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W y d a n i e  S p e c j a l n e

Drodzy Przyjaciele Józefa Englinga,

Nareszcie nadeszła ta chwila! 17 czerwca w Trewirze został zamknięty dopełniający 
proces  beatyfikacyjny  Józefa  Englinga.  Odbyło  się  to  w  ramach  pięknej  i  podniosłej 
Eucharystii z udziałem ok. 250 osób z 20 krajów. Wielu gości z całego świata włączyło się w 
tę  uroczystość  poprzez  nadesłane  pozdrowienia.  Podczas  posiedzenia  końcowego  akta 
procesu zostały podpisane, opieczętowane i są gotowe do przesłania do Rzymu. Pod koniec 
września przekażę je Kongregacji do Spraw Kanonizacji. Tym samym rozpocznie się kolejny 
ważny etap.  W tym kontekście  możemy widzieć  również Spotkania  Englingowskie,  które 
odbyły się w Prositach na początku lipca. 

W  Józefie  Englingu  wielu  dostrzega  wzór  i  wzywa  jego  wstawiennictwa.  Na 
pamiątkowej kartce modlitewnej, wydanej z okazji zakończenia procesu w Trewirze, czytamy 
m.in.  pod  tytułem:  „co  zdziałał”:  „pomoc  w  życiowych  decyzjach  młodych  ludzi”  – 
„pojednanie ponad granicami”. Tego ostatniego doświadczyliśmy podczas wielu spotkań. Jest 
to bardzo ważne w kontekście jednoczącej się Europy. Możemy uczyć się z historii, ale w 
przyszłość musimy spoglądać wspólnie. Dla Józefa Englinga, który wzorował się na świętym 
Pawle, chrześcijańska Europa nie była przeszłością. Ma ona przyszłość, ponieważ są ludzie 
tacy jak on, którzy z apostolskim zapałem przeżywają i przekazują swoją wiarę i w ten sposób 
przyczyniają się do pojednania między ludźmi i narodami. 

Mam jeszcze  na  koniec  dwie  prośby:  zakończenie  procesu  kosztowało  nas  wiele: 
czasu, sił i pomocy kompetentnych współpracowników. W związku z tym chciałbym prosić 
Państwa, byśmy ten ważny krok dla Szensztatu widzieli w również w perspektywie procesu 
Ojca Kentenicha i zechcieli już teraz go wspierać, również finansowo. 

Po  drugie  jeszcze  raz  pragnę  zaprosić  serdecznie  Wszystkich  na  uroczystość  do 
Cambrai  z  okazji  90-tej  rocznicy  śmierci  Józefa  Englinga.  Właśnie  poprzez  swój  udział 
będziecie  mogli  Państwo  pokazać,  że  w  perspektywie  Europy  i  przyszłości  Szensztatu 
budujecie na mocnym fundamencie. 

Jeszcze raz wszystkiego najlepszego i do radosnego zobaczenia jesienią we Francji! 
Z serdecznymi pozdrowieniami

o. Joachim Schmiedl, Wicepostulator
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Świadectwa – Impulsy z życia
Najważniejszym wydarzeniem w minionym czasie była uroczysta Msza święta 17 czerwca 2008 r. o  
godz.  16.00  oraz  uroczystość  zamknięcia  diecezjalnego  procesu  dopełniającego  o  godz.  18.00  w  
krypcie katedry trewirskiej.

Kazanie ks. prof. Joachima Schmiedla podczas uroczystej Mszy świętej w Kościele św. 
Antoniego w Trewirze

Drogie Siostry, Drodzy Bracia, 

Święty  Paweł  miał  niejeden  problem  ze  swoją  wspólnotą  w  Koryncie.  Pewnym  siebie,  
czasami krnąbrnym mieszkańcom miast portowych poświęcił wiele czasu, a mimo to przysparzali mu 
oni troski. Nawet sprzeczali się o jego urząd apostolski. Wielokrotnie w swoich listach pisanych do 
Koryntu Paweł staje w swojej obronie. Dzisiejsze czytanie z 9 rozdziału pierwszego listu do Koryntian  
jest częścią takiej apologii jego apostolatu. Paweł potrafił dostosować się do swoich rozmówców, czy 
to byli Żydzi czy poganie, czy znajdowali się pod prawem Mojżesza czy Jezusa. Stał się wszystkim 
dla  wszystkich,  służył  bezinteresownie swoim wspólnotom i  poszczególnym ludziom.  29 czerwca 
1914  r.  słowa  te  ujął  w  swoim  wykładzie  ojciec  duchowny  sodalicji  mariańskiej  w  niższym 
seminarium  duchownym  Księży  Pallotynów  w  Szensztacie,  ks.  Józef  Kentenich.  Pod  tytułem: 
„Braterskie obcowanie.  Sposób bycia i postępowania św.  Pawła“ ukazywał, że: „być wszystkim dla 
wszystkich“ to nie wyraz słabego charakteru czy braku samodzielności. Pawłowi chodziło o to, by  
„wczuć się w sytuację, nastrój, odczucia i stan duchowy każdego człowieka w postawie służby, aby do 
każdego  podchodzić  po  duszpastersku  zgodnie  z  jego  skłonnościami,  zdolnościami  i  potrzebami, 
potrafić służyć i w ten sposób zdobyć dla Chrystusa“.

Młody ojciec  duchowny charakteryzował  tym samym  nie  tylko  postawę Apostoła,  ale  też 
postawił  sobie  program życiowy.  Słowa te  znalazły w Józefie  ogromny rezonans.  Znalazły się  w 
sformułowaniu jego programu życiowego i ideału osobistego: „Stać się wszystkim dla wszystkich – i 
w pełni należeć do Maryi”. Co kryje się za tymi słowami? Ideał ten jest wyrazem jego powołania.  
Józef  Engling  chciał  zostać  księdzem  i  misjonarzem.  Pragnął  wyjechać  do  Kamerunu,  na  misje  
Pallotynów. On, Warmiak powiedział później: „Cały świat jest naszym polem walki!”. Zapał misyjny 
charakteryzował całe jego życie. Ideał kapłański, który poznał w Szensztacie, nie był ukierunkowany 
jedynie na akcje misyjne. Józef Engling pragnął być świętym kapłanem. Z kolegą szkolnym, Karolem 
Klementem umówił się, że będą sobie wzajemnie przypominać o tym celu. „Bądźcie doskonali, jak  
doskonały jest wasz Ojciec w niebie” – to wezwanie Jezusa z Kazania na Górze padło na żyzną glebę  
osobowości Józefa Englinga. 

W ten sposób przed stuleciem odpowiedział z wielką fascynacją na wołanie papieża 
Jana Pawła II do współczesnej młodzieży: nie lękał się stać świętym swojego stulecia. Ideał 
świętości  odcisnął  znamię  na  jego  młodości.  Sprawdził  się  też  podczas  pierwszej  wojny 
światowej.  Józef  Engling  nie  był  zapalonym  żołnierzem.  Tym  różnił  się  od  niektórych 
kolegów klasowych. Nie był też dziarskim wojakiem. Z powodu wady wzroku był marnym 
strzelcem.  Swoją  żołnierską  służbę  rozumiał  inaczej:  Wielokrotnie  zgłaszał  się  do  zadań 
specjalnych.  Prosił,  by  przysłano  mu  literaturę  do  okopów,  by  sam mógł  czytać,  ale  też 
rozdawał  książki  wśród kolegów. Uczył  się  języków swoich „militarnych” przeciwników, 
francuskiego i polskiego. Krzyż Żelazny otrzymał nie za odwagę przed wrogiem, ale z racji 
bezinteresownej  służby bliźnim.  Wielkim tematem jego ostatniego roku życia  było „nowe 
przykazanie”  miłości  Boga  i  bliźniego.  Zostało  ono wyrażone  w jego postanowieniach  z 
sierpnia i września 1918r. 
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To podwójne przykazanie łączy wyraźnie jego ostatnie postanowienie szczegółowe: „Bóg jest 
przy mnie, miłujący Ojciec wszystkich ludzi. On widzi, jak staram się uszlachetnić wrodzone 
pragnienie służenia innym dla ich dobra.“ Jeśli Józef Engling rozumiał siebie jako żołnierz, to 
jako żołnierz Chrystusa i Maryi, kształtujący po chrześcijańsku świat”.

Jego proces beatyfikacyjny toczy się od wielu lat. W 1952r. został w tym celu rozpoczęty w  
Trewirze  konieczny  proces  sprawdzający.  W  1964r.  akta  zostały  przewiezione  do  Rzymu  przez 
wicepostulatora  o.  Alexandra Menningena.  Jednak właśnie w październiku owego roku ogłoszono 
rozdzielenie Dzieła Szensztackiego od Księży Pallotynów. W następstwie tego proces nie posuwał się 
do  przodu,  ponieważ  dla  członków  Szensztatu  Józef  Engling  uważany  jest  za  prototyp  
urzeczywistnionej duchowości Ruchu. Fakt, że proces został wznowiony, zawdzięczamy inicjatywie  
strony pallotyńskiej, za co na tym miejscu pragnę serdecznie podziękować. Dlatego dzisiejszy dzień  
jest  również  znakiem  wewnątrzkościelnego  ekumenizmu.  Po  dziesięcioleciach  koegzystencji 
wznowiliśmy wspólnie proces, w którym idzie przede wszystkim o wykazanie trwałej  czci  Józefa  
Englinga.  Dostrzegam w tym znak pojednania,  które  najlepiej  dokonuje  się  na drodze wspólnych 
apostolskich projektów. Niech Józef Engling nadal prostuje drogę dalszej współpracy, szczególnie w 
miejscu, które stało się dla niego „kołyską świętości”, w Prasanktuarium w Szensztacie, które było dla 
niego tak ważne, że tylko w maju 1916 r. odwiedził je 203 razy.

Od  czasu  swej  śmierci  Józef  Engling  siał  pojednanie  na  wiele  sposobów.  Wzajemne 
zrozumienie widoczne jest najbardziej w miejscu jego urodzin i śmierci. Relacje między Niemcami i  
Polakami,  między Niemcami  i  Francuzami  uległy poprawie dzięki  żołnierzowi  z  pierwszej  wojny 
światowej,  który  walczył  na  obu  frontach.  Dzięki  niemu  możliwe  były  spotkania,  zawiązały  się 
przyjaźnie, ponieważ po obu stronach dawnych przeciwników, zaangażowane dążenie niemieckiego 
żołnierza we współżycie oparte na zasadach religijnych, pozwoliło przezwyciężyć nienawiść. Wielu z  
nas  może  opowiedzieć,  ile  dobrego przyniosły  takie  spotkania.  (...)  Bez  pojednawczego działania 
Józefa  Englinga,  działania,  które  podejmuje  on  z  nieba,  również  w  zjednoczonej  Europie  takie 
spotkania nie przebiegałyby tak harmonijnie. To wszystko nie wystarcza oczywiście do beatyfikacji.  
Jest  inny  decydujący  powód,  dla  którego  Pallotyni  i  członkowie  Szensztatu  dążyli  i  dążą  do 
beatyfikacji  sługi  Bożego – a po dzisiejszej  uroczystości  z  jeszcze większym zaangażowaniem to 
czynią.  Józef  Engling ukazał  nam swym życiem,  w jaki  sposób życie  religijne może  udać się  w 
trudnych warunkach. 

I  na  tym wzoruje  się  młodzież  od  czasu  jego  śmierci.  Przede wszystkim odważa  się  ona 
podejmować decyzje  życiowe.  Gdybyśmy zaczęli  opowiadać sobie nasze historie życia  z Józefem 
Englingiem,  zdumieniu  nie  byłoby  końca.  We  wszystkich  wspólnotach  Szensztatu,  a  u  Księży 
Pallotynów przynajmniej  w starszym pokoleniu, przykład życia  Józefa Englinga był  decydujący w 
historii powołania całego szeregu członków. Dotyczy to pokolenia tych, którzy w latach 50-tych i 60-
tych mieli udział w upamiętnieniu miejsca jego śmierci niedaleko Cambrai, jak również późniejszych 
pokoleń, aż do dzisiaj. Dotyczy to Niemców i Afrykańczyków, Amerykan z Północy i Południa. I to 
jest  powodem,  dlaczego  dążymy  do  jego  beatyfikacji:  jego  życie  prowokuje  do  tego,  by  podjąć 
podobną  drogę.  Ryzyko  świętości  podejmują  młodzi  również  dzisiaj,  dlatego,  że  pozwalają  się 
zafascynować od Józefa Englinga, by iść religijną drogą. Dlatego dzisiejszego dnia prosimy gorąco:  
Józefie Englinu, prowadź wielu młodych ludzi ze wszystkich części świata na drogę świętości. Amen.

Przemówienie  podczas  uroczystości  zamknięcia  Akt  w  Katedrze 
Trewirskiej, o. prof. dr Joachim Schmiedl

Ekscelencjo,  Czcigodny  Księże  Biskupie  Robercie,  Drogi  Księże  Prałacie  Petersie,  oraz 
wszystkie współpracownice i współpracownicy kurii biskupiej, drodzy obecni. Na pierwszej sesji dnia 
11.  lipca  2005  r.  biskup  Reinhard  Marks  wznowił  proces  beatyfikacyjny  sługi  Bożego  Józefa 
Englinga. Natomiast Ty, Biskupie Robercie Brahmie, zamykasz go dzisiaj. W minionych trzech latach 
przesłuchano 12 świadków, którzy przekazali swoje przekonanie o trwającej nadal fama sanctitatis. 

List Informacyjny o Józefie Englingu  – Nr  8 – 2008 – s. 2



Komisja historyczna przekazała swoją opinię na temat dokumentacji obejmującej ponad 6000 stron.  
Na podstawie własnego osądu,  jak i  opinii  arcybiskupów Cambrai  i  Olsztyna  pełnomocnik wydał  
pozytywny  komunikat  o  zgodności  z  prawem kultu  Józefa  Englinga.  Dziękuję  Tobie,  czcigodny 
Biskupie, że przejąłeś ten proces od swego poprzednika. Wyrazy podziękowania kieruję szczególnie 
na ręce ks. prałata Petersa, do którego należało konkretne przeprowadzenie sprawy. Obaj nauczyliśmy 
się wiele w rozmowach – mam nadzieję poprawnego – postępowania w procesie beatyfikacyjnym.  
Dziękuję prałatowi Hommenowi za to, że towarzyszył procesowi jako promotor iustitiae. I dziękuję  
szczególnie  współpracowniczkom  w  Kurii,  na  pierwszym  miejscu  pani  Karin  Pohl,  która  jako 
notariusza musiała wykonać większość praktycznej pracy. Wiele pieczątek i podpisów przygotowało 
ją na ogrom tego, co czeka ją w następnym dużym projekcie,  procesie beatyfikacyjnym o.  Józefa 
Kentenicha. 

Fakt, że proces w ogóle został na nowo podjęty zawdzięczamy inicjatywie Księży Pallotynów. 
I jeśli do beatyfikacji potrzebne jest coś więcej niż cud moralny, to fakt, że wspólnie przeprowadzamy 
ten proces, jest jakimś krokiem w tym kierunku.  
Józef Engling okazał się tym, który przynosi pojednanie we wspólnym apostolskim projekcie. Jednak 
najbardziej zainteresowani beatyfikacją Józefa Englinga są członkowie Ruchu Szensztackiego. Pewna 
ich ilość jest tutaj obecna przez swoich przedstawicieli, inni łączą się z nami słowami pozdrowień.  
Kult Józefa Englinga nie ogranicza się jedynie do diecezji Trewir. W jego ojczystej Warmii, a także w 
diecezjach  Cambrai  i  Lille  w  północnej  Francji  jest  on  uważany  za  „świętego  jedności“.  W 
memoriałach,  domach  młodzieżowych  noszących  jego  imię  jest  on  postrzegany  jako  wzór  dla  
młodzieży w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, w Afryce i Australii, również w kontekście 
ostatnich Światowych Dni Młodzieży w Kolonii i w Sydney.

Droga  życiowa  Józefa  Englinga  stała  się  prototypem  drogi  świętości  młodzieżowej.  W 
propagowaniu  tej  prawdy  rozpoznał  swoje  zadanie  życiowe  obecny  tutaj  Brat  Maryi,  Paul  M.  
Hannappel; z okazji 90. rocznicy śmierci Józefa Englinga, dnia 4. października tego roku, ukażą się z  
pod jego pióra dwa kolejne tomy na temat Józefa Englinga. Te kilka słów niech unaoczni, że proces 
beatyfikacyjny Józefa Englinga tylko wtedy może z powodzeniem być dalej prowadzony, jeśli stanie 
się  on  sprawą  wielu.  Światowa  sieć  przyjaciół  Józefa  Englinga  dzisiejszy  dzień  przeżywa  z 
entuzjazmem.  Kryje  się  za  tym  nadzieja,  że  również  następna,  rzymska  faza,  zakończy  się 
powodzeniem.  Potrzebujemy w tym celu wzrostu jego kultu.  Tu musi się włączyć Józef Engling z 
nieba poprzez cud zdziałany za jego wstawiennictwem. I kiedy przed kilku tygodniami dane Ci było  
prosić legata papieskiego o beatyfikację Róży Flesch,  oto przed tobą kolejne zadanie.  Niniejszym 
Mam zaszczyt prosić Cię, byś wraz z dziesiątą sesją zakończyć proces dopełniający Józefa Englinga. 

Moje osobiste przeżycie Józefa Englinga w Trewirze, dnia 17 czerwca 2008

Serdecznie  dziękuję  wszystkim,  którzy  przyczynili  się  do  tego,  że  zajaśniała  na  nowo  ta 
„perła” w „roli Szensztatu”. Zajaśniała na nowo cała wielkość tego współzałożyciela naszego Ojca 
Kentenicha. Myślę,  że z punktu widzenia Opatrzności Bożej zakończenie procesu w Trewirze jest 
bardzo wymowne, jeśli chodzi o drogę Szensztatu w przyszłość, przede wszystkim w perspektywie  
roku  2014.  To  samo  dotyczy  również  rozpoczętego  procesu  „Forum-Przyszłość“:  zakończenie  to 
niesie ze sobą potencjał,  który powinien zostać wydobyty.  Niezwykle  cenne okazało się dla mnie  
pochylenie się na nowo nas listami i notatkami z Pamiętnika Duchowego Józefa Englinga. Wprawdzie 
dziś otacza nas inna sytuacja,  niż ta z czasów wojny,  ale postawę Józefa Englinga można dzisiaj  
zastosować w różnych obszarach.

Dzięki kazaniu i rozmowom w Trewirze spostrzegłam, że Józef ukazywany jest jako ten, który 
budzi i umacnia powołania. Jakże to jest aktualne! Patrząc wstecz na minione 12 lat mojej obecności  
w Szensztackiej Młodzieży Żeńskiej, mogę to tylko potwierdzić. Wielokrotnie byłam z młodzieżą w 
Cambrai. Często okazją do takiego wyjazdu był  fakt, że młode kobiety znajdowały się w „gorącej  
fazie”  decyzji  dotyczącej  powołania.  Józef  Engling  okazywał  się  najlepszym  doradcą.  Jego 
radykalizm skłaniał  do podjęcia  decyzji.  Jego totalne poświęcenie  się  Szensztatowi,  jego  celom i 
ideałom,  jego  pragnienie  bycia  świętym  przełożone  na  konkretne  cele,  nie  pozostawiały  nas  
obojętnymi. 
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Również jego  szczerze wyznawane  upadki  i  słabości  trafiały w samo sedno.  Wierne kroczenie  z 
Ojcem Kentenichem budziło w nas pragnienie, by zawierzyć mu się jeszcze głębiej. Jasno stawiane 
pytanie Hannappela: „A co ty zrobisz ze swoim życiem? – przełamywało pewne mechanizmy oporu i 
manewry ucieczki.  Józef po prostu prowokował do podjęcia decyzji.  Przy tym niepodjęcie decyzji 
również  było  ważną  decyzją.  Jedna  z  naszych  młodszych  współsióstr,  która  jako  dziewczyna 
uczestniczyła w takiej podróży do Cambrai, powiedziała mi po Trewirze: „Bez Józefa Englinga nie  
odważyłabym się na podjęcie tego kroku, nie zdecydowałabym się zostać Siostrą Maryi.“

O sobie mogę powiedzieć, że Józef Engling bardzo mi pomógł, nauczył mnie obchodzić się ze 
środkami wychowawczymi Szensztatu. Moja droga do wspólnoty Sióstr Maryi nie prowadziła mnie  
poprzez  przynależność  do  młodzieży  szensztackiej,  nie  znałam  wcześniej  Szensztatu.  Duchowy 
porządek  dnia,  ideał  osobisty,  postanowienie  szczegółowe,  -  wszystko  to  było  dla  mnie  nowym 
światem.  Na początku nie było mi  łatwo połapać się w tym wszystkim.  Z pamiętników Englinga 
odpisałam sobie  niektóre  z  jego postanowień szczegółowych  i  dopasowałam do sytuacji  w moim 
życiu.  Było  to  bardzo  pomocne.  Jego  drobiazgowa  praca  apostolska,  duchowa  żywotność,  która 
sprawdziła  się  w  monotonnym  życiu  żołnierskim,  wierność  ideałom,  głęboka  więź  z  MTA, 
Sanktuarium i  naszym Ojcem Założycielem –wszystko  to  po prostu zdumiewa.  Jest  on naprawdę 
skarbem w roli Szensztatu. 

Moje świadectwo niech będzie małym podziękowaniem Józefowi.

M. M., 24. czerwiec 2008

IX. Spotkania Englingowskie w Prositach  5-6. lipca 2008

Kolorowo przyozdobione podwórze Domu Rodzinnego Józefa Englinga witało w niedzielne 
przedpołudnie  licznych  gości.  Między innymi  biskupa pomocniczego,  ks.  dr  Jacka Jezierskiego z 
Olsztyna, który wraz z ks. dr Janem Koryckim, postulatorem z Rzymu koncelebrował Mszę świętą w 
kościele parafialnym w Prositach. W kazaniu przedstawił on dwie świątobliwie żyjące postaci: Józefa 
Englinga, który na początku życia ukazał poważne dążenie do świętości oraz jego mistrza, o. Józefa 
Kentenicha,  który  pozostawił  fascynujące  świadectwo  kapłańskiego  życia  oraz  wiele  wspólnot, 
których członkowie do dziś podejmują drogę świętości. Ponad 70 osób znalazło miejsce w ogrodzie,  
wokół starej  studni  pod wiekową jabłonią.  Byli  wśród nich goście z Prosit,  Warszawy,  Poznania, 
Olsztyna, Pułtuska i in. Ksiądz dr J. Korycki przedstawił relację o zakończeniu procesu oraz wyjaśnił,  
dlaczego J. Engling zasługuje na chwałę ołtarzy. Józef Engling pracował on nad sobą konsekwentne i 
systematycznie – i to pragnie on przekazać współczesnym ludziom, którzy często nastawieni są na  
natychmiastowy sukces. 

W sobotę goście mogli wysłuchać dwóch wykładów dotyczących poszczególnych wymiarów 
duchowości J. Englinga, autorstwa s. Aliny Kapeji z Gdyni i brata Lamberta M. Schroedter z Bonn. Z 
powodu jego nieobecności wykład wraz z własnymi refleksjami przedstawił dr Francis M. Jabati, brat 
Maryi ze Sierra Leone. W sobotę odbyła się też wycieczka śladami Rodziny Szensztackiej z przed 
wojny do Klewna, Reszla i Gudników. Uczestnicy spotykali  się wszędzie z ogromną gościnnością 
gospodarzy. Szczególnym przeżyciem były odwiedziny gospodarstwa agroturystycznego w Klewnie, 
gdzie  w latach  30-tych  minionego stulecia  w jednym z  pomieszczeniem posiadłości  pallotyńskiej 
mieściła  się  kaplica  szensztacka.  Właściciele  chcą  zachować  pomieszczenie  po  kaplicy  jako 
upamiętnienie  historii.  Są  otwarci  na  przyjeżdżających  tu  pielgrzymów.  Ołtarz  szensztacki  z  tej 
kaplicy został przewieziony w latach 60-tych do poewangelickiego kościoła w Gudnikach. Brakuje w 
nim  jednak  obrazu  MTA.  Członkowie  Szensztatu  z  Warmii  planują  zawieszenie  tego  obrazu  w 
najbliższej przyszłości.

Spotkanie ubogaciły Siostry Maryi wraz z Siostrą Prowincjalną, Franciszką Orzeł na czele, a także 
burmistrz Miasta i Gminy Bisztynek z przedstawicielami rady i inni. Główną atrakcją dla mieszańców 
Prosit była obecność czarnoskórego brata Maryi z Afryki Zachodniej, który był dowodem na to, że  
Józef Engling czczony jest również w tak odległych zakątkach świata. 
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Międzynarodowa Kronika
17.06.2008  –  zakończenie  dopełniającego  procesu  beatyfikacyjnego  w  Trewirze  pod 
przewodnictwem biskupa pomocniczego Roberta Brahma. Proces rozpoczał się 5. czerwca 
2005r. W uroczystym zakończeniu wzięli udział m.in. postulator generalny ks. dr Jan Korycki 
z Rzymu, wicepostulatorzy: ks. Vinzenz Reinhart (pallottyn) i o. prof. dr Joachim Schmiedl 
(ojciec szensztacki), jak również zaproszeni goście z Ruchu Szensztackiego i odpowiedzialni 
z biskupstwa Trewir. 

7.-10.7.2008 – renowacja sanktuarium w Cambrai; odnowienie ram świetlnych obrazu MTA i 
prace malarskie – siłami Szensztackiego Instytutu Braci Maryi

Z Kroniki Prositskiej 

Maj 2008 – przedstawiciele Kurii Metropolitalnej odwiedzają dom rodzinny Józefa Englinga i 
kościół  parafialny  w  związku  z  dekretem  arcybiskupa  warmińskiego  „non  cultus“. 
Przesłuchani zostają proboszcz z Prosit, ks. Stanislaw Zarzycki i Alicja Kostka.

19.06.2008 – 6 klasa szkoły podstawowej z Bisztynka świętuje zakończenie roku szkolnego w 
ogrodzie Englinga i bierze udział w warsztatach rozwojowych.

15.–22.6.2008 – zostaje opracowany nowy folder o Józefie Englingu przez Siostrę Damianę 
Czołgałę. Wydany dzięki ofiarom Polonii w Niemczech. 

29.6–4.7.2008 – remont Izby Pamięci Józefa Englinga w związku z awarią kanalizacji.

5-6.7.2008  – IX Spotkania Englngowskie, jeden ze wpisów w Kronice: „Znów dane nam 
było  wziąć  udział  w  Spotkaniach  Englingowskich.  Zaczerpnęliśmy  z  ducha  tego  domu  i 
udaliśmy  się  na  pielgrzymkę  śladami  Ruchu  Szensztackiego  na  Warmii.  Dziękujemy  za 
gościnność i umocnienie wiary – Rodzina Podgórskich, Szensztacki Związek Rodzin.

Informacje od Redakcji

Świadectwa  i  modlitwy  wysłuchane  za  wstawiennictwem  Józefa  Englinga  prosimy  przesyłać  na  adres: 
Sekretariat Józefa Englinga, Oddział w Polsce: Alicja Kostka, Prosity 28, 11-230 Bisztynek, alkosta@wp.pl, tel. 
0667890266. Pod tym adresem otrzymacie Państwo również materiały i informacje dotyczące Józefa Englinga. 
© Josef-Engling-Infobrief
Wydawca: Josef-Engling-Sekretariat – Redakcja: Lambert M. Schroedter. Redaktor wersji polskiej: Alicja Kostka
Prenumerata: Josef-Engling-Sekretariat, Am Marienberg 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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