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SANKTUARIUM JEDNOŚCI
SZENSZTAT–DIECEZJA CAMBRAI

JÓZEF ENGLING (* 5/01/98 + 4/10/18)
Ostatnia fotografia Lipiec 1918

„103. rocznica odejścia do Ojca Josepha Englinga
107-lecie rodziny Szensztackiej »
Drodzy przyjaciele Sanktuarium Jedności,
Październik, miesiąc Różańca i Misji w Kościele, jest również miesiącem pełnym zajęć w rodzinie Szensztackiej. Oto, co udało nam
się wprowadzić:
Od 1 do 3 października 2021: Ruch Apostolski Szensztatu z Cambrai uczestniczył w Kongresie Misyjnym w Lille. Serdecznie
dziękujemy ligom Sanktuarium, które aktywnie uczestniczyły w tym kongresie, organizując stoisko mające na celu nagłośnienie
ruchu Szensztatu i sanktuarium Jedności z Cambrai (kilka zdjęć na facebook sanktuarium).
3 października 2021 r. Jego Ekscelencja Biskup Vincent Dollman odprawił Eucharystię w katedrze Notre Dame de Grâce na cześć
odejścia do Ojca Józefa Englinga (103 lata). Oto kilka fragmentów jego homilii: „...Józef zaprasza nas do medytacji na drodze
życia. Nauczył się podstaw od mamy i taty. Wybór zostaniania klerykiem, zatwierdziło to małżeństwo modlące się, chodzące na
mszę, które zaoferowało jemu swoje głębokie pragnienie życia przy Jezusie (…) To właśnie w Szensztacie poznał ks. Josepha
KENTENICHA, któremu wyznał, że pragnie wzrastać w życiu wiary i pewnego dnia zostanie kapłanem (…) Niech Pan pomoże
nam służyć sercem i duszą Dobrej Nowinie (…) Niech rodzina będzie kołyską, aby ta miłość w sposób konkretny zamanifestowała
się i była jej przekaźnikiem. I właśnie z tego przekaźnika każdy z nas ze swoimi trudnościami, smutkami, radościami może
wyrosnąć… Każdy z nas, wspólnota Szensztacka, wspólnota parafialna, każda wspólnota zakonna może się stać wsparciem dla
naszych młodych ludzi, którzy przygotowują się do małżeństwa i mogą sprawić, że z tego związku narodzi się piękne i wielkie
święte powołanie na wzór Józefa Englinga ”.
Następnego dnia, 4 października 2021 r., w dzień śmierci Josepha Englinga, wzięliśmy udział w debacie konferencyjnej na temat
Josepha Englinga jako „świętego” dla jedności Europy, prowadzonej przez Dominique Touret. „Józef przyjął rolę Pojednawcy” (...)
Zbiera ludzi tam, gdzie upadł: fakt, mówić i modlić się razem, wiąże ich Przymierzem Miłości, a także tworzy duchowe i religijne
fundamenty dla porozumienia narodów. Po wspólnym posiłku wyruszyliśmy śladami Josepha Englinga. Dzień zakończył się Mszą
św. celebrowaną przez kapelana ks. Jean-Marie Moura i koncelebrowaną przez ks. Sébastiena Kaneza i rektora sanktuarium.
Od 9 do 17 października 2021 r. miała miejsce nowenna z Josephem Englingiem, na czele z kapłanami Sanktuarium, członkami
ligi mężczyzn i Dominique Touret. Podczas tej nowenny 15 października mieliśmy radość powitać Henryka MATHIS na
konferencji „MIŁOSIERDZIE BOŻE”. Katolik, urodzony z ojca wyznania luterańskiego i matki katoliczki, absolwent inżynierii
mechanicznej i Międzynarodowego Instytutu Wiary, Sztuki i Katechezy; moderator różnych rekolekcji, konferencji i „drogi
miłosierdzia”. Zapraszam do posłuchania tej wspaniałej konferencji na https://www.facebook.com/Schoenstatt-Sanctuaire-deLUnité-Cambrai.
Nowenna zakończyła się 18 października 2021 r., w 107. urodziny Rodziny Szensztatu. Aby to uczcić ustanowiliśmy dzień
adoracji zakończony mszą o godz. 18. W tym dniu szczególna grupa pielgrzymów z Paryża stworzyła Alliance d'Amour.
Dziękuję wszystkim, którzy oddali się ciałem i duszą w tym miesiącu październiku, miesiącu duchowej odnowy i wznowienia
działalności tutaj w sanktuarium po długiej przerwie spowodowanej sytuacją sanitarną, której doświadczamy.
O lepszą przyszłość dla naszego SANKTUARIUM Jedności i intensywnej modlitwy, aby projekt beatyfikacyjny Josepha Englina
dokonał się jak najszybciej.
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