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Drodzy Przyjaciele Józefa Englinga,
 

Kilka tygodni temu zakończyła się dla Niemiec pierwsza wojna światowa. Z przekazaniem ostatniej 
raty obligacji,  które  przez dziesięciolecia  całe miały spłacać odszkodowania,  spłacony został  dług 
Niemiec z tytułu strat materialnych między rokiem 1914 a 1918 roku. Dług - nie wina! To, co się stało 
ponad 90 lat temu na frontach Europy Wschodniej i Zachodniej, zmieniło oblicze naszego kontynentu.  
Ogromne  cierpienia  milionów ludzi  miały  bardzo  duży wpływ  na  zdrowie  fizyczne  i  psychiczne 
Europy.  Obraz  powracających  weteranów,  z  protezami  i  kulami,  zdominował  ulice  wielu  miast.  
Wołanie o zemstę i odwet przygotowało grunt dla kolejnego konfliktu zbrojnego. Powinniśmy być 
szczęśliwi i wdzięczni, że możemy już od ponad 65 lat żyć w Europie pokoju.

Józef  Engling nie  był  entuzjastycznie  nastawionym żołnierzem.  Cierpiał  na  wojnie  tak jak i  jego 
koledzy. Na froncie był trybikiem w wielkiej machinie wojennej. A jednak z jego listów i notatek  
pamiętnika duchowego przemawia do nas inna postawa, tzn. przeżywanie wojny przez pryzmat życia  
duchowego. Wiara w Boga, przekonanie o Jego serdecznej bliskości – również wśród ogłuszającego 
huku  dział  –,  dziecięce  oddanie  się  Maryi,  solidarność  w  powołaniu  i  misji  z  członkami  grupy 
apostolskiej oraz wsparcie, jakiego doznawał od Ojca Kentenicha były budulcem, który nie czynił z  
Józefa Englinga jednej z wielu ofiar wojny światowej, ale udowodnił, że świętość również w okopach 
jest możliwa.

Z tego punktu widzenia, dla przyjaciół Józefa Englinga I wojna światowa jeszcze się nie zakończyła.  
Owo zakończenie możemy na szczęście „odfajkować” z wojskowego punktu widzenia; Bogu dzięki 
na całym świecie przeważa świadomość, że wojna i terror nie są środkami kształtowania porządku 
świata! Ale dobrze, że świat uczy się również z przykładów takich ludzi jak Józef Engling w czasie I 
wojny  światowej  czy  Franciszek  Reinisch  podczas  II  wojny  światowej,  którzy  ukazują,  że 
chrześcijańskie świadectwo życia stoi ponad często nadużywanymi wartościami honoru i narodowej  
dumy.

W tym kontekście chciałbym zaprosić Was do dalszej modlitwy o beatyfikację Józefa Englinga. On 
pokazuje nam, że jest możliwe życie pełne świętości nawet w warunkach wojny. Módlmy się, aby 
jego świadectwo stało się coraz szerzej znane i uznane!

o. Joachim Schmiedl, wicepostulator procesu beatyfikacyjnego
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Impulsy

Szala ognia a Józef Engling

Podczas  "Powrotu  bohaterów  do  domu"  w  roku  1934  i  podczas  Roku  Englingowskiego 
(1936),  Józef  Engling  był  obecny  duchowo  wśród  całej  Rodziny  Szensztackiej.  W 
bezpośrednim sąsiedztwie domniemanego miejsca śmierci powstał w 1937 roku na zboczu 
"Kamienny krzyż englingowski".
Od  1949  roku  Ojciec  Brantz  organizuje  coroczną  pielgrzymkę  młodych  mężczyzn  do 
Cambrai. W roku 1953 kamienny krzyż englingowski został przeniesiony z pola, na którym 
Engling zginął w miejsce budowy pomnika przy drodze.
W roku  1959  roku  plac  przed  pomnikiem został  pokryty  na  nowo kamiennymi  płytami. 
Ponieważ znicz był już mocno zanieczyszczony od pochodni palonych podczas pierwszych 
uroczystości, przy odnowieniu powstał pomysł szali ognia.
Pierwsza szala była wykonana z miedzi i podczas pierwszego rozpalenia ognia (18.08.1960) 
kula  z  mosiądzu  obrazująca  globus  (kulę  ziemską)  uległa  stopieniu.  Z  pierwszej  szali 
powstała misa ze stali nierdzewnej z symbolami szensztackimi (lata 1962/1964): trójnóg z 
trzema  miejscami  kontaktowymi,  punkt  przecięcia  jako  symbol  przymierza,  od  którego 
rozchodzą się  trzy łaski  pielgrzymkowe (od roku 1964 kula ziemska).  W roku 1993 cały 
pomnik został przeniesiony za Sanktuarium Jedności w Cambrai.

Znaczenie szali
Szala englingowska  jest wspaniałym wyrazem życia Józefa Englinga: jego śmierć nie była 
czymś  strasznym  i  nieuniknionym,  jakimś  nieokreślonym  losem,  lecz  jego  życie  miało 
rozmach i dynamikę, energię życiową (której symbolem jest ogień), radość i entuzjazm, choć 
zdawał sobie sprawę ze wszystkich niebezpieczeństw i znał okropności wojny. To było wolne 
i osobiste oddanie się. Józef zachował w sobie ten ogień.
Krocząc ostatnią drogą Józefa Englinga (którą przeszedł on od otrzymania rozkazu udania się 
na zwiady do śmiertelnego uderzenia pociskiem), doświadcza się szczególnej bliskości Józefa 
Englinga. "Ostatnia droga Józefa" kończy się rozpaleniem ognia w szali. W tej atmosferze 
religijnej i nadprzyrodzonej budzi się w wielu sercach gotowość i otwartość do oddania się na 
wzór Józefa Englinga. Wielu odkryło tutaj swe powołanie i siłę do podejmowania decyzji lub 
na nowo, w pogłębionej wolności, podjęło swój los i swoje życiowe zadanie.
W pierwszym takim ogniu, w dniu 20 sierpnia 1960r., 17-letni Wolfgang Nerlich złożył ofiarę 
ze  swego życia.  Bóg przyjął  ją  29  sierpnia  1960 r.  W tym  roku  upływa  50 lat  od  tego 
zdarzenia. Jest ono symbolem tego, jak wiele Józef poruszył swoim życiem.
Na szali pali się ogień, jest ona symbolem ofiary  jego życia, jego ofiarnej miłości, a także 
jego ideału osobistego: "Dla naszych ideałów wyruszyłem w świat. Cały świat jest naszym 
polem walki, musimy go zdobyć". 21 maja 1917r.

Markus M. Amrein
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Duchowy prąd związany z Cambrai a Wolfgang Nerlich

Wolfang Nerlich był motorem napędzającym tego prądu, owej drogi (pielgrzymki do Cambrai 
w latach 1957-1962) z Zagłębia Ruhry ku młodej, rozległej Europie tuż po wojnach, które 
przyniosły śmierć milionom młodych ludzi. Wolfgang nie lubił dużo mówić, ale pragnął żyć 
młodzieńczym idealizmem i być odpowiedzialnym chrześcijaninem w codziennym życiu, tak 
jak Józef Engling: bohaterem, ale w dniu codziennym. Kwaterą docelową był dom St. Hubert 
w  Thun-St  Martin  koło  Cambrai,  szala  przy  pomniku  Józefa  Englinga  była  istotnym 
symbolem i w ten sposób różnorodne inicjatywy stworzyły duchowy prąd „Cambrai”.

Posłuchajmy jak opowiadają o tym z zapałem młodzi ludzie, o Wolfgangu Nerlichu, o jego  
przyjaźni z Józefem Englingiem i o swoich przyjaciołach:

„Nie można myśleć o prądzie Cambrai, o szali ognia, o St. Hubert bez odniesienia do ofiary 
życia tego młodego człowieka. Przy memoriale Józefa Englinga ofiarował swe życie Matce 
Bożej, gdy 20 sierpnia 1960r. zapalono pierwszy model owej szali. Chciał w nim spłonąć za 
posłannictwo „trzeciego pokolenia założycielskiego“. Zmarł zaledwie dziewięć dni później, 
29 sierpnia: Wolfgang Nerlich z Dortmundu-Mengede…

Wieczorem w  dniu  20  sierpnia  szala  była  niesiona  drogą  śmierci  Englinga.  Wolfgang  z 
własnej woli ofiarował się pozostać na miejscu śmierci i przygotować tam ceremonię ognia. 
Potem pobiegł naprzeciw pochodu i nie pozwolił odebrać sobie zaszczytu niesienia szali – 
wraz z trzema innymi młodymi mężczyznami – na ostatnim odcinku drogi, mniej więcej od 
domu Św. Huberta do miejsca upamiętniającego ofiarę Englinga.

 "Nieśliśmy  szalę  i  rozpaliliśmy  w niej  ogień...  Teraz  nasze  serca  muszą  zapłonąć."  (20 
sierpnia 1960). Następnego dnia chłopcy wrócili do Szensztat. Zamiast jechać bezpośrednio 
do domu z Kolonii,  Wolfgang pojechał dłuższą drogą przez Szensztat.  Tego samego dnia 
wrócił  do  domu  późnym  wieczorem.  Był  bardzo  zmęczony,  co  rzuciło  się  w  oczy  jego 
kolegom z  pracy.  Z  wcześniejszych  miesięcy  wiedziano  jednak,  że  Wolfgang  często  był 
zmęczony i uważano, że przyczyną tego jest jego słabe serce. Pod koniec tygodnia Wolfgang 
znalazł się w łóżku. Nie mógł wstawać o własnych siłach, taki był słaby. Mimo nadmiernego 
zmęczenia,  nie  mógł  spać.  Ostatni  wpis  w jego pamiętniku,  z  piątku  26 sierpnia  mówił: 
"Zmęczenie zwala mnie z nóg. Co dwie godziny muszę chłodzić głowę zimną wodą, inaczej 
nie mógłbym w ogóle pracować. Jeśli chcesz, pozwól mi zasnąć gdyż przez mój niepokój nie 
mogą spać moi rodzice…, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie.”

W niedzielę  wieczorem jego stan  się  pogorszył.  Nieprzytomnego  zawieziono  do szpitala. 
Stwierdzono zaawansowaną cukrzycę. Pielęgniarki i lekarze robili wszystko, co możliwe, ale 
nie mogli już uratować Wolfganga. Otrzymał jeszcze namaszczenie chorych. W poniedziałek 
rano, 29 sierpnia 1960 r., zmarł o 10:32...

Hans M. Czarkowski, „Portrety z czasów założycielskich Szensztatu“ (Lebensbilder aus der  
Gründungszeit Schönstatts) (opr. Paul M. Hannappel), Tom I, 1964, ss. 59-68
 

3



XI. Spotkania Englingowskie w dniach 10. – 11. lipca 2010 w Prositach (Polska)

Także  tego  lata  odbyły  się  znów  „Spotkania  Englingowskie“  w  Prositach.  Po  pierwszej 
dekadzie tych  spotkań (lata  2000-2010),  spotkanie tegoroczne jak i  te z 2009 roku miało 
wyraźny charakter  pielgrzymkowy.  Przy tej  okazji  odwiedzono  nie  tylko  dom rodzinny i 
wiejski kościół z tablicą poświęconą Englingowi w Prositach, lecz również miejsca, o których 
Józef Engling wspominał w swych pamiętnikach (Święta Lipka, Stoczek Warmiński, etc.). 
Ważnymi stacjami tej pielgrzymki były miejsca, w których w latach 30-tych ubiegłego wieku 
rozwijał  się  intensywnie  Ruch Szensztacki:  wśród nich  dawne  miasto  powiatowe  Reszel, 
gdzie działały Siostry Maryi i Pallotyni, miejsce po byłej kaplicy szensztackiej w Klewnie, 
stary  kościół  poewangelicki  (p.w.  Św.  Andrzeja  Boboli)  w Gudnikach,  gdzie  jako  ołtarz 
boczny  stoi  do  dziś  ołtarz  szensztacki  –  obydwie  miejscowości  niedaleko  Reszla.  W 
Gudnikach natomiast znajduje się obraz MTA, który został tu przywieziony w kwietniu 2009 
r.  przez  Rodzinę  Szensztacką;  tutaj  odprawiono  nabożeństwo  pod  przewodnictwem 
miejscowego proboszczem prałata Dyzmę Wyrostka.

Większość uczestników tej dwudniowej pielgrzymki przyjechała z okolic  Warszawy oraz z 
Warmii; byli też goście z Niemiec i Francji.

Owocem spotkania jest  m.in.  strona internetowa o Józefie  Englingu:  www.engling.pl oraz 
publikacja K.Lukaszka pt. „Bóg nie potrzebuje reklamy” (w przekładzie s. Jany M.Rossy).

Lambert M. Schroedter
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Międzynarodowe zapiski z Kronik
23.05.2010       Cambrai:  trzy małżeństwa  z Belgii  wzięły udział  w jednodniowym spotkaniu przy 
Sanktuarium  Jedności.  Spotkanie  prowadziła  rodzina  Rouyer  (Belgia),  gościem  było  małżeństwo 
Neiser z Vallendar – przełożeni generalni Instytutu Rodzin.

29.05.2010       Cambrai: rodziny z Belgii (m.in. J.i R.Kabacińscy), wraz z dziećmi, spotkały się przy 
Sanktuarium, wraz z o. Andrzejem Maciejewskim SAC 

30.-31.05.2010  Autun:  członkowie  i  przyjaciele  Rodziny  Szensztackiej  z  Francji  spotkali  się  z 
biskupem  Autun  (Burgundia),  Jego  Ekscelencji  Benoît  Rivière.  Głównym 
celebransem Mszy Św. był prowincjał ojców szensztackich ze Szwajcarii, o. German, 
wraz z o. Vignonem i członkiem Instytutu Ojców Szensztackich: o. Pierre Bagnères 
(patrz sprawozdanie)

17.05.2010       Cambrai:  przyjaciele  Józefa  Englinga z Lebach (Saarland)  odwiedzili  Sanktuarium 
Jedności i przeszli Drogą Śmierci.

05.06.2010       Cambrai:  trzy młode kobiety z USA podążają śladami Józefa Englinga odwiedzając 
Sanktuarium i przechodząc Drogą Śmierci.

16.06.2010       Cambrai:  parafia  p.w.  bł.  Karla  Leisnera  odprawia  nabożeństwo  w  Sanktuarium 
Jedności z duchowym impulsem na temat Szensztatu i o. Kentenicha. Na zakończenie,  
przy pięknej, słonecznej pogodzie odbył się piknik.

29.6.-3.7.10      Cambrai:  w  jubileusz  100-lecia  święceń  kapłańskich  o.  Kentenicha  miała  miejsce 
francusko-belgijska pielgrzymka  do Szensztat.  Po drodze odprawiono Mszę Św. w 
domu  narodzin  o.  Kentenicha  w  Gymnich.  Po  zatrzymaniu  się  w  kościele  Św. 
Kuniberta  w  Gymnich  (gdzie  o.  Kentenich  został  ochrzczony),  kontynuowano 
pielgrzymkę do Szensztat.

10./11.07.10    Prosity: XI. Spotkania Englingowskie, ze stacjami w Świętej Lipce, Klewnie,

Gudnikach,  Reszlu  oraz  w  Stoczku  Warmińskim.  Uczestnicy  przyjechali  przede 
wszystkim z okolic Warszawy (kurs sióstr szensztacich, Związek Rodzin), Niemiec,  
Francji oraz z Prosit i najbliższej okolicy (patrz sprawozdanie).

15.08.10           Prosity: uroczystości kościelne w Prositach w Uroczystość Wniebowzięcia NMP

4.10.10            Jozefów:  otwarcie strony internetowej www.engling.pl w Polsce. Z tej okazji została 
odprawiona Msza Św. w Sanktuarium w Józefowie (Ojcowie Szensztaccy), w której 
uczestniczyli  rodzina T. i K. Szczęsnych (autorzy strony) i inne rodziny.  Głównym 
celebransem był o. Arkadiusz Sosna.

6.10.2010         Prosity:  warsztaty  z  grupą  młodzieży  (50  osób,  5  klasa  szkoły  podstawowej  z 
Olsztyna;  odnowili  oni  swoją  I  Komunię  Św.  w kościele  parafialnym i  odkryli  w 
Józefie Englingu swego przyjaciela na co dzień.

Od Redakcji:
Świadectwa, a także intencje modlitewne polecane Józefowi Englingowi prosimy przesyłać na adres:  
Josef-Engling-Sekretariat,  Markus  M.  Amrein,  Haus  Tabor,  Am Marienberg  4,  56179 Vallendar,  
Tel. +49 (0)261/ 6409-80, email:  engling-sekretariat@schoenstatt.net – pod tym adresem można  
również otrzymać materiały i inne informacje o Józefie Englingu. Można kontaktować się również  
przez stronę internetową www.engling.pl lub www.josef-engling.de.
Prosimy o wsparcie redakcji  oraz przesyłanie swoich adresów e-mailowych – w celu elektronicznej  
wysyłki  materiałów  –  do  Lamberta  M.  Schroedter  (l.m.schroedter@schoenstatt.net)  lub  Alicji  
Kostka (alkosta@wp.pl).
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