Drugi Akt ZałoĪycielski - 18 paĨdziernika 1939 r. >
1. O tej samej godzinie, kiedy wycofalimy si z hałasu codziennego, z popiechu i nerwowej atmosfery czasu, aby w
cichoci przey nasz uroczysto, duchowo złczylimy si z cał Rodzin w naszym małym sanktuarium. Kapłani,
zakonnicy i wieccy, doroli, młodzie i dzieci, kobiety i mczyni otaczaj kolorowym krgiem obraz naszej Trzykro Przedziwnej Matki z Szensztatu. Złczeni s tu w jedno ci, co s w kraju i za granic, ywi i umarli. Wdziczni,
napełnieni miłoci I wielkimi oczekiwaniami, szukaj tu swego ulubionego miejsca. Jestemy z nimi i wród nich.
2. Nasze myli i uczucia zwracaj si ku przeszłoci. ywe s w nas wspomnienia cudownych wydarze i przey.
Włanie przez nie pragniemy ukaza przyszłe zadania naszej Rodziny. Czujemy przecie, e stoimy przed wielk
 wiatow katastrof i na przełomie dziejów. Wci wraca do nas pytanie: Czy to jest czas, dla którego Opatrzno
zbudowała ark naszej Rodziny? Albo czy musi powsta potop jeszcze wikszy, czynicy wiksze spustoszenie? Tak w
naszym wntrzu spotykaj si: przeszło, teraniejszo i przyszło, gorca wdziczno, cicha tsknota i radosne oczekiwanie.
3. Im głbiej w witym skupieniu i niezmconym pokoju wnikamy w ten wiat, tym bardziej przemawia do nas
wszystko wokół nas, tym wikszego nabiera znaczenia i tym wicej zwiastuje. Obraz i ołtarz, ławki i okna, kamienie,
tablica pamitkowa i pomnik, groby bohaterów, plac pielgrzymkowy i hala pielgrzymkowa, stary i nowy dom
zwizkowy, dom studiów i dom pielgrzyma: wszystko mówi nam o wielkich sprawach, które za spraw łaski Boej i
umiłowanej Matki Boej dokonały si tutaj w cigu 25 lat, ogarniajc cał Rodzin, nas samych i najdalsze krgi ludzi.
4. Wszystko to pozwala nam oczekiwa w nadchodzcym czasie jeszcze wikszych zmiłowa Boych, jeli tylko
bdziemy si starali by wiadkami, interpretatorami i naladowcami Boskiej mdroci w wydarzeniach wiata.
5. Uwane spojrzenie na minione 25 lat pozwala nam z wielk serdecznoci powtórzy słowo Psalmisty: Miłosierdzie
Paskie na wieki wysławia bd!" Wszystko, co moglimy otrzyma na tym witym miejscu jako wielkie i wartociowe w tym czasie, ma cisły zwizek z Matk, Pani i Królow z Szensztatu. Ona ostatecznie jest darem, którym
mdro, dobro i wszechmoc Boga 18 padziernika 1914 roku w szczególny sposób obdarzyła nasz Rodzin, a przez
ni cały wiat.
6. To, co tutaj powstało i co rozszerzyło si na cały wiat, jest Jej dziełem.
7. Ona przez swoje wstawiennictwo roznieciła w naszych szeregach heroiczne ycie i denie do witoci.
8. Jej zawdziczamy wielk wraliwo na czysto i dziewiczo, nastawienie si na rozwijanie twórczego ojcostwa i
macierzystwa oraz pragnienie szczególnego umiłowania Boga i człowieka.
9. Ona jest T, która dała nam monumentalny system ascezy i pedagogiki, uwzgldniajcy właciwoci indywidualne i
społeczne. Ona pozwoliła nam odnale ideał osobisty i wspólnotowy.

10. Ona kształtuje wszystkie człony naszej Rodziny, odpowiednio do potrzeb czasu, i wyprasza im liczne i dobre
powołania.
11. Ona troszczyła si o to, abymy pomimo ustawicznej niewiernoci mieli wci odwag na nowo siga do gwiazd.
12. Wszystkie domy w kraju i za granic, które budujemy i nabywamy, s Jej własnoci.
13. Ona troszczyła si o to, abymy na wszystkie trudnoci czasu patrzyli jako na zadanie, które czas przed nami stawia,
i odwanie je podejmowali.
14. Ona otworzyła nam oczy na wielkie prawo budowy naszej Rodziny, według którego, jako dzieci wojny, moemy rozwija si i dojrzewa tylko w walce i zmaganiu, w dowiadczeniach i przeladowaniach.
15. Jej zawdziczamy wielk łask, e wszystkie bloki skalne, które miały nas zniszczy, stały si potnymi schodami,
które prowadziły w sposób pewny do Boga oraz w wiat naszego posłannictwa i zada.
16. Bez Niej nie potrafilibymy zachowa zdrowego umiaru i niezmconego spojrzenia na przykre rozdwiki w katolickim obozie i nie moglibymy spokojnie i zdecydowanie i dalej nasz drog.
17. Ona wychowywała i kształtowała nas jako cał rodzin i poszczególnych członków oraz zapewniła nam w Kociele
miejsce, które dzisiaj moemy zajmowa.
18. Tak spełnia si na nas stwierdzenie w. Wincentego Pallottiego: Ona jest wielkim misjonarzem!" Ona sprawiła cuda.
Ona to okazała si Trzykro Przedziwn Matk i Pani z Szen-sztatu: jako przedziwnie potna, jako przedziwnie dobra i jako przedziwnie wierna; jako Matka Boa - Matka Odkupiciela i Matka odkupionych. To, co zawarte jest w Akcie
Załoycielskim jako nadzieja i proba, dosłownie stało si rzeczywistoci: Matka Boa umieciła tutaj swój tron łask
w szczególny sposób i z niego objawia wiatu w róny sposób swoj wspaniało. Stała si nasz Matk i Królow,
poniewa nas zdobyła.
19. Zniewalajca siła Jej miłoci, dobroci i troski sprawiła, e łatwo i wci na nowo wybieramy J i osadzamy na tronie naszej Rodziny i naszego serca. W ten sposób suwerennie kieruje Ona i rzdzi wiatem Szensztatu, nie tylko dlatego, e nas zdobyła, ale take dlatego, e została przez nas wybrana.
20. Ten wolny akt wyboru podjła Rodzina po raz pierwszy w Akcie Załoycielskim. Nie widziała w tym adnego ryzyka, poniewa wierzyła, e zgodnie z zamiarem Boej Opatrznoci została do tego powołana przez Matk Bo. Rodzina
wybrała Najwitsz Maryj Pann w sposób wyjtkowy na swoj Matk, Królow i Ordowniczk. Wspaniała Matka
naszego Pana uczyniła z naszej małej Rodziny swoje ulubione dzieło i zajcie. W ten sposób Akt Załoycielski przedstawia dobrowolny, wzajemny akt wyboru i oddania.
21. Kade powicenie si, składane w cigu 25 lat przez poszczególne osoby i społecznoci, moe by uwaane za tajemnicze włczenie si w Akt Załoycielski i dlatego mona je traktowa jako odnowienie i powtórzenie tego wzajemnego i dobrowolnego aktu wyboru i oddania.
22. Przyzwyczailimy si do tego, aby powicenie si Matce Trzykro Przedziwnej z Szensztatu uwaa za
dobrowoln, wieczyst deklaracj naszego szczególnego, dziecicego i rycerskiego stosunku do Niej, ale równoczenie
za dobrowoln, wieczyst deklaracj Jej szczególnego, macierzyskiego i królewskiego stosunku do nas.
23. Tylko Bóg wie, jak czsto od roku 1914 miały miejsce takie powicenia. Jedynie On wie z jak serdecznoci,
arliwo ci i gotowo ci apostolsk były one w poszczególnych przypadkach zawierane.
24. Za szczególny dar łaski moemy uzna fakt, e cała Rodzina w dniu jubileuszu jest ju tak dojrzała i tak głboko
przeywajca umow załoycielsk i swoje powicenie, e deklaruje ona gotowo, aby Trzykro Przedziwnej Matce
z Szensztatu ofiarowa nie tylko wszystkie zdolnoci duchowe i cielesne, wszystkie duchowe i ziemskie dobra, ale
take własne ycie, całkowicie i na zawsze, za Dzieło. Warto sobie uwiadomi, e wszyscy, którzy razem z nami
znajduj si w tej chwili w naszym małym sanktuarium, dali Matce Trzykro Przedziwnej z Szensztatu całkowite
pełnomocnictwo (in blanco) nad sob i nad swoim yciem.
25. Jest to ta sama łaska, dziki której Maks Brunner w młodzieczym zapale mógł zawoła w swoim czasie: Ave Imperatrix, morituri te salutant!", tzn. Witaj, Królowo, pozdrawiaj Ci ci, którzy id na mier". Wiemy, jak powanie
potraktowała Matka Boa t gotowo.
26 Mamy take wiadomo, e gotowo ta nie jest jeszcze najwyszym stopniem naszego powicenia. Jak we
wszystkim, tak i w tym jest przykładem i patronem nasz Józef Engling. Znamy jego powiecenie si. Brzmi ono:
27. Kochana Mateczko, Mater Ter Admira-bilis. Tobie oddaj si na nowo jako ofiara. Ofiaruj Ci wszystko, czym jestem i co posiadam, moje ciało i moj dusz, z wszystkimi jej zdolnociami, wszystkie moje dobra, moj wolno i moj
wol. Do Ciebie chc nalee całkowicie i bez reszty. Twoim jestem. Rozporzdzaj mn i tym, co moje, jak Ci si podoba. Jeli to odpowiada Twoim planom, pozwól mi by ofiar za wykonanie zada, które postawiła przed nasz
Rodzin. O to pokornie Ci prosi Twój niegodny sługa Józef Engling" (3.06.1918 r.).
28. Czy musz specjalnie zwraca uwag na zdanie: Jeli to jest zgodne z Twoimi planami, pozwól mi by ofiar za realizacj zada, które postawiła przed nasz Rodzin", które wicej zawiera i wicej znaczy ni to, co cała Rodzina rozumie w tej chwili przez akt pełnomocnictwa in blanco oraz przez akt zawierzenia ycia?
29. Tym pełnomocnictwem na swój sposób powtarzamy Fiat" i Ecce ancilla Domini", które Matka Najwitsza
wypowiedziała w chwili Zwiastowania. Ona bez wahania okazała natychmiastow gotowo przyjcia wszystkich
zrzdze i bolesnych ciosów ycia, które z woli Boej zawierało w sobie Jej macierzystwo. Ona nigdy nie cofnła tej
decyzji. Nie uczyniła tego, gdy na yczenie Boe musiała ucieka przed mordercami Jej Dziecitka, pozbawiona
własnej ojczyzny, gdy kroczyła pustynnym szlakiem i yła w obcym kraju o innych zwyczajach, innych pogldach i religii, gdy yła w samotnoci Nazaretu lub towarzyszyła Zbawicielowi wiata na drogach odkupienia, a nawet wtedy,
gdy stała pod krzyem obok umierajcego Boga-Człowieka. Stała. W kadej chwili była wierna swemu oddaniu si Bogu, pełnomocnictwu in blanco. Trwała w nim równie pod krzyem, gdy Jej Serce macierzyskie przeniknł miecz.

Całe Jej ycie upłynło w słubie Tego, który J wybrał na swoj Matk, Oblubienic i Pomoc-niczk, dlatego wszelkie
osobiste sprawy w Jej yciu stały zawsze na ostatnim planie. Maryja zna tylko jeden jedyny cel: Zbawiciela wiata i Jego dzieło. Czy nie jest to wielk łask, e przez pełnomocnictwo in blanco jestemy podniesieni przez niezgłbion
dobro Bo do podobnych wyyn duchowych i zadania yciowego?
30. Kto powica swe ycie wielkim dziełom, ten jest bohaterem. Cała nasza Rodzina składa Matce Najwitszej ten
bezcenny Boski dar na rzecz odkupienia wiata. Nie moemy sobie wyobrazi wikszego dzieła jak odkupienie wiata.
31. Mdro i dobro Boa obdarzyła nas królewskim darem: woln wol. Bóg pragnie, bymy ochotnie i dobrowolnie
oddali Mu j z powrotem. On chce, bymy całkowicie i niepodzielnie złoyli Mu w darze nasz wol we wszelkich jej
przejawach. Kto z naleytym zrozumieniem złoył pełnomocnictwo in blanco, ten w doskonały sposób oddaje si woli,
yczeniom i natchnieniom Boym. Nie chce nic zatrzyma dla siebie ze swej królewskiej wolnej woli. W
najzupełniejszym poddaniu i zjednoczeniu z wol Bo pragnie w przyszłoci wszystko przyjmowa i w ten sposób
kształtowa swoje ycie.
32. Fakt, e niezliczenie wielu ludzi nie podporzdkowuje dzi swojej woli Ojcu i Stwórcy wszechwiata, wiadczy o
rzadkoci bezgranicznego oddania si Opatrznoci Boej i odwiecznej Mdroci. Z drugiej strony, wród wielu innych,
którzy pragn Mu słuy, tylko niektórzy s gotowi bez reszty zrezygnowa ze swej chorobliwej samowoli.
33. Bardzo mało jest takich, którzy szczerze i z głbi duszy potrafi wraz ze Zbawicielem wypowiedzie słowa Modlitwy Paskiej: Bd wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi".
34. Tylko mała garstka zdolna jest do wypowiedzenia w kadej sytuacji: Nic nie dzieje si przypadkiem, wszystko pochodzi z dobroci Boej. Bóg jest Ojcem, Bóg jest dobry i dobre jest wszystko, co On czyni".
35. Bardzo mało jest tych, którzy potrafi si modli wraz ze w. Mikołajem z Flue: Mój Panie i Boe, zabierz mi
wszystko, co mnie od Ciebie oddala. Mój Panie i Boe, daj mi wszystko, co mnie moe zbliy do Ciebie. Mój Panie i
mój Boe, oderwij mnie od siebie i uczy całkowicie Twoj własnoci".
36. ywimy głbok cze i wdziczno dla miłosierdzia i dobroci Boej, która nas powołała do tej gromadki
ulubieców Serca Boego i Jego mdroci. Ten dar zawdziczamy równie naszej ukochanej Trzykro Przedziwnej
Matce z Szen-sztatu.
37. Lecz jeli Bóg wemie teraz powanie nasze oddanie? Jeli tak, to przypomnijmy sobie, e pełnomocnictwo in blanco jest ju zawarte w Akcie Załoycielskim i w naszym powiceniu i e obydwa stanowi wzajemny akt oddania si i
wyboru. Jeeli oddalimy siebie i swoje ycie bez zastrzee do dyspozycji Matki Boej, to Ona oddaje si take
całkowicie i bez reszty nam w podobny sposób: swoje potne rami - rami wszechmocy błagajcej, Dziecko na rku,
jzyki ogniste nad głow, Ave rozbrzmiewajce w uszach, Magnificat na ustach i siedmioraki miecz w sercu. Nie jestemy wic sami. Z całej duszy moemy modli si i piewa: Czy szaleje burza, czy huczy wiatr, czy grzmi i błyska si,
myl jak dziecko eglarza: Ojciec i Matka s przy sterze! Czarodziejskie zaklcie, które w czasie wojny wiatowej
19141918 działało cuda i które nam wci towarzyszy, otrzymuje odtd głbszy sens i nabiera pełniejszej treci. Chodzi
o zawołanie Muter hahebit curam. Wielka ufno, któr biskup Trewiru wypowiedział przy powiceniu Domu
Zwizkowego, musi si spełni. Powiedział on:
38. Kocz myl, która przyszła mi do głowy, kiedy klczałem w sanktuarium. Uwaam za prawdziwy znak woli
Boej powicenie tego domu włanie w wito Wniebowzicia Matki Boej, w Jej najwiksze wito w roku kocielnym. A gdy wokoło obrazu przeczytałem słowa Servus Mariae nunuam peribit! - Sługa Maryi nigdy nie zginie! wtedy pomylałem sobie: Ruch apostolski, który std si rozchodzi, równie nie zginie. Matka Boa pobłogosławi jego
prac!"
39. Złczmy wic duchowo nasze szeregi i w głbokiej pokorze, wielkiej arliwoci i w zdecydowanej gotowoci apostolskiej powtórzmy dwa zdania, które posiadaj ju znaczenie historyczne. Pierwsze: Nasze ycie dla naszej Królowej!". Drugie: Oddajmy ycie dla naszej Królowej!".
40. Pierwsze zdanie prowadzi nas w dawn histori Kastylii. Królowa Izabela przez 10 lat toczyła zacite walki z Maurami. Usuwanie upartych wrogów z kraju dokonywało si bardzo powoli. W kocu mieli jeszcze w swych rkach
ostatni twierdz. Nie mogli jednak przebole, e zostali tak pobici pod rzdami kobiety. Jeden z nich odwaył si publicznie urga i szydzi z królowej. Rozgniewało to wszystkich szlachetnych rycerzy i wasali królowej i do ostatecznoci rozpaliło ich odwag, tak e rzucili si do walki z okrzykiem: Nasze ycie dla naszej królowej!" Wkrótce twierdza
została zdobyta. Tak te powinno brzmie nasze hasło w przyszłoci: Nasze ycie dla naszej Królowej!"
41. Maria Teresa po raz drugi była zagroona przez swych przeciwników. Dlatego udała si do stolicy Wgier, by
zachci do walki szlacht i przywódców narodu. W odpowiedzi na jej prob o pomoc zewszd odezwały si entuzjastyczne okrzyki: Moriamur pro regina nostra!" - Oddajmy ycie dla naszej królowej!" My równie jestemy gotowi dla
Matki Boej i Jej dzieła przyj krzy i cierpienie, a nawet, jeli zajdzie potrzeba, ponie mier.
42. W dniu 18 padziernika nasze Siostry, w imieniu całej Rodziny, ofiaruj Trzykro Przedziwnej Matce i Królowej z
Szensztatu koron jako dowód i wyraz naszego oddania, na wieczn pamitk wszystkiego, czego dokonała dotd nasza
Matka i Królowa z Szensztatu.
43. I tak wkraczamy w okres, który mona uwaa za ostatnie ogniwo czterechsetletniego rozwoju: w zwartych szeregach, dobrze przygotowani duchowo i gotowi do działania, z pełn ufnoci i nadziej, e bdziemy mogli pomóc Matce Boej w czasach przełomowych do urzeczywistnienia tych wielkich słów o cieniu sanktuarium.
44. Dlatego słusznie uwaamy to oficjalne i wspólnie wystawione pełnomocnictwo in blanco za obustronne odnowienie
umowy załoycielskiej.
45. Od roku 1914 nic nie zmieniło si w ideach, pogldach i celach. Z niczego nie zrezygnowalimy w cigu 25 lat.
Wszystko, cokolwiek w tym czasie rozwinło si w Rodzinie, posiada podstaw w Akcie Załoycielskim.

46. A jednak midzy okresem pocztkowym a teraniejszoci istnieje wielka rónica. Wszystkie tzw. specyficzne idee,
zawarte w umowie załoycielskiej, która stała si ródłem tajemnicy Szensztatu, w ostatnim czasie w cikiej walce
przeszły przez ogniow prób i wytrzymały j teoretycznie i praktycznie. Dlatego nasz sposób mylenia jest dzi o wiele głbszy, oddanie i gotowo do walki cechuje wiksza odwaga. Pogłbiła si i umocniła nasza wiara i nadzieja, lepiej
rozumiemy tre i doniosło umowy oraz zadania Rodziny. W 1914 roku zgromadziła si tutaj garstka młodych, niedowiadczonych ludzi. Dzi ołtarz otacza wielka rzesza mczyzn i niewiast, którzy roli i dojrzewali w yciu. Wród
nich s i tacy, którzy ofiarowali swe ycie za Dzieło Szensztackie, a obecnie nie tylko przez swój przykład, ale równie
przez potne wstawiennictwo z nieba prowadz dalej ulubione dzieło swego ycia.
47. Nie na próno mdro i dobro Boa doprowadziła do takiej zmiany stosunków.
48. Z ówczesn liczb członków i owym nastawieniem nie stanlibymy na wysokoci współczesnych zada. Obecne
czasy s zbyt burzliwe, przeraajce i bezwzgldnie sprzeciwiaj si Bogu. Zbyt wielka jest ogólna ndza, bezradno i
brak pomocy, a kształtowanie wiata na wzór Chrystusa niezwykle utrudnione i pełne niebezpieczestw.
49. Czego Opatrzno Boa w najbliszej przyszłoci moe oczekiwa od tak przygotowanej Rodziny? Zgodnie z naszym zwyczajem odpowied daje Bóg przez okolicznoci czasu. Do tego samego celu prowadzi take inna, łatwiejsza
droga. Pytamy si o idee i nastawienia Szensztatu, które dotd w rodowisku katolickim były najmocniej atakowane.
Jednoczenie domylamy si, e Bóg dopucił takie ataki, poniewa chciał zwróci uwag na rzeczy, które mamy
szczególnie akcentowa i urzeczywistnia. Kto wzrastał razem z Rodzin, wie, e walka toczyła si przede wszystkim o
specyficzne idee", tzn. o rozumienie naszego posłannictwa i wyboru na Boe narzdzie, o pogldy na temat obustronnej
umowy, wizi lokalnej oraz kapitału łask Mater Ter Admirabilis z Szensztatu.
50. Std w obecnym stadium naszej Rodziny słyszymy potrójne wezwanie:
1. Pielgnuj bardzo troskliwie wiadomo otrzymanego od Boga posłannictwa i pełnienia roli Jego narzdzia.
2. Trwaj mocno i niewzruszenie przy swoim wybitnie maryjnym charakterze.
3. Postaw znów na pierwszym planie wkłady do kapitału łask Mater Ter Admirabilis.
51. S to te same trzy filary, na których opierało si ycie naszego witobliwego Józefa En-glinga. Przez
pełnomocnictwo in blanco na nowo nastawilimy si na nie i zobowizali do pracy w tym kierunku.
52. Pielgnuj bardzo troskliwie wiadomo otrzymanego od Boga posłannictwa i pełnienia roli Jego narzdzia.
53. Kto dokładnie orientuje si w obecnej sytuacji i zna ekonomi zbawienia, ten wie, jak potrzebne jest podkrelanie
nadprzyrodzonej wiadomoci posłannictwa i narzdzia.
54. Od dawna prawem samo przez si zrozumiałym było to, e głbiej potrafi wnikn w Królestwo Boe tylko ci ludzie i te społecznoci, które otrzymuj od Boga wyrane powołanie i posłannictwo. Dowodem s nie tylko kapłani i prorocy Starego Testamentu, ale take sam Zbawiciel, Apostołowie, nauka Kocioła i katolicki zmysł wiary.
55. Zbawiciel usuwa si na modlitw, a nastpnie wysyła, kogo sam chce. Zaley Mu na tym, by najblisi zrozumieli
Jego postpowanie: Nie wycie Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem".
W modlitwie arcykapłaskiej mówi Ojcu Niebieskiemu, e zachował od ducha wiata tych, których Mu dał.
56. Apostołowie - z Apostołem Narodów na czele - podkrelaj fakt, e s posłacami Boymi i Chrystusowymi.
57. W teorii i w praktyce Kociół trzyma si zasady, e nikt nie moe by wybrany i posłany, jeli nie był powołany tak
jak Aaron.
58. Poza tym katolicki zmysł wiary zarezerwował wyraenie posłannictwo" i powołanie" dla ludzi i społecznoci
posiadajcych wyrane wezwanie od Boga.
59. Dzisiejsza sytuacja przypomina nam pewne prawo, które Donoso Cortez wyczytał w historii wiata i Kocioła.
Według tego prawa istniej epoki, w których Kociół jest przeladowany pod kadym wzgldem. Pomimo e wyta
wszystkie siły, nie udaje mu si wyj z katakumb. Dopiero gdy wyranie pozna i zdecydowanie uzna ograniczono
ludzkiego pierwiastka w sobie, nagle wiekuisty Bóg pojawia si znów na szczycie wityni czasu, słycha trby i
upadaj mury Jerycha. Kto w takich chwilach nie jest uzbrojony w niezłomne przekonanie, e posiada specjalne
posłannictwo, otrzymane od Boga, i e nosi w sobie moc Bo, ten z góry skazany jest na bezowocno, bezsilno i
upadek. Tylko ten moe si odway płyn po wzburzonym morzu ycia, kto posiada niezachwian ufno i wiar w
moc Bo i posłannictwo.
60. Dzisiaj dziwimy si, e nasze młode pokolenie załoycielskie 25 lat temu posiadało tak głbok wiadomo
posłannictwa i narzdzia. Słusznie pytamy o przyczyny, które do tego doprowadziły. Znamy je. Wielu z nas w takich
warunkach z trudem stanłoby na wysokoci zadania. Lepiej pojmujemy ich tok rozumowania, który, po picioletniej
egzystencji i owocowaniu pod koniec wojny wiatowej, od 1919 roku utwierdził w nich to Boe posłannictwo.
Słyszelimy to i powtarzalimy ju niezliczone razy. Chodzi o znane okrelenia, które wskazuj na dzieło Boe: niepozorne narzdzia, wielkie trudnoci i wielka owocno. Wszystko, co wywalczylimy i osignlimy od roku 1919 a do
dnia dzisiejszego, wszechstronnie wzmacnia i ogromnie pogłbia łacuch dowodów, a tym samym nasz wiar w
posłannictwo i wiadomo, e jestemy narzdziami. Dlatego mamy powód do serdecznego dzikowania wszystkim,
którymi posłuyła si Opatrzno Boa w dostarczaniu nam trudnoci. Gdyby nie oni, nie mielibymy dzisiaj tak mocnej, radosnej i zwyciskiej wiary, nadziei i miłoci; dzi, kiedy tak wielu ludzi załamuje si, a zniechcenie zatacza szerokie krgi.
61. Naszym zadaniem jest teraz pogłbienie tej wiary w posłannictwo przez modlitw i studiowanie historii Rodziny i
 wiata.
62. Im lepiej i skuteczniej to czynimy, tym wiksze i cenniejsze zbieramy owoce: wzrasta wewntrzna wiadomo
swej zalenoci od Boga ywego. Coraz bardziej słabnie wiara we własne siły i rodki czysto ludzkie. Ukrycie i zadomowienie w Bogu, spokój i poczucie bezpieczestwa w Nim wpływaj na stanowczo i pewno postpowania, a wia-

ra w zwycistwo mocy Boej w Rodzinie staje si tak niezwyciona, e w kocu z głbokim przekonaniem bdziemy
mogli powiedzie: Jeli Bóg z nami, któ przeciwko nam?" - Wszystko mog w Tym, który mnie umacnia!" Przekonujemy si o prawdzie słów w. Augustyna: Kto wpatrzony jest w Oblicze Wszechmocnego, ten nie obawia si mocarzy
tego wiata". A gdyby Bóg zadał naszego ycia i chwilowego rozwizania naszej Rodziny, we wszystkim bdziemy
widzieli doskonał okazj udowodnienia naszej wiary w pierwiastek Boy w naszej Rodzinie. Bdziemy wtedy podobni
do Zbawiciela, który słowem i przykładem ustanowił wielkie prawo budowy Królestwa Boego: Gdy bd
podwyszony na krzyu, wszystkich pocign ku sobie". Ziarno musi by wrzucone w ziemi i musi obumrze,
wówczas przyniesie obfity plon. 63 Kto jest głboko przejty i przepełniony wiadomoci wystawionego
pełnomocnictwa in blanco, ten cał dusz opiera swoje ycie na wierze w posłannictwo Boe i czuje si narzdziem.
Byłoby przecie niedorzecznoci powicenie wszystkich sił duszy i ciała, wszystkich wartoci duchowych i materialnych, a nawet
ycia, takiemu dziełu, które nie zapewnia adnych doczesnych korzy ci, gdyby ono nie opierało si na wierze jako wielkiej potdze. Aby to ycie pogłbi w sobie, powinnimy stara si O moliwie dokładne poznanie ycia naszego
Józefa Englinga i czerpa z niego inspiracje. Bez Boskiego elementu jego ycie i działanie byłoby całkowicie
niezrozumiałe i nie do pomylenia.
64. Trwaj mocno i niewzruszenie przy swoim wybitnie maryjnym charakterze.
65. Wybitnie maryjny charakter naszej Rodziny ukazuje si w naszej historii. Odpowiada on Boskiemu prawu rzdzenia, porzdkowania I doskonalenia wiata, a take zwizanej ze zmysłami ludzkiej naturze.
66. W rzdzeniu wiatem przez przyczyny drugie Bóg kieruje si mdroci i szacunkiem wobec swoich stworze.
Chtnie przekazuje On rzeczom i ludziom swoje właciwoci, prawa i moc, pragnc, abymy miło i przywizanie,
które Jemu si naley, im okazywali, a przez nich Jemu. W ten sposób powstaje wielki organizm wizi. Matka Boa - to
Istota, któr stworzył najdobrotliwszy Bóg i wprost rozrzutnie obdarzył uczestniczeniem w swoich przymiotach. Dlatego pragnie i yczy sobie tego, by Ona była dla nas wit wizi, z któr serdecznie si złczymy, abymy wraz z Ni
zostali pocignici wzwy do Jego własnego Serca.
67. Nasza natura nie jest czysto duchowa, lecz take zmysłowa, dlatego jej głód wiecznoci wyraa si w głbokiej
tsknocie za znakami Boga. Wszechmocny, najłaskawszy Bóg, odwieczna Mdro, uwzgldnia t potrzeb w róny
sposób. Zesłał nam swego Jednorodzonego Syna. W Nim mamy zwrócone ku sobie Oblicze Ojca Niebieskiego. Dał
nam witych. Oni równie na swój sposób spełniaj to samo zadanie. Na podobnej linii znajduje si osoba Matki
Boej. Poniewa Bóg stworzył J niejako w ekstazie", dlatego stosunkowo wiernie odzwierciedla Ona doskonałoci
Boe. Kto na Ni spoglda i Jej si oddaje, ten bardzo głboko przeywa blisko Boga, podziwia Jego wielko, a
nastpnie w sposób prosty i skuteczny czuje si pocignity do Jego Serca. Ona jest dla nas oficjaln Nosicielk Chrystusa i Boga, Dawczyni i Słuebnic. Kto J znajdzie, znajdzie ycie i otrzyma zbawienie od Pana.
68. To obiektywne stanowisko Matki Boej w planie zbawienia, niezwykle mocno przejawia si w historii naszej Rodziny. Błogosławiona midzy niewiastami jest ródłem jej powstania i drog do celu. Jednoczenie ucielenia Ona obrazowo cał metod pracy w Rodzinie.
69. Wszystko, cokolwiek powstało w Rodzinie, powstało w zalenoci od Jej wstawiennictwa i Jej przykładu. Dlatego
chtnie nazywamy J nasz Załoycielk, Pani i Królow. Wszystkie nasze myli i denia prowadz do uwiadomienia sobie wewntrznej zalenoci od Niej.
70. Pełnomocnictwo in blanco winno zapewni naszemu uzalenieniu i przywizaniu do Niej wysoki stopie i trwało.
Kierujemy si tu wielkim prawem, wyraonym przez w. Izydora w nastpujcych słowach: Ut sim servus Filii, appeto
sewitutem Genitricis - Aby serdecznie kocha Zbawiciela, d do głbokiej wizi z Jego Matk. Pius X wyraził to samo w klasycznej formie: Nikt nie posiada wikszej zdolnoci jednoczenia ludzi z Chrystusem, jak ta Dziewica. Według
słów Chrystusa to jest ycie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałe, Jezusa Chry-stusa (J 17,3). Poniewa jednak przez Maryj dochodzimy do yciodajnego poznania Chrystusa, wobec tego tym łatwiej przez Ni osigniemy ycie, którego On jest ródłem i pocztkiem". Na innym miejscu znów dodaje:
Kto nie doszedł do przekonania, e nie ma pewniejszego i łatwiejszego rodka prowadzcego do zjednoczenia wszystkich z Chrystusem i osignicia przez Niego doskonałego dziecictwa, abymy byli błogosławionymi i bez skazy przed
Bogiem, jak cze oddawana Maryi?" (Encyklika Jubileuszowa, 2 lutego 1904 r.).
71. To, co jasno widział i wyranie powiedział Papie Eucharystii, potwierdza si w yciu wewntrznym naszego
Józefa Englinga, który nazywał siebie i ył jako Mancipatus Mariae i dlatego włanie wzrastała w nim tak głboka
miło do Zbawiciela. Dowodem tego jest równie minione 25 lat historii naszej Rodziny. Poniewa nasza Rodzina tak
głboko i organicznie zjednoczyła si z Matk Bo, była ona zawsze wraliwa i otwarta na wszystko, co Boe, tak skutecznie walczyła o głbokie zjednoczenie z Chrystusem i o dziecic miło do Ojca Niebieskiego. Fakt, e w swoim
podejciu do liturgii zachowała zdrowy umiar i wyran głbi, zawdzicza równie swej łcznoci z Maryj i naladowaniu Jej.
72. Warto przypomnie sobie o tej doniosłej współzalenoci. Jeli miło do Maryi ju w przeszłoci zapewniła nam
tak wielkie dary, to czegó moemy si spodziewa teraz, gdy nasza Rodzina przez pełnomocnictwo in blanco wiadomie, głboko i na zawsze złczyła si znów na tej płaszczynie.
73. Nie moemy jednak zadowoli si spogldaniem na Matk Bo jako na wzór i Ordowniczk. Zgodnie z planem
Boym moe Ona i powinna by organiczn drog do celu w naszej działalnoci apostolskiej.
74. Odpowiada to duchowi Aktu Załoycielskiego i całej historii naszej Rodziny. Klasycznym dowodem - jak zawsze jest nasz Józef Engling.
75. Odpowiada to yczeniu Zbawiciela, który przyszedł do nas przez Maryj i w ten sposób wskazał nam drog do Nie-

go i do Ojca.
76. Odpowiada to potrzebie naszego serca, wszak z pełnoci serca mówi usta. Chtnie przekazujemy innym to, co
przeywalimy i czego dowiadczylimy w swoim yciu.
77. Odpowiada to szczególnej wraliwoci dzisiejszego człowieka. Jeli w ogóle posiada on jeszcze nastawienie nadprzyrodzone, łczy si ono z wyran wraliwoci na pogldowe przedstawianie spraw religijnych. Pan Bóg w ten
sposób uwzgldnia t potrzeb, e w osobie ukochanej Matki Boej klasycznie przedstawia oczom całej ludzkoci
wielk ide chrzecijastwa.
78. Jest to odpowied na bezradno współczesnego duszpasterstwa. Niezliczone, wypróbowane dotd rodki w religijno-moralnym zdobywaniu ludzi stały si niedostpne lub zawodz w zastosowaniu. Dlatego apostoł, nastawiony na
 wiat nadprzyrodzony, tym bardziej i tym chtniej ukazuje ludowi Matk Bo i daje J jako wielkiego Duszpasterza.
Zgodnie z planem Boym jest Ona wielkim misjonarzem". Ona bdzie działała cuda" (w. Wincenty Pallotti)1. O nie,
Ona ju działała cuda! Tam, gdzie inne rodki zawodz, Ona rzeczywicie dokonuje wielkich i przedziwnych rzeczy.
Ona jest gratia plena (pełna łaski). Bóg stworzył dusz ludzk tak bardzo podatn na Jej wpływ, e ten, kto zupełnie zamyka si wobec Niej, widocznie utracił ju zmysł religijny chrzecijanina.
79. Duszpasterski wpływ Matki Boej jest te niezwykle skuteczny, gdy chodzi o przezwycieni błdów kadej epoki. Kociół przekonał si o tym na własnym dowiadczeniu, dlatego wyznaje i piewa: Omnes haereses Tu sol inte-remisti in universo mundol - Ty sama przezwyciyła wszystkie herezje na całym wiecie! 80 Nasze pełnomocnictwo in
blanco zawiera w sobie ponowne, radosne, jednoznaczne i nieodwołalne przyznanie si do tego apostolstwa kultu maryjnego. Całkowicie i bez zastrzee oddajemy si Trzykro Przedziwnej Matce z Szensztatu i Jej Dziełu. Ten fakt musi
nas przynagla nie tylko do miłowania Jej Dzieła, lecz take do budzenia serdecznego entuzjazmu dla Niej samej w szerokich krgach. Jak to si dokona w poszczególnych przypadkach, bdzie zaleało od rónych okolicznoci. Wikszo
z nas posiada wieloletnie dowiadczenie w szerzeniu prawdziwej, wiatłej miłoci do Mater Ter Admirabilis. Dlatego
nie potrzebuj oni specjalnych wskaza w tym wzgldzie. Na jedno wszake trzeba szczególnie zwróci uwag. Obecnie jest rzecz wan, bymy si wraz z naszymi podopiecznymi bardziej ni dotd skupiali wokoło ołtarza MTA we
własnym domu albo w ssiedniej kaplicy MTA, rozdawali obrazki i medaliki MTA ludziom zagroonym, wojskowym,
uchodcom, cierpicym i szukajcym pomocy oraz niepostrzeenie umieszczali je w schronach przeciwlotniczych.
Macierzyskie Serce Maryi daje czsto pewniejsz ochron ni wszystkie inne pomieszczenia. Poza tym aktualne jest
stare prawo: Gdzie istnieje prawdziwa miło, tam nie wystpuj szybko trudnoci z szukaniem rodków do zdobywania Matce Trzykro Przedziwnej z Szensztatu nowych czcicieli.
81. Nasz trosk o szerzenie kultu maryjnego wiadomie nazywamy organiczn drog do celu w spełnianiu zadania naszej Rodziny. Chcemy przez to powiedzie, e przywizanie do Matki Boej traktujemy jako cel poredni, a nie jako ostateczny cel naszych de. Widzimy w nim niezwykle cenny i wypróbowany rodek, by na nowo ukaza wiatu oblicze
Chrystusa. Od pocztku stanowiło to jasno okrelone denie. W czasie wojny wiatowej wyrazilimy je w dwóch znanych modlitwach, które z czasem stały si wspólne dla całej Rodziny. Oto ich tre:
82. Matko Trzykro Przedziwna, ucz nas, Twych rycerzy, walczy przeciw potdze i zastpom wroga, z miłoci ku Tobie, aby wiat, przez Ciebie odnowiony,
głosił chwał Chrystusa.
83. Zstp na niemieck ziemi, Matko, z Niebiesk Dziecin, pozwól nam i Twymi ladami, daj odnale prawdziwy
pokój.
Matko złczona z Dzieciciem w miłoci, Ty tylko moesz uzdrowi Ojczyzn.
84. Jeeli w duchu pełnomocnictwa in blanco powanie potraktujemy apostolstwo w słubie MTA i cał dusz
włoymy w pełnienie go, to ufamy, e przyczynimy si do przyspieszenia chwili przemiany, o której Kociół słusznie
 piewa: Omnes haereses - etiam anthropologicas - tu sol interemisti in universo mundo! Ty przezwyciyła take antropologiczne" herezje czasów nowoytnych i zaprowadziła nowy porzdek w społecznoci chrzecijaskiej.
Równoczenie bdzie to nasz czynny wkład do wyjanienia problemu powszechnego porednictwa łask.
85. Czy istnieje głboko religijna dusza, której nie rozpaliłby tak wspaniały podwójny cel i nie pobudził do
zaangaowania si ze wszystkich sił? Oby Trzykro Przedziwna Matka z Szensz-tatu wybrała i posłuyła si do
spełnienia tak wzniosłego zadania jak najwiksz liczb dzieci i członków naszej Rodziny.
86. W tych rozwaaniach nie odsłonilimy jeszcze całkowicie maryjnego charakteru naszej Rodziny. Kiedy mylimy
lub mówimy o Trzykro Przedziwnej Matce z Szensztatu, wtedy uwiadamiamy sobie, e Jej zawdziczamy nie tylko
pocztek naszej Rodziny i drog do celu w pełnieniu zadania, ale take metod duszpasterze wania i wychowania.
87. Z tego punktu widzenia, w doskonałoci swej istoty jest Ona klasycznym punktem zetknicia si natury i łaski, jedynym w swoim rodzaju ucielenieniem harmonijnego ich połczenia, dlatego reprezentuje organiczn ascez i pedagogik i rczy za nie.
88. Poniewa dotychczas w naszym myleniu, pragnieniach i działaniu uwzgldnialimy t postaw Matki Boej, dlatego we wszystkich naszych deniach trwalimy nie tylko blisko Boga, ale take blisko ludzi i ycia, przechodzc spokojnie i pewnie przez skrajne prdy czasu, powstajce w Kociele i poza nim.
89. Nasze pełnomocnictwo in blanco zawiera w sobie ponowne wyraenie zgody na nauk o organizmie. Zobowizuje
nas ono przecie nie tylko do niepodzielnego oddania si Matce Trzykro Przedziwnej z Szensztatu, ale równie Jej
Dziełu. A do Dzieła Szensztackiego naley - jako istotna cz - idea organizmu, abstrahujc od tego, e wiatły, serdeczny kult maryjny sam z siebie kae myle i postpowa organicznie.
90. Decydujc si na pełnomocnictwo in blanco, na nowo i głbiej ni dotd przyjmujemy powane i trudne zadanie pomocy w ratowaniu zagroonych momentów w organizmie chrzecijaskiego mylenia i ycia. Przede wszystkim mamy

na myli stosunek napicia pomidzy jednostk a społecznoci, wolnoci i wizami, zdrow chrzecijask odwag i
okrelon samodzielnoci, heroicznym bezinteresownym nastawieniem si na słub w duchu Niepokalanej,
wraliwoci na prawd, usposobieniem pokojowym i miłoci do Boga. Chodzi o nowy typ człowieka, o nowoczesnego witego w yciu codziennym, jakiego Pan Bóg wyranie domaga si przez znaki czasu, stawiajc nam przed oczy
wzór w osobie Józefa Englinga.
91. Postaw znów na pierwszym planie wkłady do kapitału łask Mater Ter Admirabilis!
92. Wszystko, co powiedzielimy dotd na temat wiadomoci otrzymanego od Boga posłannictwa i maryjnych cech
naszej Rodziny, znajduje konkretn form we wkładach do kapitału łask Mater Ter Admirabilis.
93. Dlatego jest rzecz zrozumiał, e były one przedmiotem najdłuszych ataków w ostatnich latach. Dziki temu
czsto mielimy okazj szukania ich dogmatycznego uzasadnienia, psychologicznego znaczenia i przydatnoci w wychowaniu. W wyniku poszukiwa pogłbiło si nasze przekonanie o ich wszechstronnej wartoci i troska o ich
pomnaanie.
94. Widzimy je w pocztkach naszej historii rodzinnej, w pocztkach kadego nowego sanktuarium szensztackiego i we
wszelkiej owocnej pracy na rzecz Szensztatu. Z czasem ofiary do skarbca łask stały si wyrazem niepodzielnego oddania si Matce Trzykro Przedziwnej z Szensztatu i Jej Dziełu, skutecznego i owieconego łczenia działania Boego i
własnego, nadprzyrodzonej wiary w posłannictwo i głbokiego nastawienia maryjnego, a tym samym miernikiem niezawodnoci i przydatnoci poszczególnych członków Rodziny.
95. Przez pełnomocnictwo in blanco przywracamy wkładom do kapitału łask Mater Ter Admirabilis to miejsce w naszej
Rodzinie i w naszym własnym yciu, które miały w yciu i deniach Józefa Englinga i które na zawsze wyznaczyły im
plany Boe.
96. Bogu dziki! I tak znów stajemy zdecydowanie na gruncie naszej tradycji i niesiemy w kryzysow przyszło jedn
z najistotniejszych podstawowych sił w organizmie naszego ycia rodzinnego, na nowo wzmocnion. Cieszymy si z
tego, poniewa znamy i uznajemy nastpujce prawo: Omne regnum iisdem mediis continetur, uibus conditum est,
tzn.: Rozkwit królestwa uzaleniony jest od wiernoci wobec podstawowych sił, które dały mu pocztek. Nasza Rodzina faktycznie powstała dziki wkładom do kapitału łask Mater Ter Admirabilis, dlatego po wszystkie czasy musi przy
nich niewzruszenie sta, inaczej nie bdzie zdolna do przetrwania próby ogniowej. Wraz z nimi Rodzina istnieje lub
upada i traci na skutecznoci w działaniu.
97. Ponadto nadchodz czasy, w których wkłady do kapitału łask Mater Ter Admirabilis mog by nie tylko najskuteczniejsze i posiada najwiksze znaczenie, ale równie mog sta si dla nas jedyn maryjn słub apostolsk. Zrozumiemy to wtedy, gdy uwiadomimy sobie, e wkłady do skarbca łask to nic innego, jak tylko zdrowe, powane i skuteczne
denie do witoci na rzecz maryjnego apostolstwa. To, co Lucie Christine mówi o kapłanach, dotyczy kadego z nas:
Jeli kapłan nie moe ju nic zrobi, pozostaje mu jeszcze jedno: sta si witym. Słowa nie robi ju adnego
wraenia na ludziach przeywajcych rozczarowania i błdzcych, nie oparliby si jednak oni urokowi prawdziwej
 wito ci".
98. W kocu trzeba sobie uwiadomi, e połoenie naszego narodu z absolutn koniecznoci na całej linii domaga si
od nas tego, co Ewangelia nazywa radami ewangelicznymi, a asceza - duchem lubów, tzn. wysokiego stopnia ducha
ubóstwa, moralnej czystoci i w Bogu ugruntowanego posłuszestwa i wiernoci. Jeeli w duchu pełnomocnictwa in
blanco bdziemy powaniej ni dotd traktowali wkłady do kapitału łask, bdzie nam łatwiej włczy ducha lubów w
ycie codzienne i praktykowa go z wiksz gorliwoci i wytrwało ci. Pomog nam one take do wykorzystania potrzeb czasu w naszym deniu do witoci i w Dziele Szensztackim.
99. Oby Trzykro Przedziwna Matka z Szen-sztatu w podarunku jubileuszowym wyprosiła wszystkim swoim dzieciom
naleyte zrozumienie wkładów do kapitału łask oraz zrozumienie maryjnego charakteru naszej Rodziny i jej Boego
posłannictwa.
100. Uroczysto naszego powicenia dobiega koca. Czy bdzie ono miało kiedy głbsze znaczenie w historii naszej
Rodziny? Wszyscy odnosimy wraenie, e przeywamy drugie załoenie. Fundamenty pozostały takie same jak w roku
1914, tylko dzi s one silniejsze i bardziej niewzruszone ni wówczas. Pełnomocnictwo in blanco tworzy granic
midzy dwoma epokami naszej historii. Jest ono zakoczeniem 25-letniego owocnego rozwoju, wypełnionego łask i
prac. Oby stało si pocztkiem nowego, jeszcze głbszego rozwoju. Widzimy, e przeszło wyranie przeywalimy
pod opiek Maryi". Dzikujemy Jej za to z całego serca i z głbokim wzruszeniem, z pokor głosimy całemu wiatu:
Nos cum Prole pia, benedixit Virgo Maria! Jednoczenie dodajemy pełn ufnoci prob: Nos cum Prole pia, benedicat
Virgo Maria! Wraz ze swym ukochanym Dziecitkiem niech nas błogosławi Panna Maryja! 101 Czy jednak przyszło
pod opiek Maryi" - zgodnie z naszymi oczekiwaniami - bdzie naprawd bezpieczna i wyda obfite plony? Wydaje mi
si, jak gdyby włanie w tej chwili, w odwiecznej kaplicy w. Michała, Matka Boa przemawiała do nas przez usta
Archanioła, podobnie jak w roku 1914: "Nie troszczcie si o spełnienie waszych pragnie. Ego diligentes, me diligo Miłuj tych, którzy mnie miłuj". Taka miło pragnie i musi si okaza w głbszej, pokornej wiadomoci
posłannictwa i nadziei zwycistwa, w gorliwej pracy na rzecz wybitnie maryjnego charakteru naszej Rodziny
1 w owieconych oraz niezawodnych wkładach do kapitału łask. To nasze zadanie.
102. Wszystko inne pozostawimy naszej ukochanej Trzykro Przedziwnej Matce z Szensz-tatu. Ze słowami Mater habebit curam na ustach i w sercu radonie idziemy w przyszło.
103. Nie zabraknie nam trudnoci. Jestemy na to przygotowani. Ufamy jednak, e przy pomocy łaski Boej zdołamy je
przezwyciy, podobnie jak w minionych 25 latach.
104. W wojnie hiszpaskiej bolszewicy upatrzyli sobie jako cel ataków narodowe sanktuarium maryjne w Saragossie.
Aby bez przeszkód dotrze do niego, posłuyli si samolotem o barwach narodowych. Z wysokoci około 10 metrów

nad kociołem pielgrzymkowym zrzucili trzy bomby. Pierwsza wayła 50 kg i upadła w pobliu kocioła, ale nie
eksplodowała. Druga uderzyła w wie i rozpadła si na dwie czci. Trzecia wprawdzie osignła cel, tj. chór, jednak
nie eksplodowała. Fachowcy, którzy póniej badali te bomby, owiadczyli, e czego podobnego jeszcze nie widzieli:
lonty przepalone, aparat w porzdku, 32 kg prochu, a mimo to nie było eksplozji. To po
105. Nie wiemy dokładnie, jakie trudnoci przyniesie nam przyszło, czy bd podobne do tych w Saragossie, czy te
innego rodzaju. W to jedno wierzymy i ufamy niezachwianie, e Matka Boa, która w 1914 roku tu w szczególny
sposób umieciła swój tron", aby rozdziela swoje skarby i działa cuda łaski, zgodnie z planem Boej Opatrznoci,
dotd nas nie opuci, dokd my Jej nie opucimy i dokd bdziemy si stara wyej wymienione potrójne zadanie
wypełnia odwanie i trwale.
106. W 1918 r., jako podzikowanie za wszystkie dobrodziejstwa otrzymane w okresie wojny, ufundowalimy pomnik i
tablic pamitkow. Jeeli przeprowadzi nas zwycisko przez nowe niebezpieczestwa i mimo wszelkich przeszkód pozwoli spełni nasze posłannictwo, wtedy postawimy Jej nowy pomnik wdzicznoci, który bdzie głosił Jej potg i
dobro wszystkim nastpnym pokoleniom. Moe to by nowy kociół pielgrzymkowy, wielka kolumna MTA albo
jeszcze co innego.
107. Niezalenie od tego, co wybierzemy, ostatecznie bdzie to tylko symbolem wielkiej, ywej katedry maryjnej, któr
nasza Rodzina wybuduje w wiecie i w której kady z nas winien by i pozosta ywym kamieniem budowlanym.
108. Gdy mieszkacy Saragossy usłyszeli o tym cudownym wydarzeniu, gromadnie pielgrzymowali do cudownego
ołtarza i zasypywali go kwiatami. Co wieczór gromadzili si na wielkie dzikczynne i pokutne naboestwo. Duchowni
i wieccy, dostojnicy, profesorowie uniwersytetu i generał garnizonu - wszyscy z wielk radoci i entuzjazmem
cignli przez miasto nie przestajc piewa ku czci Madonny z Pilar. Pewnego razu ów generał utorował sobie drog
do cudownego obrazu, ucałował go z szacunkiem i zawołał do tłumu krótko, po ołniersku: " Niniejszym mianuj
Matk Bo z Pilar najwyszym dowódc mojego wojska", nastpnie zawiesił Jej na szyi najwysze odznaczenie, jakie
moe otrzyma dowódca pułku. Rado ludu nie miała granic.
109. Czy to historyczne zdarzenie powtórzy si kiedy w Szensztacie na zakoczenie tej wielkiej wiatowej katastrofy?
Czy po upływie nastpnych 25 lat nasza Rodzina bdzie mogła rozpocz starania o kanonizacj drugiego Józefa Englinga? Da Bóg, e tak bdzie.
1 Z posłuszestwa wobec dekretów papiea Urbana VIII wyjaniamy, e uyte w tym pimie wyraenia cud" i cudownie" nie chc uprzedza orzeczenia kocielnego. Naley je rozumie w szerszym znaczeniu i dlatego domagaj si one
tylko ludzkiej wiarygodnoci.

