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ŻYĆ PRAWDĄ

Śpiew: Bogurodzica…
Maryjo, Królowo Polski…
Maryjo, nasza Matko Trzykroć Przedziwna! Za nami pierwszy pełny intensywny dzień
pielgrzymowania śladami założyciela. Tak wiele dzisiaj przeżyliśmy. W godzinie apelu
klękamy przez Twoim obliczem, by podziękować za łaski dzisiejszego dnia. Dziękujemy za:
- tworzenie wspólnoty w domu rodzinnym sługi Bożego Józefa Englinga,
- odkrywanie działania Bożej Opatrzności w naszym życiu,
- za nawiedzenie sanktuarium w św. Lipce i uczczenie Cię jako Królowej i Matki Jedności
Chrześcijan,
- odsłonięcie kolejnej tablicy upamiętniającej pobyt założyciela w Reszlu,
- za poznanie jeszcze jednego odcinka historii związanej z obecnością założyciela na Warmii,
- za usłyszane dziś świadectwa o założycielu,
- za wszystkich naszych poprzedników na drodze przymierza miłości, którzy na Warmii, w
Reszlu i Klewnie, budowali Szensztat,
- za życzliwość wielu osób, które wsparły nas na rekolekcyjnym szlaku
- za łaski, które dzisiaj otrzymaliśmy osobiście,
- za usłyszane dziś poruszenia naszych serc, umysłu i woli,
W chwili ciszy przeżyjmy jeszcze raz dzisiejszy dzień i wzbudźmy wdzięczność Bogu i
Maryi za to, co zdziałali w mojej duszy.



Chwila ciszy
Chcę Ci za wszystko serdeczne nieść dzięki…

Śpiew: pieśń maryjna
Dziś przypada jeszcze jeden powód do wdzięczności – za dar kapłaństwa Ojca
Założyciela. Nasz dobry i troskliwy ojciec przy końcu dnia kieruje do nas słowa, naukę o
życiu w prawdzie. Pragnie, aby dzieci Szensztatu, budowały na fundamencie prawdy, bez
względu na okoliczności życia. Ojciec założyciel mówi nam:
„Niebo na ziemi bez walki jest po prostu niemożliwe. Musimy walczyć. Znakiem
naszej walki jest Maryja. Maryja wzywa nas do walki o królestwo Szensztatu, które mamy
ustawicznie przed oczami jako nasz wzniosły ideał. <Czy znasz ten kraj…>, gdzie panuje
prawda, gdzie króluje uczciwość… Maryja, ten wielki znak walki, chce ukazać nam prawdę.
Powinniśmy żyć prawdą. (…).
Szensztat jest królestwem sprawiedliwości. Dlatego też moja rodzina powinna być
królestwem sprawiedliwości. Szensztat jest królestwem miłości, a więc i moja rodzina
powinna być królestwem miłości. Musimy sprawić, by to słowo było zgodne z prawdą:
Szensztat jest moim domem, ojczyzną, dającą poczucie bezpieczeństwa, w której każdy czuje
się bezpieczny. Z wszystkich sił i odważnie musimy walczyć, by nasz ideał stał się
rzeczywistością. W jaki sposób moja rodzina stanie się takim królestwem? Kto nam pomoże

w budowaniu tego królestwa Bożego? Ono powstanie nie dlatego, że sami chcemy je
stworzyć. To musi być dar Maryi. Ona musi nam podarować to królestwo, tę cudowną krainę.
Zbawiciel powiedział: <Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ja się na to narodziłem i na to
przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. (J 16,6; 18,37). Co to jest prawda? To
Piłatowe pytanie nie schodzi dzisiaj z warg ludzkich. Dzisiaj <prawdą> jest narodowy
socjalizm, jutro będzie nią bolszewizm. Prawda jest jak nierządnica, którą można kupić. Kto
tak mówi? Nikt inny tylko diabeł, kłamca, przeciwnik Boga.
Gromadząc się tutaj otrzymujemy lekcję o absolutnej mocy zobowiązującej odwiecznego
prawa moralnego. I z tego miejsca może wyjść niezmierzone i przeogromne
błogosławieństwo dla Kościoła i dla państwa. Nasze spotkania tutaj są przede wszystkim
lekcją o uczciwości w naszym życiu”1.


Chwila refleksji

Czy mogę jasno powiedzieć, że jestem człowiekiem prawdy, jakiego chciał ukształtować
Ojciec Założyciel?
Czy moje codzienne postawy i decyzje są zgodne z prawem moralnym i moim sumieniem?
Czy inni mogą polegać na moim słowie, czynie, wierności?
Czy buduję się przykładem świętych, którzy trwali niewzruszenie w prawdzie, mimo
niesprzyjających i zatrważających okoliczności życia?
Czy Józef Engling jest dla mnie przykładem i nadzieją w doskonaleniu wewnętrznego ducha?
Czy jako człowiek Szensztatu, tworzę wokół siebie atmosferę bezpieczeństwa płynącą z
prawdy i uczciwości?
Maryjo, Matko Pokoju i Jedności, zawierzamy Ci siebie. Pomóż nam przemieniać siebie,
a w ten sposób budować lepszy świat. Przyjmij nasze dziękczynienia i prośby, w szczególny
sposób o dar beatyfikacji Ojca Założyciela i Józefa Englinga, a także o życie wieczne dla
zmarłych członków Szensztatu działających na terenie Warmii.


Dziesiątka różańca świętego Ukoronowanie NMP

Odnówmy wspólnie przymierze miłości:



O Pani moja…
Błogosławieństwo

Śpiew: pieśń maryjna
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J. Kentenich, Nasze maryjne posłannictwo, katecheza 26 Maryja – znak walki o prawdę, s. 227-229.

