Czy kiedykolwiek spotkałeś kogoś, kto miał promienne i jasne spojrzenie? Kiedy spotykam 
taką osobę, nie waham się zajrzeć do środka tej „przejrzystej wody”. Te oczy odzwierciedlają mi czystość serca i duszy. 
Powiedziano nam, że Józef Engling miał taki wygląd. Rozpoznano w nim czyste serce i prawy charakter. Kiedy oglądasz 
obraz mojego lub naszego przyjaciela, możesz to zauważyć. Jego oczy spojrzały na krainę, w której my sami znajdziemy 
się. Czy zauważyłeś ten pierwszy charakterystyczny znak mojego przyjaciela: jego otwarte i czyste spojrzenie jako 
zwierciadło jego czystej duszy? " 
 

Chciałbym zakończyć ten „list” hołdem. W małej książeczce zatytułowanej „W drodze”, gdzie 

znajduje się powyższy tekst, wzrusza nas pewne otwarte serce! Otwarcie serca Wikariusza biskupiego tamtej epoki: 

Niemcy mieli nadzieję, mimo głębokich ran wojennych, na wyciągniętą rękę i braterski gest. Ten sam brat Blank 

opowiada: „Po powrocie z Amiens zostaliśmy poinformowani w Cambrai, że 

Przełożony Wyższego Seminarium Duchownego chciałby odprawić z nami Mszę św. To miało być pierwsze spotkanie, 

pierwsza ODPOWIEDŹ na naszą wizytę. Miłość do naszej Matki i Królowej nas zjednoczyła i że my, jako jej dzieci 

powinniśmy się kochać. Prałat Etienne Guiot szukał dróg Pojednania. Po kilkutygodniowym pobycie w Szensztacie 

wpadł na pomysł wybudowania sanktuarium w diecezji Cambrai 

na cześć Trzykrotnie Przedziwnej Matki i Królowej. " 

 

Warto pamiętać... To błogosławione miejsce promienieje więc obecnością Maryi, Pojednaniem 

narodów, powszechnością Kościoła i młodzieżą wczoraj, dziś, a zwłaszcza jutro! Dziękujemy 

Józefie, dziękuję Ojcu Etienne i tak wielu innym! 

 

 

Niech nas Bóg błogosławi i strzeże, 
 

 

Ojciec Jean-Marie Moura, - Thun St Martin, 4/10/2021 

 1 route nationale 59141 THUN padre.jmmoura@gmail.com 
Facebook. Szensztat sanktuarium jedności Francja + strona Cathocambrai 
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JÓZEF ENGLING (* 5/01/98 + 4/10/18) 
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