
I Wykład z 24 wrze�nia 1944
A. My�li wst�pne

1 �yjemy w okresie konspiracji i tworzenia si� społeczno�ci konspiracyjnych. My równie� dzi� wieczorem tworzymy

tak� społeczno��.

2 Porównujemy si� ze �wi�tym Ignacym, gromadz�cym swoich uczniów. Czy to porównanie nie jest zbyt �miałe? Nie!

Rozbud�my w sobie �yw� wiar� w Opatrzno�� Bo��. Nasze dzieło ju� istnieje. Plany Opatrzno�ci przewiduj� chyb

jeszcze nadanie mu wi�kszej gł�bi nadprzyrodzonej.

3 Dzi� w �wi�to �Maryi od wykupu niewolników" przyst�pujemy do zło�enia aktu po�wi�cenia. Niegdy� powstawały

całe zgromadzenia, które starały si� o przywrócenie niewolnikom wolno�ci zewn�trznej. Natomiast my zebrali�my si�

tutaj jako społeczno�� niewolników, by ratowa� tych, którzy znajduj� si� w niewoli wewn�trznej.

B. Rozwini�cie

Dzi� jest nasz dzie	 po�wi�cenia si�. Dni po�wi�cenia s� dniami, które decyduj� o przyszło�ci. Słowa po�wi�cenia s�

słowami, które okre�laj� przyszło�� człowieka. (Oba punkty widzenia przenikaj� poszczególne cz��ci referatu). Na no-

wo decydujemy si� rozwija� ducha wspólnotowego, ducha zało�ycielskiego, ducha przywódczego i ducha narz�dzia.

1. Duch wspólnotowy

Podstaw� naszego ducha wspólnotowego jest wiara, �e Matka Bo�a wybrała Szensztat jako miejsce swojej działalno�ci,

by tam kształtowa� �wi�tych na co dzie	 i narz�dzia, które pomog� Jej do urzeczywistnienia tego celu.

Do�wiadczenie minionych lat dowodzi, �e je�eli spotkali�my Mater Ter Admirabilis, to mamy tak�e wspólnot�. Wiara

w Opatrzno�� Bo�� mówi nam, �e nie znale�li�my si� tutaj przypadkowo. Nasza wspólnota powinna by� nie tylko

wspólnot� idei, ale tak�e wspólnot� �ycia.

Wobec tego dzi� wieczorem, w czasie po�wi�cenia, musimy podj�� odpowiedzialno�� jeden za drugiego. Jeste�my z

sob� zł�czeni na całe �ycie. Nasze przebywanie razem w Dachau nie powinno pozosta� tylko w pami�ci, nie, ono po-

winno wychodzi� poza Dachau.

2. Duch zało�ycielski

Idea ducha zało�ycielskiego przenika mocno modlitw� po�wi�cenia. Idea zało�ycielska jest wzniosł� ide�. Ka�dy z nas

ma by� zało�ycielem, ka�dy ojcem wielkiego narodu -jak Abraham.

a. Chcieliby�my powiedzie� jak prorocy: nasz j�zyk jest oci��ały.

b. Z do�wiadczenia wiemy, �e brakuje nam jeszcze wiele do osi�gni�cia dojrzało�ci.

c. Zbyt wielkie s� trudno�ci, na które napotykamy.

Wszystkie przeszkody przezwyci��a duch zało�ycielski. Pomy�lmy o bohaterskich sodali-sach. Z pewno�ci� byli ogra-

niczeni, niedojrzali, napotykali na wielkie trudno�ci. A jednak stali si� ziarnem siewnym, które wydało obfite plony.

My nie mo�emy liczy� na wielkie wyniki naszych wysiłków ani tu, ani poza obozem, a jednak mimo to musimy zawsze

próbowa� pozna� i spełni� wol� Bo��. Duch zało�ycielski jest duchem odpowiedzialno�ci i duchem ofiary.

3. Duch przywódczy

Przywódca musi:

a. by� nastawiony na jedn� wielk� ide�, która budzi w jego sercu zapał;

b. po�wi�ca� si� dla tych, którzy id� za nim;

c. posiada� nieprzeci�tne zadomowienie w rzeczywisto�ci, któr� głosi.



4. Duch narz�dzia

Tutaj zostały podane tylko krótkie wskazania, poniewa� w minionych miesi�cach ten temat był obszernie omawiany i

rozwa�any.

Nast�pnie przeszli�my do kaplicy obozowej. Ka�dy kl�czał i modlił si� indywidualnie. Na ogół wszyscy byli blisko

ołtarza. Oddali�my si� Mater Ter Admirabilis jako narz�dzia: Et sic utere nobis, Mater Ter Admirabilis, instrumentis be-

ne paratis, ut patria nostra et omnes gentes et nationes subdentur tuo suavi Schoenstattensi im-perio ad infinitam Christi

et Dei trini unius�ue gloriam (Matko Trzykro� Przedziwna, posługuj si� nami jako sprawnymi narz�dziami, aby nasza

ojczyzna i wszystkie ludy, i narody poddały si� Twemu słodkiemu panowaniu, którego centrum stanowi Szensztat, dla

niesko	czonej chwały Jezusa Chrystusa i Boga w Trójcy 
wi�tej Jedynego).

Wa�na chwila dobiegła ko	ca. Jako mała gromadka po�wi�cili�my si� naszej Trzykro� Przedziwnej Matce i Królowej z

Szensztatu.

W naszym gronie byli Niemcy, Polacy i Czesi, a wi�c przedstawiciele ró�nych narodowo�ci. Tym samym powstał fun-

dament ruchu mi�dzynarodowego. Nasz akt po�wi�cenia został podpisany przez wszystkich i wysłany do Szensztatu.


