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Drodzy Przyjaciele Józefa Englinga,

Za nami obfity w wydarzenia rok z Józefem Englingiem. Niniejszy List Informacyjny opisuje 
pielgrzymkę  do  Prosit,  jak  również  uroczystości  związane  odnowieniem  memoriału w  Merville. 
Chciałbym opowiedzieć jeszcze o jednym wydarzeniu.

Ruch Szensztacki diecezji  Aachen z wdzięczności za swoją historię z Józefem Englingiem 
podarował relief,  który  pielgrzymował  po  diecezji,  był  również  w  Merville  i  został  poświęcony 
podczas pielgrzymki na wiosnę. Jako wicepostulator dane było mi dnia 23. września umieścić go na 
drodze do Sanktuarium w Puffendorfie.

Relief ukazuje scenę, w której ojciec Józef Kentenich żegna Józefa Englinga pod koniec jego 
ostatniego pobytu w Szensztat,  na kilka miesięcy przed jego śmiercią.  Jest  to symboliczny obraz,  
ukazujący  20-letniego  Englinga  i  profil  80-letniego  Józefa  Kentenicha,  który  w  momencie 
historycznego wydarzenia nie miał jeszcze 33 lat. Założyciel i jego wybitny uczeń – znamy relację,  
jaka łączyła ich za życia.  Oczywista różnica wieku na plakiecie przypomina,  że relacje osobowe i  
impulsy obopólnego uczenia się i nauczania nie są zależne od wieku.

W nadchodzącym roku upłynie 110 lat od urodzenia Józefa Englinga i 90 lat od jego śmierci. 
Wciąż –  i chyba wciąż bardziej – widoczna jest obecność jego osoby i  przesłania. W Niemczech,  
Francji, Polsce, ale również w USA i krajach Ameryki Południowej oraz Afryki uważany jest on za 
„prototyp“ urzeczywistnionego Szensztatu. Jeszcze nie wiadomo, jakie uroczystości odbędą się w tym 
roku jubileuszowym 2008. W każdym razie relief z obrazem 80-letniego i 20-letniego ukazują, że jego 
historia się nie skończyła. Módlmy się zwłaszcza o pomyślne zakończenie procesu beatyfikacyjnego 
w diecezji Trewir.
Ojciec Joachim Schmiedl
Wicepostulator procesu beatyfikacyjnego

Świadectwa – Impulsy z życia
W tej rubryce znajdziecie Państwo zestawienie sprawozdań, listów, zapowiedzi i  

świadectw. Znów miały miejsce wydarzenia, o których poniżej.

Pielgrzymka do Prosit w dniach  13. -19. maja 2007

21 uczestników udało się – na zaproszenie Braci Maryi i pod ich przewodnictwem - śladami 
Józefa  Englinga  do  jego  ojczyzny.  Pielgrzymi  odkryli  Prosity  z  ich  400-ma  mieszkańcami.  
Wicepostulator, o. Joachim Schmiedl  niezwykle  interesująco przybliżył  uczestnikom postać Józefa 
Englinga na podstawie Kroniki Wsi autorstwa Kanthera, sprawozdań wojennych z ówczesnych gazet 
oraz notatek z Dzienniczków Englinga, przybliżając nam jego ojczyznę. Dla niektórych z nas było to 
prawdziwe odkrycie, które pozwoliło nam lepiej zrozumieć współzałożyciela Szensztatu. Właśnie tu 
rodziła się jego żarliwa miłość do ojczyzny, do Matki Bożej, jego dobre i szczere usposobienie, jak 
również heroiczne życie, które może czasami rodzi dystans, ale właśnie tu ukazuje się ono w jego  
korzeniach, w dziecięcej relacji wobec rodziców i Maryi.  Podróż do ojczyzny Józefa Englinga nie  
ograniczała się jedynie do idylli Prosit. Pielgrzymi pokonali niemal 4000 km samolotem i autobusem, 
poruszając się śladami Józefa Englinga, który w swym życiu również wiele podróżował po Europie,  
np. jako żołnierz odwiedził Warszawę, która wówczas należała do Rosji.
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Pierwszym istotnym przeżyciem było spotkanie z siostrą Józefą Urban w Świdrze oraz z o.  
Arkadiuszem Sosną, przy pierwszym sanktuarium szensztackim w Polsce. Siostra Józefa opowiadała, 
jak o. Kentenich wysłał ją w 1946r. z siostrą Marianną do Polski. Byłą to „droga w ciemno“, pośród 
powojennego  chaosu,  jednak  siostry  podjęły  ją  z  wielkim  zaufaniem  wobec  Boga  oraz  Ojca 
Założyciela. O. Arkadiusz Sosna w swoim kazaniu, w dniu poświęcenia Sanktuarium na Syjonie w 
Józefowie  przypomniał  o  nie  mniej  interesującej  historii  powstawania  jego  wspólnoty,  Ojców 
Szensztackich  w  Polsce.  Pokazał  nam  również  Warszawę  z  jej  okazałą  starówką,  całkowicie  
zniszczoną  przez  nazistów.  Przy  grobie  Księdza  Jerzego  Popiełuszki,  przypomniał  o  męczenniku 
naszych czasów, który zaangażował się w prawo, wolność i sprawiedliwość, przypłacając tę walkę 
swym życiem.

Drugim przeżyciem był  wyjazd do Królewca. Już podczas wcześniejszych pielgrzymek do 
Prosit zrodziły się kontakty z młodzieżą rosyjską, poza tym podczas zwiedzania Warmii odkryliśmy,  
jak blisko leży granica polsko-rosyjska. Tak zrodził się pomysł, by odwiedzić dawną stolicę byłych  
Prus Wschodnich, jak również Siostry Maryi w mieście nad Pregołą. Przed 16 laty Siostry zaczynały 
od kuchni  dla ubogich,  teraz  zaś skoncentrowały się na pracy katechetycznej  oraz organizowaniu  
kręgów  Matki  Bożej  Pielgrzymującej.  Interesująco  opowiadały  o  swej  działalności  i 
niekonwencjonalnym apostolstwie w tym ateistycznym kraju. Pragnienie Józefa Englinga, by „całej 
Azji  zanieść  światło  wiary!“  (Dzienniczki  19.02.1916),  staje  się  tu  dzięki  Siostrom  Maryi 
rzeczywistością. Okręg Kaliningradzki składa się bowiem z grup narodowych pochodzących z całej 
Rosji,  zarówno z  jej  części  europejskiej  jak  i  azjatyckiej.  Po  spotkaniu z  członkami  Szensztatu i  
wspólnej Mszy świętej w dniu Wniebowstąpienia, jak również po oprowadzeniu po mieście, które 
przypomniało  nam znaczenie  Emmanuela  Kanta,  wróciliśmy  do  Kikit,  miejsca  naszego  noclegu, 
czekając jedynie 2 godziny na granicy rosyjsko-polskiej.

Trzecim  punktem  kulminacyjnym  było  zwiedzanie  sanktuariów  maryjnych  na  Warmii:  
Świętej Lipki,  Stoczka Warmińskiego i  Gietrzwałdu. W swych Dzienniczkach Józef Engling pisał  
przede wszystkim o tych trzech sanktuariach. Podczas zwiedzania przekonaliśmy się, że odgrywały  
one  w jego życiu  szczególną  rolę.  Mimo,  że  w ostatnim stuleciu  tutejsza  ludność  niemal  w 100 
procentach uległa wymianie, ruch pielgrzymkowy do tych miejsc nigdy nie zmalał.

Ostatnim przystankiem przed naszym odjazdem był Gdańsk. Po uroczystej kolacji na starówce 
i noclegu w Gdańsku-Wrzeszczu, odbyła się jeszcze Msza święta w kościele św. Elżbiety u Księży  
Palotynów, którzy w tym roku obchodzą 100-ną rocznicę przybycia do Polski.

Lambert M. Schroedter, Bonn

Świadectwo uczestniczki

„Nadszedł ostatni poranek w Kikitach. Piękna pogoda i czas na pakowanie. Jeszcze ostatnie  
minuty w Prositach i wzruszające pożegnanie. Każdy z uczestników pielgrzymki podzielił się tym, co 
szczególnie go w tych  dniach poruszyło,  co stąd zabiera,  za  co chce podziękować.  Pełna treści  i  
wzruszająca godzina, w której dziękujemy za ludzi, którzy tutaj na miejscu, samotnie i niepozornie  
troszczą się o to, aby ten dom pozostawał pełen życia. Miłość do Józefa Englinga ma w sobie moc  
zbliżającą narody.  Łączy ona Polaków, Niemców i Francuzów. Miłość do Matki Bożej, która była  
jego „Mateńką”,  również dziś  bije z  tego niepozornego młodego mężczyzny i  przyciąga  ludzi  do  
niego. Jakże wielką miłość tu otrzymał i stąd poniósł ją dalej!

Ludziom tutaj żyjącym trzeba niesamowitej wytrzymałości…“
Maria Kiess
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Uroczystość  odnowienia  memoriału  w  Merville  i  Spotkania 
Englingowskie w Prositach

Tegoroczne  Spotkania  Englingowskie  w  Prositach  odbyły  się  równolegle 
uroczystością  z odnowienia memoriału w  Merville w weekend od 30. czerwca do 1. 
lipca 2007. 

Oba wydarzenia opisane poniżej ukazują, że Józef Engling działa jako „Święty 
Jedności“ zarówno między narodami, jak i między ludźmi w miejscu jego urodzenia.

Inicjatywa Związku Rodzin pod przewodnictwem rodziny Zier przyciągnęła wielu  
fanów Józefa  Englinga  z  Niemiec  i  innych  krajów.  Udało  się  też  zaktywizować dwóch  
biskupów: biskupa  Cambrai, Monsieur Francoisa Garniera i Wikariusza Lille, bpa Gerarda  
Defois. Poza tym na uroczystość przybył burmistrz Merville, Jean Rabaille, jak również  
przedstawiciele rady miasta i pracownicy Ratusza z Merville.

W  Prositach  obok  zastępczyni  burmistrza  przybyła  przede  wszystkim  młodzież,  by  obok 
udziału w konkursach i  zabawach, poznać lepiej Józefa Englinga,  poza tym wszyscy byli  ciekawi 
siostry Aliny (Siostra Maryi) z Gdyni, która po raz pierwszy przybyła do Prosit i udzielała się już z  
tablicą  i  flamastrami.  Postawiła  młodym  uczestnikom  pytanie:  co  możemy  podarować  Józefowi 
Englingowi na jego 110-te urodziny w przyszłym roku?

Po  zakończeniu  konkursów  i  rozdaniu  nagród,  uczestnicy  Spotkań  Englingowskich 
zgromadzili  się  w  Kościele.  Modlono  się  na  różańcu  w  różnych  intencjach…  Z  okazji  Spotkań  
Englingowskich uczestnicy otrzymali pozdrowienie od ks. Jana Koryckiego z Rzymu, postulatora w 
procesie Englinga. Oto fragment tego pozdrowienia:

„Wyrażam radość, że w tych dniach ponownie odbywają się Spotkania Englingowskie i to po 
raz ósmy. Jest to znak wytrwałości, który świadczy o tym, że Sługa Boży Józef Engling cieszy się w 
Waszym  regionem  opinią  świętości.  Wszystkim  uczestnikom  Spotkań  życzę,  aby  również  oni 
przyczynili się do rychłej beatyfikacji ….
Mamy nadzieję, że dokumentacja na temat jego życia napłynie jeszcze w tym roku (2007) i będzie 
mógł  się rozpocząć drugi  etap procesu w Watykańskiej  Kongregacji  ds.  Kanonizacji.“  (ks.  dr  Jan  
Korycki, Rzym, 13.06.2007)

W  tym  samym  czasie,  2.000  km  na  zachód  dzwony  w  kościele  w  Merville,  
obwieszczały początek pięknej uroczystości  wigilijnej w kościele z biskupem Lille oraz  
wieloma koncelebransami…
Kazanie biskupa Gerarda Defois, goście z Niemiec otrzymali przetłumaczone na piśmie. Po  
Ewangelii o skarbie ukrytym w roli, mówił on o zamiarze Ducha Świętego, który z „błota  
przemocy”,  jakie  panowało  w  stosunkach  międzyludzkich,  sprawił,  że  wyrósł  „skarb  
miłości”,  „perła”  ducha  pojednania.  Cytował  Józefa  Ratzingera,  który  jako  kardynał  
powiedział:„Przyszłość  Kościoła  może  być  jedynie  owocem  tych,  którzy  do  głębi  
zakorzenili się w czystej wierze i z niej czerpią.“

Słowa te można odnieść zarówno do J. Englinga, jak również do o. J. Kentenicha,  
ponieważ,  jak  powiedział  Biskup:  „zarówno  pokój  w  społeczeństwie,  jak  i  jedność  w  
Kościele są owocem skoncentrowanej obecności przed Bogiem, która prowadzi do tego, że  
człowiek daruje się jako narzędzie Jego miłości dla ludzi i Jego pokoju, którym obdarza on  
wszystkich.“
Tak jak J. Engling otrzymał od Boga zadanie niesienia pokoju i pojednania, tak również my  
jesteśmy tutaj tego wieczoru: jako ci, którzy niosą pokój i pojednanie…
Po pięknej Mszy świętej w szkole odbyła się kolacja dla całej grupy, skąd około północy  
udaliśmy się na spoczynek.
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Tuż po przedstawieniu młodzieży, ukazującym życie Józefa Englinga, zaproszono na kolację 
jego  Domu  Rodzinym.  Był  to  prosiak  na  rożnie,  którego  zasponsorowała  rodzina  państwa 
Jakubiaków, a upiekła rodzina Kostków. Nastąpił uroczysty wieczór, podczas którego przy ognisku 
rozbrzmiewały ludowe piosenki.

Niedziela rozpoczęła się Mszą świętą. W procesji z darami niesiony był chleb z  3 flagami: 
francuską, niemiecką i polską. W czasie modlitwy wiernych proszono, aby Józef Engling okazał się 
„świętym jedności“ – łączącym mieszkańców wsi i gości, ludzi z miasta i wsi, jak również ludzi z  
różnych krajów, przede wszystkim Francuzów, Niemców i Polaków, właśnie dzisiaj. Był to znaczący 
gest, uwzględniwszy aktualną debatę publiczną, tak obciążoną stereotypami.

O tej samej porze odbywała się Msza święta w Merville, która z powodu niepewnej  
pogody  została  przeniesiona  z  pleneru  do  Kościoła.  Towarzyszyła  jej  piękna  oprawa  
muzyczna chóru mieszanego. Czytania odbywały się w języku niemieckim i francuskim ( 1  
Krl 19, 16 – 19 i Gal 5, 13 – 18 )

Przybył na nią również burmistrz, który nota bene bardzo podkreślał „świeckość“;  
pragnął jednak wyrazić swą radość z faktu odnowienia memoriału i nadziei na pojednanie  
narodów. J. Engling został przedstawiony jako patron pojednania Europy: jako rodzony  
Prositczanin pochodzący z dzisiejszej Polski, jako Niemiec,  który w Szensztacie odnalazł  
sens swego życia, jako żołnierz, zginął we Francji, niosąc w sercu orędzie pokoju. 

We wnętrzu  kaplicy  umieszczono  Krzyż  jedności.  Powiększona  jego  wersja  była  
obecna podczas symbolicznego aktu pojednania obu narodów, który miał miejsce podczas  
uroczystości. Przywiezione  przez  uczestników  kamyki,  zostały  złożone  w  koszyku.  
Architekta ułożyła je w formie Krzyża Jedności w świeżym betonie. Po wyschnięciu ten  
Krzyż z kamieni zostanie umieszczony na frontonie kaplicy obok tablicy upamiętniającej  
uroczystość poświęcenia…

Dokument poświęcenia został odczytany w dwóch językach i złożony do kapsuły,  
która zostanie umieszczona pod płytą gruntową…. Wierni zaśpiewali w obu językach pieśń:  
„Roztocz  nad  nami  płaszcz  swej  opieki“.  Rozdano  dwa  kartony  literatury  o  Englingu  
gościom z Francji, co zostało przyjęte z wielką radością jako znak przyjaźni.

Zaproszono do szopy rodziny Costenoble na „vin d’amitié“ (wino przyjaźni) jak również  
„piknik“ z bagietką i ciastem. Znowu była okazja do interesujących rozmów.

Dla nas z południa Niemiec (950 km) wybiła godzina odjazdu. Jednak większa część  
gości i pielgrzymów udała się w podróż do Cambrai, na którą zapowiedział się również  
biskup z Cambrai …

W międzyczasie po zakończeniu Mszy świętej zaproszono do Domu Rodzinnego Englinga. 
Tam pani Rita Kostka w nawiązaniu do Listu św. Pawła do Rzymian w przedstawieniu scenicznym 
ukazała  „Dlaczego  Józef  Engling  ma  być  ogłoszony  świętym?“.  Lambert  Schroedter  przedstawił 
krótki  referat  na  temat:  „Z  Józefem  Englingiem  kreatywnie,  samodzielnie  i  po  chrześcijańsku 
kształtować dzień codzienny.“

Zakończeniem spotkania  był  przepyszny  obiad  u  Państwa  Pipczyńskich  i  kawa  w  Domu 
Englinga. 

Maria Kiess, München
Lambert Maria Schroedter, Bonn

Modlitwa o beatyfikację Józefa Englinga
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Panie Jezu Chryste, Synu Ojca Miłującego wszystkich ludzi, Ty powołałeś Józefa Englinga,  
by naśladował Ciebie i wzbudziłeś w Nim pragnienie kapłaństwa. On miłował Cię całym sercem i  
doświadczeniem Tej miłości dzielił się z innymi, stając się w ten sposób wszystkim dla wszystkich. 
Jego fizyczne ograniczenia nie przeszkodziły mu w dążeniu do pełni człowieczeństwa, a wręcz stały 
się błogosławieństwem. Obdarz nas odwagą kroczenia drogą naszego życia radośnie i z zaufaniem, 
byśmy tak jak Józef Engling świadczyli o Twojej Boskiej obecności w świecie. Wysłuchaj również  
naszych osobistych intencji i zaradź problemom naszych czasów.

Maryjo,  Trzykroć Przedziwna Matko, Józef Engling pragnął należeć całkowicie do Ciebie. 
Poprzez Twój przykład i moc wychowawczą przygotowałaś go w Sanktuarium w Szensztacie do jego 
zadania życiowego. W młodzieńczym wieku ofiarował swe życie za posłannictwo, jakie dał mu Bóg.  
Zawsze  gotowy  był  pomagać  swym  bliźnim  i  z  niestrudzoną  cierpliwością  nawiązywał  relacje.  
Pośrodku  wojny  prowadził  głębokie  życie  modlitewne,  zachęcał  do  pojednania  i  w  apostolskiej  
dyspozycyjności  angażował  się  w  chrześcijańskie  kształtowanie  swego  otoczenia.  W  ten  sposób 
uformowałaś  go  na  jaśniejący  przykład  dla  naszych  czasów.  Spraw,  byśmy  podążali  za  jego  
przykładem i uproś mu wkrótce chwałę ołtarzy. Amen.

Jego życie 
05.01.1898 - urodzony w Prositach na Warmii
24.09.1912 - Wstąpienie do Niższego Seminarium Księży Pallotynów w Vallendar-Schönstatt
11.04.1915 - Przyjęcie do Sodaliji Mariańskiej 
1915-1916  - Prefekt Sodalicji Mariańskiej (Minor)
19.11.1916 - Okres poboru wojskowego w Hagenau/Alzacja, żołnierz w Galicji, Verdun, Flandrii
04.10.1918 - poległ w Cambrai we Francji

Jego ideał 
Omnibus  omnia  –  Mariae  specialiter  mancipatus  –  Być  wszystkim dla  wszystkich  –  Całkowicie 
należeć do Maryi 

Opinia świętości 
W 1952r. w Trewirze został otwarty proces beatyfikacyjny, który w 1964r. został zakończony.  

Od 2003 proces jest prowadzony przez Księży Pallotynów i Ruch Szensztacki.
Pragniemy  Państwa  zachęcić  do  włączenia  się  w  odmawianie  modlitwy  o  

beatyfikację Józefa Englinga ufając w jego pomoc. Jest to najszybsza i najlepsza droga do  
rychłej  beatyfikacji.  W tym celu konieczne jest przesyłanie informacji  o wysłuchanych  
modlitwach za jego wstawiennictwem. 

W znaku Prasanktuarium 

Wciąż  na  nowo fascynuje  mnie  porównanie  Józefa  Englinga,  który  w  1912r.  przybył  do 
internatu z tym, który w  1918r. żegnał się z Ojcem Kentenichem podczas swego ostatniego pobytu w 
Szensztacie.  Trudny  początek  w  1912r.:  powtarzanie  klasy,  niezdarność, nieporadne  kontakty  z 
kolegami,  którzy  niejednokrotnie  nie  rozumieli  jego  imienia,  kiedy się  przedstawiał.  Jego  ostatni 
pobyt w Szensztacie w 1918r.: „Jest dojrzały, wyważony, jego spojrzenie jest takie jasne.“ Te słowa  
Ojca Kentenicha podczas jego ostatniego pobytu, na dwa miesiące przed śmiercią, wyrażają świetnie  
jego  niesamowity  rozwój  podczas  sześciu  lat.  Rozwój  ten  widoczny  jest  w  rysach  jego  twarzy.  
Najlepsze jego zdjęcie  nieprzypadkowo zostało zrobione przed Prasanktuarium,  bo właśnie z nim 
związał całe swe życie; ono stało się sensem jego życia.

Zaraz po powrocie na front Józef spotyka jednego ze swoich kolegów szensztackich i zaraz 
rozmowa schodzi na temat Szensztatu. Jego kolega z sodalicji, Józef Friedrich tak bardzo odczuł jego 
nadprzyrodzone promieniowanie, że czuł się wewnętrznie głęboko poruszony.  Przy tym jeszcze w 
Hagenau wstydził się wyjść gdziekolwiek z Józefem, ponieważ wydawał mu się on zbyt ograniczony.  
Wspomnienia tego spotkania z Englingiem były tak głębokie, że później nazwał on je najgłębszym 
przeżyciem  religijnym  z  czasu  wojny.  I  to  wszystko  pośród  straszliwego  czasu  doświadczeń  i 
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niepowodzeń, wrzącej atmosfery wyczerpania spowodowanego ciągnącą się wojną. A Józef trwa w 
mocnej wierze w swój ideał: „Chcę być świętym.“ „Stać się wszystkim dla wszystkich i całkowicie  
należeć do Maryi.“

Markus M. Amrein

Międzynarodowe  zapiski  z 
kronik
20.05.2007 - 200 Pielgrzymów w centrum szensztackim w Puffendorf/Aachen. W trzecią niedzielę  
majową zostaje poświęcona plakieta ukazująca pożegnanie o. Kentenicha i Józefa Englinga.

29.06.2007 - w Argentynie ukazuje się książka w języku hiszpańskim o pierwszych latach istnienia 
Szensztatu („Bohaterowie, w których sercach płonął ogień“. Książka opisuje pokolenie założycielskie,  
między nimi w sposób szczególny Józefa Englinga. Okładka ukazuje młodych ludzi, niosących ten 
ogień Szensztatu w sercach, przekazując go światu.

30.6./01.07.07 - Odnowienie memoriału k. Merville z udziałem ok. 150 uczestników z różnych części 
Niemiec,  także  ze  Szwajcarii,  Belgii,  Chile,  młodzieży  z  Meksyku,  par  małżeńskich  z  Czech  i  
Hiszpanii, jak również francuskich gospodarzy gościny, wśród nich biskupa Defois
z Lille i burmistrza Jean Rapaille (Merville) oraz biskupa Jaques Garnier (Cambrai).

07.08.2007 - w towarzystwie siostry Kornelii, Danieli, o. Jonathana Niehausa i o. Héctora Vega, 30  
pielgrzymów z Texasu i USA odwiedza Szensztat, by poznać miejsce założenia Ruchu i iść śladami 
ojca  Kentenicha  i  Józefa  Englinga.  Obok  pielgrzymki  do  Cambrai,  w  Szensztacie  miało  miejsce 
dwugodzinne spotkanie z  Paulem M. Hannappelem, który przybliżył gościom postać Józefa Englinga.

Z Kroniki Prosickiej

14.05. -17.5.07 – 21 pielgrzymów wybrało się z Szensztatu, duchowej ojczyzny Józefa Englinga, by 
poznać jego ojczyznę i Dom Rodzinny.
22.05. -23.5.07 – Krewni rodziny Masuth (matka Józefa pochodziła z domu Masuth) z Frankfurtu nad 
Menem poszukują swoich korzeni, odwiedzają również Prosity, próbując odnaleźć brakujące ogniwa 
drzewa genealogicznego.
4.06.2007 –  Uczniowie  z  Katolickiej  Szkoły Podstawowej  z  Olsztyna  odbywają  zielone  lekcje  w 
Prositach
28.05.2007 – „Warmia i Mazury,  sielskie, zielone wsie, pomiędzy nimi Prosity. Tu można znaleźć  
proste życie, pracę, ciszę… Cieszymy się, że tutaj jesteśmy. Klasa ze Szkoły Podstawowej z Piecek k. 
Mrągowa.
30.6./01.07.07 - VIII. Spotkania Englingowskie. Siostra Alina Kapeja (Siostra Maryi) z Gdyni
rozpoczyna swoją pastoralną posługę na Warmii,  przejmując opiekę nad grupami szensztackimi  w 
Olsztynie i w Prositach.
13.07.2007 - Dom Rodzinny Józefa odwiedza rodzina Pauliny i Rüdigera Ruth jak również Christiane 
Kujat.
07.08.2007 - W poszukiwaniu ideału kursowego przebywaliśmy u „Źródła“, z którego wyszedł Sługa 
Boży Józef Engling (6. Kurs Związku Rodzin, Polska).

Informacje od Redakcji
Świadectwa  i  modlitwy  wysłuchane  za  wstawiennictwem  Józefa  Englinga  prosimy  przesyłać  na  adres: 
Sekretariat Józefa Englinga, Markus M. Amrein, Am Marienberg 4, 56179 Vallendar, tel. 0261/ 6409-80, 
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e-mail:  engling-sekretariat@schoenstatt.net,  oddział  w Polsce:  Alicja  Kostka,  Prosity  28,  11-230 Bisztynek, 
alkosta@wp.pl,  tel.0667890266.  Tu otrzymacie  Państwo również  materiały i  wszelkie  informacje  dotyczące 
Józefa Englinga. Zapraszamy również na stronę internetową www.josef-engling.de.
Prosimy o przesłanie aktualnego adresu meilowego na adres:  alkosta@wp.pl, abyśmy mogli przesłać Państwu 
następny numer Listu drogą elektroniczną.
© Josef-Engling-Infobrief
Wydawca: Josef-Engling-Sekretariat – Redakcja: Lambert M. Schroedter. Redaktor wersji polskiej: Alicja Kostka
Prenumerata: Josef-Engling-Sekretariat, Am Marienber 4, D - 56179 Vallendar, 02 61 / 64 09 80
Finansowe wsparcie procesu beatyfikacyjnego:
Schönstatt-Institut Marienbrüder (Szensztacki Instytut Braci Maryi), Hasło „Josef Engling“, Pax Bank eG Köln, BLZ 370 
601 93, KT 17 827 014
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