
        18 maja 2004 r.

Drodzy Przyjaciele Józefa Englinga,

A więc sprawa toczy się  dalej.  Wraz z datą 9.  czerwca 2003 r.  Kongregacja  ds.  Beatyfikacji  i  Kanonizacji 
udzieliła zezwolenia na ponowne podjęcie procesu beatyfikacyjnego Józefa Englinga.  Prawie czterdzieści  lat 
upłynęło od przewiezienia akt procesu do Rzymu do pojawienia się tej ważnej wiadomości. Nie był to w żadnym 
wypadku  czas  stracony:  akta  zostały  w  tym  czasie  przetłumaczone  na  język  włoski  i  oczekują  na  dalsze  
opracowanie. Dnia 17. września 2003 r. Postulator Generalny Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, ks. Jan 
Korycki  SAC wyznaczył  dwóch wicepostulatorów,  którzy  z  Niemiec  będą  towarzyszyć  procesowi.  Są  to:  
ks. Wincenty Reinhart SAC, który jako młody pallotyn przebywał w Chile i tam współpracował intensywnie  
między  innymi  z  Mario  Hiriartem,  a  obecnie  pracuje  w  Katolickim  Centrum  Kształcenia  (Katholische 
Bildungstätte) w Bad Zwischenahn i o. Joachim Schmiedl z Instytutu Ojców Szensztackich, profesor Historii  
Kościoła w Pallotyńskiej  Wyższej Szkole Filozoficzno-Teologicznej i duchowy asystent  Szensztackich Braci  
Maryi.

Co jest do zrobienia?

Ponieważ proces diecezjalny od 1952 r. do 1964 r. prowadzony był według innego ustawodawstwa kościelnego,  
dlatego - mimo, że proces znajduje się już formalnie w fazie rzymskiej - jest jeszcze kilka spraw do zrobienia 
w  Niemczech.  Z  jednej  strony  chodzi  o  ponowne  przejrzenie  i  uporządkowanie,  jak  również  uzupełnienie 
materiałów z  życia  Józefa  Englinga  i  środowiska  jego  działania.  W związku z  porządkowaniem archiwów 
szensztackich  z  racji  toczącego  się  procesu  Ojca  Kentenicha  i  opracowywania  historii  pallotyńskiej  mamy 
nadzieję na uzyskanie dodatkowych materiałów, który mogą rozjaśnić rolę Józefa Englinga i znaczenie jego 
osoby. Również komisja historyków musi wydać swoją opinię w tej sprawie.
Z drugiej strony chodzi o wykazanie czci jego osoby. Jako świadkowie zostaną powołane jeszcze pewne osoby,  
w których życiu Józef Engling odgrywał i odgrywa ważną rolę. 

Dwie intencje

Przed nami są więc jeszcze pewne kroki do zrobienia, zanim proces będzie mógł być kontynuowany w Rzymie.  
Możemy wykorzystać ten czas, aby na nowo uświadomić sobie znaczenie Józefa Englinga i jego świadectwa 
w obecnym, przełomowym czasie. Pragnę zaprosić Państwa do współpracy w dwóch kierunkach:

- ważną część postępowania beatyfikacyjnego stanowią modlitwy wysłuchane za wstawiennictwem Sługi 
Bożego. Nie wahajcie się Państwo włączać go do swoich intencji modlitewnych. Podzielcie się, jeśli 
doświadczycie,  że  on  z  nieba  wysłuchuje  Was  i  Waszych  próśb.  Jako  chrześcijanie  jesteśmy 
przekonani,  że  na  ziemi  żyjemy  w  żywotnej  więzi  z  tymi,  którzy  nas  już  uprzedzili  do  Nieba,  
a jednocześnie, że ci, którzy za życia mieli „antenę” mocno wystawioną ku górze, również z Nieba  
wspierają nas i pomagają.

- Dobrze byłoby zintensyfikować modlitwę o beatyfikację Józefa Englinga. W tym celu potrzebujemy 
jednak odpowiedniego tekstu. Będziemy cieszyć się z propozycji idących w tym kierunku. Chciałbym 
Państwa zaprosić do udziału w sformułowaniu takiej  modlitwy.  Powinna ona uwzględniać  również 
odczucia i troski współczesnego czasu.
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Proces beatyfikacyjny kosztuje wiele pracy i potrzebuje wielu ludzi, którzy będą jego intencję nieść w sercu.  
Serdecznie Państwa do tego zapraszam.

   O. Joachim Schmiedl

Jako chrześcijanie wierzymy, że wzajemna więź trwa również po śmierci. Tak jak na ziemi wzajemnie sobie  
pomagamy i wspieramy się, tak też dzieje się poza granicami śmierci. Chętnie wzywamy wstawiennictwa u Boga  
zwłaszcza tych ludzi, którzy zmarli w opinii świętości. Jeśli poniżej wspominane są małe zdarzenia, w których  
ludzie doświadczyli wstawiennictwa Józefa Englinga, to niech te świadectwa zachęcą nas, aby w podobnych  
sytuacjach i większych problemach również wzywać jego pomocy.

Józef otwiera wirtualne drzwi 
Dnia 5. stycznia, w dniu urodzin Englinga, otrzymałam dar od Józka. Oto ktoś z Bisztynka chciał dowiedzieć się  
czegoś na temat Józefa, a już dzisiaj czytałam o Nim na stronie www. bisztynek.prv.org.pl Józef jest bardzo 
szybki. Ten ktoś również: to pan Andrzej Grabowski. Wyraził on także chęć stworzenia – w miarę możliwości  
czasowych - strony o Józefie Englingu. Józek otwiera nowe drzwi...

Alicja Kostka, Olsztyn

Józef Engling ratuje małżeństwo
Małżeństwo  mojego  brata  było  zagrożone.  Próby  pojednania  obu  stron  wiąż  zawodziły.  Ostatecznie  moja 
szwagierka wyprowadziła się z domu i przeniosła się do innego mieszkania.
Przez wiele lat, nieustannie i w ufności modliłem się do Józefa Englinga, aby jednak uratował to małżeństwo. 
Kiedy w 1996 r. dane mi było odbyć pielgrzymkę do ojczyzny Józefa Englinga, włączyłem tę intencję w moją  
modlitwę. Bardzo powoli zaczęła się dokonywać zmiana
Małżonkowie zaczynali lepiej się rozumieć, częściej też bywali ze sobą. W minionym roku dawała się odczuć 
między nimi harmonia. Obecnie moja szwagierka wyprowadziła się ze swego zastępczego mieszkania i wróciła 
z powrotem do mojego brata, swego męża. 
Jestem mocno przekonany,  że Józef Engling uratował  to małżeństwo. Ta cudowna przemiana dokonała się  
za jego wstawiennictwem. Dlatego pełen wdzięczności pragnę opublikować tę wysłuchaną modlitwę. 

    A.S.
Józef wspiera podstawy egzystencji 
Moja  jednoosobowa  firma  istnieje  już  dwa  miesiące.  Od  początku  było  dla  mnie  jasne,  że  patronem 
przedsięwzięcia  będzie  Józef  Engling.  Po  modlitwie  do  niego  8.  grudnia  2003 r.  zamieściłem ogłoszenie  
w Gazecie Olsztyńskiej Odezwało się ponad 10-ciu zainteresowanych. Byłem ogromnie zaskoczony. 
Teraz muszę załatwić pierwsze zlecenia. Przed ważnym telefonem odmówiłem modlitwę do Józefa Englinga  
o jego beatyfikację i wstawiennictwo. Po kilku godzinach nadszedł fax z pierwszą umową.

           Lambert Schroedter, Bonn

Z kroniki w Cambrai 1

3. – 5. 10.2003 
Pielgrzymka delegacji Związku Rodzin do Cambrai z poważną intencją. Po długiej drodze 11 dorosłych 
z kursu 2, 8, 11, 20, 22 i 24 jak również 9 dzieci spotkało się w „5-gwiazdkowym Hotelu w Hotelier 
Paula  Hannappela”2,  który,  kiedy  dzieci  udały  się  spać,  rozpieszczał  dorosłych  duchowymi 
smakołykami. Wpis do kroniki w Cambrai: Czasami trzeba przyjechać do Cambrai: Kiedy chodzi o coś 
naprawdę ważnego, kiedy Józef ma coś do powiedzenia!”

11.11.2003
100  młodych  na  spotkaniu  poświęconym  błogosławionemu  Karlowi  Leisnerowi3.  Przybyli  oni  
z dekanatu diecezji Cambrai, którego patronem jest Karl Leisner. Obok błogosławionego uczestnicy 
zajmowali się również J. Englingiem, współzałożycielem Szensztatu, na temat którego został pokazany 
program slajdów w kościele w Eswars.

 Miejsce śmierci J. Englinga w północnej Francji. Obecnie znajduje się tam dom pielgrzyma i Sanktuarium Jedności. 
2 Bardzo skromny dom noclegowy prowadzony w dużej mierze przez P. Hannappela, członka Szensztackiego Instytutu Braci  
Maryi, autora licznych publikacji o J. Englingu.
3 K. Leisner (1915 – 1945), kapłan wyświęcony w Dachau, pierwszy błogosławiony Ruchu Szensztackiego, beatyfikowany  
przez Jana Pawła II w Berlinie w 1996 r. Zob. W. H a a s, Christus meine Leidenschaft. Karl Leisner. Sein Leben in Bildern  
und Dokumenten, Kävelär 1981; J. S c h m i e d l, Karl Leisner, Leben für die Jugend, Vallendar-Schönstatt 1996.
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14.12.2003. 
Podczas  Mszy świętej  niedzielnej  w Avesnes-les-Aubert  (10  km na  wschód od St.  Hubert4)  został 
szczególnie uczczony obraz Karla Leisnera.  Powód: 452 parafii  Cambrai zostało zredukowanych do 
liczby 51. Ta parafia wybrała Karla Leisnera na swojego patrona. Podczas uroczystości było obecnych  
7 przedstawicieli Ruchu Szensztackiego.

Guayaquil (Ekwador)

4.10.2003 W nocy z 3. na 4. października zebrało się tu około 200 młodych przy sanktuarium Guayaquil, aby  
świętować  zakończenie  poświęcenia  pomnika  Englinga5 za  sanktuarium.  Poszczególne  grupy 
trwały przez całą noc na modlitwie wstawienniczej, zmieniając się co godzinę. O godz. 4.00. nad  
ranem miała miejsce procesja na posesji Szensztatu, podczas której na wielu stacjach rozważano 
życie J. Englinga. Podczas Mszy św. o godz. 5.00 zostały przyniesione duchowe ofiary, symbole  
oraz uroczysty akt do kapitału łask Matki Trzykroć Przedziwnej.

Ciudad del Este (Paraguay)

4.10.2003
Szensztacka Młodzież Męska z Ciudad del Este opracowuje w tym roku szalę ognia Englinga 6 W związku z tą 
akcją  część  młodzieży  pojechała  do  Londriny  w  Brazylii,  aby  poznać  szalę  ognia,  która  stoi  tam  przy 
sanktuarium. Towarzyszyło im 5 nowicjuszy Ojców Szensztackich.
Podczas tej akcji wypracowano dwa postanowienia. Pierwsze mówi, że młodzież będzie spotykać się w grupach 
i pielgrzymować do sanktuarium, aby przynosić Matce Bożej wkłady do kapitału łask. Drugie postanowienie  
brzmi: brać udział we wszystkich imprezach organizowanych przez Ruch i być obecnym na każdym spotkaniu  
grupy.
Dnia  1.października  młodzież  położyła  kamień  na  miejscu,  gdzie  ma  stać  szala,  zaś4.  10  (dzień  śmierci  
Englinga)  z  udziałem całej  Rodziny Szensztackiej  świętowano położenie kamienia węgielnego i  odnowiono 
obraz  MTA. Młodzież  modliła  się  przy tym:  „Kładziemy tutaj  kamień  węgielny pod szalę ognia  Englinga. 
Czynimy to  ze  świadomą i  głęboką  obietnicą,  aby  zdobyć  świat  naszym  płonącym  mieczem 7,  jako  czarne 
krzyże8 dla  Królestwa  naszego  Chrystusa  Pana.  Historia  wymaga  misji,  którą  dzisiaj  przypieczętowujemy. 
Spraw abyśmy stali się owocni!”
(Fragment z Schönstatt-Nachrichten z dnia 30.10.2003)

Z kroniki w Prositach

22.09.2003 
Wpis Siostry Maryi odwiedzającej Dom Englinga: „Dziękuję Józefowi, za to, że był taki, jaki był”

1.11.2003 
Dwie panie z Olsztyna spędzają Uroczystość Wszystkich Świętych w Domu Rodzinnym. W kronice znajduje się 
następująca notatka: „To zaszczyt, móc pomagać w procesie beatyfikacyjnym, zwłaszcza że Opatrzność Boża  
przewidziała kontynuację procesu na ten czas. Pragniemy dopomóc, aby Józef Engling dostąpił chwały ołtarzy”.

4 St.  Hubert  to  nazwa  osady  i  domu  pielgrzyma  znajdującego  się  niedaleko  miejsca  śmierci  J.  Englinga  
k. Cambrai.
5 Pomnik Englinga jest symbolem ludzkiego, heroicznego zaangażowania w przymierzu miłości z Maryją. 
6 Szala ognia Englinga przypomina o jego pragnieniu, by cały świat zapalić miłością do Chrystusa. Członkowie Szensztatu  
realizują to poprzez ofiary, modlitwę, poważną prace nad uświęceniem siebie i apostolat. Symbolem tego zaangażowania są 
kartki i liściki, na których zapisywane są , a następnie na szali palone dobre postanowienia jako wkłady do kapitału łask  
Matki Bożej MTA.
7 Płonący miecz to symbol poważnej pracy nas sobą, zmierzającej do świętości. Symbol pierwszego pokolenia Szensztatu,  
który nadal jest żywy. Płomieniem jest miłość, która przynagla do postawy apostolskiej (Caristas Christi urget nos) 
8 Czarne  krzyże  to  symbol  członków  sodalicji,  którzy  podczas  pierwszej  wojny  światowej  złożyli  swoje  życie  
w ofierze za cele, jakie matka Boża pragnie realizować poprzez Ruch Szensztacki. Należeli do nich m.in. Max Brunner,  
Julius Steinkaul, Józef Engling i inni.

3



15.11.2003. 
Stowarzyszenie  młodzieżowe  „Impuls”,  którego  celem  jest  poznanie  okolicy  i  aktywizacja  młodzieży 
rozpoczyna  program  działania  od  zwiedzenia  Domu  Rodzinnego  Englinga.  Uczestnicy  biorą  udział  
w warsztatach9 z Józefem Englingiem

20/21.11.03.
Siostra Maryi spędza dwa dni z Domu Józefa Englinga w Prositach. W kronice znajduje się następujący zapis:  
„Mogłam przeżyć tutaj to, co należało do dnia codziennego Józefa... Modlę się o jego beatyfikację... i o jedność 
Rodziny Szensztackiej ze źródeł przymierza miłości”.

5.01.2004
Krótka biografia Józefa Englinga ukazuje się w lokalnym czasopiśmie Archidiecezji Warmińskiej. Również  
w  internecie  po  raz  pierwszy  pojawia  się  tekst  o  Józefie  Englingu  w  języku  polskim  pod  adresem  
www.bisztynek.prv.org.pl
,

Informacje o III Pielgrzymce do Prosit

Są jeszcze wolne miejsca. III Pielgrzymka do Prosit odbywa się pod znakiem ponownie podjętego procesu 
beatyfikacyjnego.  Podróż,  ze względu na  dokonane w dniu 1.05.04,  rozszerzenie  Unii  Europejskiej  ma 
funkcję pomostu dla sąsiedztwa z Polską.
Pielgrzymka rozpoczyna się 6. czerwca w Szensztacie, prowadzi poprzez Jasną Górę w Częstochowie, gdzie 
będzie nocleg, by potem ruszyć w kierunku północnej Warmii. 
Na  Warmii  jesteśmy  zakwaterowani  niedaleko  Prosit  w  Kikitach  nad  Jeziorem  Lutry.  Stąd  będziemy 
pielgrzymować  śladami  Józefa  Englinga  i  zwiedzać  sanktuaria,  które  również  w jego  życiu  odgrywały 
istotną rolę. Pojedziemy również do Krainy Tysiąca Jezior na Mazury. W drodze powrotnej, podczas której  
zatrzymamy się  w Gdańsku,  będziemy nocować  w Koszalinie,  blisko  brzegu  Bałtyku,  Zwiedzimy tam 
Sanktuarium na Górze Chełmskiej. Przyjazd do Szensztatu planowany jest na 13. czerwca ok. godz. 21.00.

Bliższe informacje i zapisy pod adresem:
Szensztacki Instytut Braci Maryi, Sekretariat J. Englinga, Höhrer Str. 80 a, D – 56179 Vallendar, tel. 0261-
6500-52, e-mail engling-sekretariat@schoenstatt.net

Uwagi Redakcji

Dotychczas ukazujący się list informacyjny Prosity-Infobirief, dosięgał relatywnie małego kręgu odbiorców. 
Obecnie, wraz z rozpoczęciem Listu Informacyjnego o Józefie Englingu, poprzedni list został wintegrowany 
w ten nowy List Informacyjny. 
Dziękujemy adresatom Prosity-Infobiref za ich zainteresowanie i modlitwę w intencjach Domu Rodzinnego 
Józefa Englinga. Państwa wkład i modlitwa z pewnością przyczyniła się do tego, że w ojczyźnie Józefa  
Englinga na nowo mógł ożyć Szensztat, a nawet można mówić o małej rodzinie szensztackiej, która tam 
w międzyczasie powstała.
Mamy nadzieję,  że to życie w Prositach i wokół nich w przyszłości  będzie odzwierciedlać się w  Liście  
Informacyjnym o Józefie Englingu i ubogaci nas wszystkich. Trzecia Pielgrzymka do Prosit pragnie temu 
w szczególny sposób dopomóc. 

Przekład i  redakcja Listu: Alicja Kostka.
Przypisy wyjaśniające wprowadzone przez tłumacza.
Wszelkie uwagi, świadectwa wysłuchanych modlitw, jak również zamówienia literatury dotyczącej sługi Bożego Józefa Englinga pod  
adresem: 
Alicja Kostka, Kudypy 7, 11-036 Gietrzwałd
tel. 0895131637
alkosta@wp.pl

9 Warsztaty rozwojowe z Englingiem, to projekt przede wszystkim dla młodzieży, obejmujący kilkugodzinny pobyt w Domu 
J. Englinga, zawierający impulsy do pracy nad sobą, jak również samodzielną pracę uczestników, inspirowaną przykładem  
sługi Bożego.

4

mailto:alkosta@wp.pl
http://www.bisztynek.prv.org.pl/

	List Informacyjny o Józefie Englingu 
	Z kroniki w Prositach
	Informacje o III Pielgrzymce do Prosit

