
II Wykład z 18 pa�dziernika 1944
Ponownie zebrali�my si� tutaj, podobnie jak 24 wrze�nia. Znów pada deszcz. Mo�e on przynie�� szkod� lub po�ytek,

dlatego mo�e by� dla nas symbolem zarówno wrogich Bogu sił, z którymi walczymy, jak równie� naszego własnego

dobra. Jaki jest cel naszego spotkania?

1 Najpierw chcemy odnowi� nasze po�wi�cenie z 24 wrze�nia. Nie b�dzie to rzecz zbyteczna. Mo�emy szczerze i zde-

cydowanie dokona� takiego po�wi�cenia, nasza wola jest bowiem zawsze skłonna do oci��ało�ci, co powoduje zm�cze-

nie i wyczerpanie. Odnowienie chce j� na nowo skierowa� ku jej celowi i przywróci� pierwotn� �wie�o�� i moc. Ka�de

tego rodzaju poruszenie woli jest jednak równie� poruszeniem łaski. Dlatego to odnowienie jest zarazem chwil� łaski,

maj�c� jednocze�nie szczególne znaczenie, jest nam dane za zrz�dzeniem Bo�ej Opatrzno�ci.

2 Ju� 24 wrze�nia po�wi�cili�my si� Mater Ter Admirabilis z Szensztatu jako przedstawiciele wszystkich narodowo�ci

tutaj przebywaj�cych i obrali�my J� Królow�. Ju� wtedy dali�my naszemu Dziełu Szensztackiemu nowe, mi�dzynaro-

dowe podło�e. Ten rozwój otrzyma dzisiaj ostateczn� piecz��. Tutaj i dzi� chcemy zało�y� �Catholica". S� przecie�

przedstawiciele wszystkich. Dot�d to Dzieło miało zasi�g ograniczony. Teraz wychodzi poza dotychczasowe ramy i sta-

je si� dziełem mi�dzynarodowym, wchodzi w ostatni etap rozwoju, zapowiedziany ju� na pocz�tku w pierwszym Akcie

Zało�ycielskim: �-... dla naszego domu, dla całej Prowincji, a mo�e jeszcze i dla szerszego kr�gu". Realizuj� si� teraz

wszystkie zało�enia. Bóg mówi przez okoliczno�ci. Dzisiaj prze�ywamy równie� pami�tny dzie�, podobnie jak w roku

1914 w Szensztacie, a w roku 1919 w Hórde. Zamyka si� dzisiaj 25-letni rozwój i zaczyna si� nowy odcinek historii.

3 Zostaje zamkni�ty jeszcze inny rozwój. Nasze Dzieło Szensztackie dokonuje teraz ostatecznie za�lubin ze

społeczno�ci�, która mu została wskazana, pobłogosławiona i dana przez Boga jako pars centralis et motrix. Tylko

niektórzy mog� tutaj całkowicie zrozumie� znaczenie tego wydarzenia. S� tu przedstawiciele prowincji lim-burskiej,

najwi�kszej prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Jej autorytatywne kierownictwo - jak nigdy dot�d -

stoi całkowicie przy naszym Dziele i jest dla niego oparciem. Ju� w roku 1928, z okazji po�wi�cenia nowego domu,

przedstawiłem zale�no�� tych dwóch społeczno�ci w obrazie mał�e�stwa. Nie wiem, czy okre�liłem to jako za�lubiny

czy te� jako zar�czyny. Je�li nazwałem go za�lubinami, musz� to dzisiaj sprostowa�. Pierwsze zapoznanie mi�dzy tymi

społeczno�ciami dokonało si� w roku 1914 i 1919. W roku 1928 miały miejsce zar�czyny, a dzisiaj obchodzimy ost-

ateczne za�lubiny. Na tym odcinku zamyka si� równie� okres minionych 25 lat. Nasze Dzieło Szensztackie stanowi

odt�d nierozerwaln� cało�� ze Stowarzyszeniem w nowej, tzn. w jego pierwotnej formie. Tak wi�c urzeczywistnia si�

obraz, który kiedy� miał przed sob� Zało�yciel Stowarzyszenia.

4 Kiedy obejmujemy wzrokiem ów rozwój, przypominaj� si� słowa Apostoła: �Czy serce nie pałało w nas, kiedy

rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyja�niał?" (Łk 24,32). Podobnie i my mo�emy powiedzie� o znaczeniu mi-

nionego okresu.

Kiedy Moj�esz został powołany przez Pana do spełnienia wyznaczonego mu zadania, w poczuciu swej słabo�ci szukał

usprawiedliwienia: �Nie jestem biegły w j�zyku, nie umiem przemawia�" (por. Wj 4,10). Podobnie skar�yło si� wielu

Proroków: �A, a, a, Panie" (por. Jr 1,6). Mimo ich słabo�ci, Pan ich powołał. Gdy chodzi

0 nas, mieli�my zawsze nast�puj�c� zasad�: nie zwleka� i nie oci�ga� si�, kiedy Pan wzywa.



Bo�a, zawsze bez wahania brali�my si� do dzieła, nie ogl�daj�c si� na nasz� słabo��. Wszystko powstawało u nas z

rzeczy małych i niepozornych. Słabe były narz�dzia - niepozorne towarzystwo i zwyczajni chłopcy, rozproszeni przez

wojn�, jak wskazuje tablica pami�tkowa - wielu odpadało, z wyj�tkiem niektórych, którzy wszystko d�wigali, równie�

w 1919 roku w Hord�. Teraz równie� jest nas niewielu i czujemy si� bezsilni wobec naszego zadania. W chwili za�lu-

bin Prowincja wygl�da jak pobojowisko, jest zupełnie rozbita, a pod wzgl�dem rozwoju stoi na najni�szym poziomie,

niemal w obliczu zagłady. Przed nami nowe dalekosi��ne zadania. A w nas słabi ludzie i słabe narz�dzia. Z drugiej stro-

ny musimy ci�gle walczy�: na pocz�tku z uczniami, z domem, ze Stowarzyszeniem, z Ko�ciołem i Biskupami, na

ko�cu tutaj, w obozie - jak powiada Ludendorff - a mimo to wyniki.

Taki jest znak dzieła Bo�ego! Tak bywa w Ko�ciele i wsz�dzie! Mimo wszelkich trudno�ci i słabo�ci widzimy przecie�

dzisiaj wyra�nie działanie Bo�e.

5 Mamy tu symbol naszego posłannictwa i zadania. Krzy� i labarum (sztandar) wskazuj� wyra�nie na tre�� i �wiatowy

zasi�g naszego posłannictwa. Wielka, mi�dzynarodowa idea. R�ka, która obejmuje labarum: to narz�dzie!

Nasze r�ce s�: a. nieczyste - stan� si� czyste przez dotkni�cie

labarum, krzy�a, zadania;

b. słabe - staj� si� mocne jak u Anteusza;

c. zimne - musz� sta� si� ciepłymi z miło�ci;

d. mało ofiarne - mimo dobrej woli! - musz� sta� si� zdolne do ofiary;

e. sk�pe - musz� sta� si� r�kami, które obejmuj� cały �wiat.

Szensztat naszym �wiatem, cały �wiat musi si� sta� Szensztatem. W słu�bie Mater Ter Ad-mirabilis i Królowej

Apostołów. Nasze Dzieło jest pod ka�dym wzgl�dem maryjne. Maryja całkowicie jednoczy nas z Trójc� 	wi�t�. 6

Uzupełnienie: �Jako wzajemny dar wypro�my dla naszej sprawy cenne łaski modlitwy, a nawet wiele łask modlitwy kon-

templacyjnej. Nie s� one konieczne dla nas wszystkich, ale dla tych spo�ród nas, którzy s� powołani do kierowania in-

nymi. Nasze Dzieło Szensztac-kie nie b�dzie mogło spełni� swego zadania, je�li pewna liczba członków nie otrzyma

łask kontemplacji".


