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Proces Józefa Englinga coraz bliżej beatyfikacji: nowości z Rzymu  
 
Drodzy Przyjaciele Józefa Englinga,  
 
4. czerwca b.r. - członkowie Konsulty Teologicznej Kongregacji do Spraw Kanonizacji głosowali 
nad Positio Sługi Bożego Józefa Englinga (1898-1918). Wszystkie głosy Teologów, którzy w 
minionych miesiącach intensywnie studiowali dokumenty zebrane w Positio – były pozytywne 
– ogłosił Relator sprawy beatyfikacyjnej, ojciec prof. Zdzisław Kijas OFM Cap., dziekan 
rzymskiego Seraficum. Tym samym kolejny etap procesu został uwieńczony sukcesem, po tym, 
kiedy przed kilku laty również eksperci z Komisji Historycznej przedłożyli pozytywny wynik 
swoich badań. 
 
Tym samym Causa Józefa Englinga zostanie przekazana Kongresowi Kardanów i Biskupów. 
Byłby to już ostatni etap przed decyzją Papieża. Warunkiem beatyfikacji jest teraz jedynie cud 
dokonany za wstawiennictwem Józefa Englinga. Byłby on jednoznacznym potwierdzeniem, że 
Bóg życzy wyniesienia Józefa Englinga do chwały ołtarzy i ukazania go jako wzoru do 
naśladowania dla wiernych. Tym samym etap wnikliwego sprawdzania dokumentów został 
zakończony – mówi dr Alicja Kostka z Kudyp, kustosz Izby Pamięci w Prositach, która w 
minionych miesiącach sama uczestniczyła w studium dla postulatorów spraw beatyfikacyjnych 
w Watykanie. Ojciec Kijas wyraził nadzieje na rychły cud i prosi o modlitwę za 
wstawiennictwem Józefa Englinga, zarówno Rodzinę Szensztacką jak i Wspólnotę Pallotyńską 
(proces prowadzony jest przez Księży Pallottynów: Józef Engling był uczniem w Niższym 
Seminarium w Szensztat (Schönstatt nad Renem, gdzie w ramach wspólnoty pallottynskiej 
powstał Ruch Szensztacki. Jednocześnie jest on wzorem świętości w życiu codziennym dla osób 
związanych z Ruchem Szensztackim i w ramach niego szczególnie czczony).  
 
Spotkania Englingowskie 27-8.lipca – gość specjalny ks. Adam Golec SAC, 
postulator generalny Księży Pallotynów.  
 
Pod koniec lipca odbędą się w Prositach, rodzinnej miejscowości Józefa Englinga, coroczne 
Spotkania Englingowskie. Gościem specjalnym będzie m. in. ks. Adam Golec SAC, postulator 
generalny Księży Pallotynów. W sobotę, 27. lipca, odbędą się warsztaty przedstawiające rozwój 
duchowy Sługi Bożego. W niedzielę, 28. lipca po Mszy św. o godz. 10.00 w kościele parafialnym 
w Prositach zapraszamy na spotkanie w Domu Rodzinnym Sługi Bożego, w czasie którego ks. 
Adam Golec przedstawi nowości z Rzymu. Biesiada i zwiedzanie Izby Pamięci Sługi Bożego 
dopełnią radości tego dnia. Zgłoszenia: Elżbieta Rocko: tel. 606103130.  
 
Z serdecznymi pozdrowieniami z Szensztat oraz z Rzymu, Alicja Kostka  


