
Modlitwa o beatyfikację Józefa Englinga

Panie Jezu Chryste, Synu Ojca Miłującego wszystkich ludzi, Ty  powołałeś Józefa 
Englinga do naśladowania Ciebie i wzbudziłeś w nim pragnienie kapłaństwa. On miłował Cię 
całym sercem i dzielił się doświadczeniem tej miłości z innymi, stając się w ten sposób 
wszystkim dla wszystkich. Jego fizyczne ograniczenia nie przeszkodziły mu w dążeniu do 
pełni człowieczeństwa. Obdarz nas odwagą naśladowania Cię z radością i zaufaniem w życiu 
codziennym, byśmy tak jak Józef Engling świadczyli o Twojej Boskiej obecności w świecie. 
Wysłuchaj również naszych osobistych próśb i zaradź problemom naszych czasów.

Maryjo, Królowo Apostołów i Matko Trzykroć Przedziwna, Józef Engling pragnął 
całkowicie należeć do Ciebie. Poprzez Twój przykład i formację w niższym seminarium 
duchownym przygotowałaś go do trudnych zadań życiowych. Zawsze był gotowy pomagać 
bliźnim i w tym celu z niestrudzoną cierpliwością nawiązywał z nimi kontakty. W czasie 
wojny prowadził głębokie życie modlitewne, zachęcał do pojednania i w apostolskiej 
dyspozycyjności angażował się w chrześcijańskie kształtowanie swego otoczenia. Matko 
Boża, Ty uformowałaś go na jaśniejący przykład dla naszych czasów. Spraw, byśmy podążali 
za jego wzorem i uproś mu wkrótce chwałę ołtarzy. Amen.

Za zezwoleniem władz kościelnych 

Józef Engling (5.01.1898 – 4.10.1918)
Życiorys:
1898  - urodził się w Prositach na Warmii
1912  - wstąpił do niższego seminarium Księży Pallotynów w Szensztat/ Vallendar nad 
Renem
1915  - współpracował z Ojcem Kentenichem w sodalicji mariańskiej 
1917  - zaciągnięty do wojska jako żołnierz na froncie wschodnim i we Francji 
1918  - poległ pod Cambrai we Francji

 Jego program życiowy:
„Stać się wszystkim dla wszystkich i w pełni należeć do Maryi”

Ostatnie słowa:
„Bóg, kochający Ojciec wszystkich ludzi jest przy mnie. (…) Jestem przygotowany i mam 
wszystko w porządku” (4.10.1918)

O. Kentenich o nim: 
Jest on wzorem jedności, świętości w życiu codziennym i pobożności maryjnej

Patron:
Decyzji życiowych podejmowanych przez młodzież oraz pojednania ponad granicami 

Wysłuchane modlitwy prosimy kierować na adres:

Sekretariat Józefa Englinga



Prosity 28, 11-230 Bisztynek 
lub – engling-sekretariat@schoenstatt.net 
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