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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. 



o podwójne przykazanie łączy wyraźnie jego ostatnie postanowienie szczeTgółowe: „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.


