Szensztat-Rzym, października 2021

Drodzy Przyjaciele Józefa Englinga,

Z okazji 4. października przesyłam Wam serdeczne pozdrowienia z Szensztatu, a obecnie już
z Rzymu. Data, która w szczególny sposób laczy nas z Jozefem i przenosi do Cambrai we
Francji, do miejsca jego dobrowolnej ofiary z życia. Z tej okazji pragnę przesłać kilka informacji
dotyczących Józefa, procesu beatyfikacyjnego i tego, co dzieje się w jego rodzinnej
miejscowości, w Prositach.
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Stan procesu beatyfikacyjnego
Dawna szkoła, do której uczęszczał Sl. Boży Józef Engling
Szczegolna modlitwa
Przygotowanie terenu dla Matki Bożej

1.Stan procesu beatyfikacyjnego
Dnia 18 marca postulator generalny procesu beatyfikacyjnego, pallotyn, ks. Adam Golec
SAC, zakomunikował, że proces Józefa Englinga praktycznie został wstrzymany. Postulacja
ma przedłożyć odpowiedzi na nowo postawione pytania. Tymczasem proces był już na
bardzo zaawansowanym etapie: wszystkie kwestie zostały dotychczas wyjaśnione przez
komisje historyczną i teologiczną. Ojciec Adam Golec, wyraźnie prosił, by nie zrażać się
zaistniała sytuacja, która jest faktycznie trudna do zrozumienia: "Drogi Boże nie są naszymi
drogami - pisał - i nie zawsze prowadzą do celu według naszych wyobrażeń. Inicjatywy, które
podejmowane są wokół osoby Józefa Englinga dowodzą, że nie należy się poddawać, ale
cierpliwie i małymi krokami iść do przodu.”

2.Szkoła w Prositach
Od wielu lat marzy nam się pozyskanie budynku szkoły w Prositach, szkoły, do której jako
chłopiec uczęszczał Józef Engling. Rok temu dowiedziałam się, ze szkoła została
wystawiona na sprzedaż. Po wahaniach, czy udźwigniemy ciężar tego wyzwania, ogłosiłam
zbiórkę na pozyskanie środków na kupno tego budynku. Byłoby to ważne, ponieważ
dotychczas w Prositach nie mamy miejsc na noclegi, na zatrzymanie się na dłużej, na dni
skupienia. W tym roku - dzięki hojności przyjaciół Józefa - udało się zebrać potrzebną sumę.
Umowa kupna została przygotowana. Stowarzyszenie Przyjaciół im. Józefa Englinga w
Prositach oczekuje na przyznanie statusu non-profit, co byłoby kolejnym ważnym krokiem w
celu dokonania transakcji. Sąd Rejonowy w Olsztynie oznajmił, że odpowiedź zostanie
udzielona najpóźniej do końca listopada. Módlmy się, aby ten krok nastąpił jak najszybciej.
Mhc.

3.Szczególna modlitwa…
15 września przyjechała do Szensztatu pewna starsza pani z darowizną na rzecz kupna
Szkoły Józefa Englinga. Powiedziała: "Najpierw zbudujcie kaplice, a potem Matka
Najświętsza zatroszczy się o wszystko inne, łącznie z zakupem i koniecznym remontem
szkoły! Kobieta ta, pani Urszula E., podarowała tez złoty zegarek i opowiedziała następującą
historię o budowie sanktuarium w USA/Wisconsin:
Siostry Maryi zostały zachęcone przez Ojca Założyciela do zakupu rozleglej działki pod
budowę przyszłego Sanktuarium. Powiedziały jednak: nie mamy potrzebnych pieniędzy,
jedyne, co możemy dać, to nasza modlitwa! Ich waluta stała się modlitwa: "Polegam Matko
na Twojej mocy i Twej dobroci…" - za każdy brakujący dolar jedna modlitwa. Kiedy
przełożona odmówiła ostatni raz "Polegam Matko na Twojej mocy...", zjawił się
nieoczekiwanie pewien biznesmen i wyłożył sumę potrzebną do zakupu działki!
Pani Urszula, wzięła sobie tę historię do serca i powiedziała: Ja również nie mogę przekazać
pieniędzy na szkołę w Prositach, ale będę się modlić przynajmniej „w wysokości” 10%
wspomnianej sumy. Kiedy się spotkałyśmy, 15 września 2021 r., miała na swym koncie 5500
odmówionych modlitw!
Kiedy opowiedziałem o tym innej znajomej Englinga, pani Edycie S., natychmiast
postanowiła przyłączyć się do tej modlitwy, łącząc każde "Polegam Matko..." z konkretnym
groszem. Opowiedziała o tym małżeństwu, które z kolei również dołączyło do modlitwy o
szkołę Józefa i przyszłe sanktuarium.
Ta historia, ale o wiele bardziej powaga modlitwy dwóch wspomnianych kobiet,
szczególnych przyjaciółek Józefa Englinga, bardzo mnie poruszyła, dlatego dziele się nią z
Wami.

4.Przygotowanie terenu dla Matki Bożej

Tego lata, kiedy byłam dłuższy czas w Prositach, będąc tam dla Józefa i ludzi, którzy chcą
go odwiedzić, podjęłam decyzję: Jedyne, co mogę zrobić, to starać się przygotować grunt dla
Matki Bożej: zewnętrznie i wewnętrznie. To Ona przyjedzie tu, kiedy zechce, czyniąc to
miejsce miejscem świętym, miejscem swojej obecności. Ja przygotowuje jedynie grunt, by
Ona mogła przyjść…. W rozmowach z przyjaciółmi uświadomiliśmy sobie, ze Maryja
przybyła pięć lat temu, 30.10.2016 r., w ołtarzu szensztackim i z całym wyposażeniem
Sanktuarium z Magdeburga, gdzie przez dziesięciolecia w reżimie komunistycznym nie udało
się zbudować sanktuarium. Jedna z rozmówczyń, Brygida W. powiedziała: skoro Maryja już
jest, to teraz czeka Ona tylko na "dach" nad głową, na dom...., właśnie w sensie: budynek
Sanktuarium. Działka jest również do dyspozycji, na wzgórzu za domem rodziców Józka.
Prosity od dziesiątków lat są miejscem pielgrzymowania do Józefa. Kapliczka podkreśliłaby,
wydobyłaby znaczenie jego osoby, ukazując, za co Józef Engling żył i za co oddal życie.
Dzięki Sanktuarium miejsce to stałoby się spełnieniem tęsknoty Józefa: "Również na mojej
ukochanej Warmii chcę uczynić znana Mateńkę Trzykroć Przedziwna i Szensztat. "

Tylko Pan Bóg wie, jakie plany ma wobec tego miejsca. My możemy jedynie pomoc je
usłyszeć, pomoc zrealizować. Czyż nie za plany Maryi, jakie miała Ona i ma (nadal!) z
Szensztatem, oddal życie Józef Engling? Czy nie chodzi teraz o odpowiedz Maryi w
przymierzu miłości: życie za życie – miłość za miłość – korona za koronę? Iscie krolewska
odpowiedz…
Niewykluczone, ze rodzinna miejscowość Józefa jest w jakiś szczególny sposób związana z
obecnym etapem procesu beatyfikacyjnego.

Z Rzymu, z centrum szenszackiego na Belmonte, gdzie również wisi jego obraz i
przypomina o nim,
z serdecznymi pozdrowieniami i modlitwa w intencji pomyślnego rozwoju procesu,

Alicja Kostka

Stowarzyszenie Przyjaciol Prosit im. Józefa Englinga
Prosity e.V.

Szkoła w Prositach obok kościoła parafialnego, niedaleko domu rodzinnego
Józefa

Dom Rodzinny Józefa Englinga podczas dorocznych Spotkań Englingowskich,
15. sierpnia 2021

Spotkanie przy kawie i impulsie. Od lewej: ks. dr. Przemyslaw Krakowczyk SAC
z Osrodka Postulacji w Warszawie. Po prawej stronie Beata i Grzegorz Majewscy
z Prosit, sprawujący piecze nad Domem Rodzinnym.

