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Drodzy Przyjaciele Józefa Englinga i Prosit, 

tym pięknym skromnym szkicem autorstwa Kamili Zawadzkiej z pracowni „Kama-Art”, Bisztynek, pozdrawiam Was 
serdecznie w roku jubileuszowym 100-lecia śmierci Józefa Englinga (4.10.1918 -4.10.2018), tym samym otwierając 
pierwszy numer Kuriera informacyjnego na linii Schönstatt-Prosity i Prosity-Schönstatt.  

Powyższy szkic towarzyszyl pielgrzymce delegacji z Prosit do Quellendorf w końcu października 2016, kiedy to 
pojechaliśmy przywieźć Ołtarz Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej do przyszłego Sanktuarium w Prositach (delegacje 
stanowili: Grzegorz i Beata Majewscy z Prosit, Leonard i Rita Kostkowie z Kudyp, Monika Kosmowska i Teresa 
Perkowska z Warszawy, Oliwier Lewandowski oraz ja i mój brat Łukasz Kostka – szef transportu).  

Ołtarz wraz z całym wyposażeniem przyszłego Sanktuarium podarowała nam Rodzina Szensztacka z Magdeburga 
(dawne NRD), gdzie próby pobudowania Sanktuarium nie powiodły się. Ołtarz został wypracowany już w latach 80-
tych przez Związek Chorych w Schönstatt, a potem przekazany do Niemiec Wschodnich. Wspólnota chorych również 
nie była w stanie zagwarantować Sanktuarium.  

Osoby z Ruchu Szensztackiego z terenów byłego NRD pielgrzymowały do Prosit od lat 60-tych minionego wieku, nie 
mogąc pojechać do miejsca śmierci Józefa Englinga w Cambrai/Francja z powodu politycznej sytuacji w Europie 
(żelazna kurtyna). Wiele zdjęć tych pielgrzymów jest do dziś w Domu Józefa… Wraz z zamknięciem Domu 
Szensztackiego Związku Kobiet w Quellendorf, pojawiła się myśl, by Ołtarz wraz z całym wyposażeniem przekazać do 
Prosit, gdzie takie pragnienie właśnie się zrodziło. Członkinie Związku również wielokrotnie były w Prositach i 
modliły się o powstanie Ruchu tutaj.  

Obraz ten podarowaliśmy ks. Henrykowi Austowi (Instytut Księży Diecezjalnych, Magdeburg), który przekazał Ołtarz 
Rodzinie Szensztackiej na Warmii, w imieniu Alicja Kostki. Obraz ten wyraża nasza tęsknotę i wiarę, że Matka Boża 
pragnie w przyszłości podarować Jozefowi Englingowi Sanktuarium w jego rodzinnej miejscowości – jako dar 
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jubileuszowy i podziękowanie za wszystko, co Józef uczynił dla Niej w stuletniej – już ponad historii Szensztatu, 
inspirując wielu ludzi na drodze codziennej świętości i rozwoju duchowego, a przede wszystkim oddając swoje życie 
za przyszłość Szensztatu. Za nas. 

Poniżej najważniejsze kamienie milowe naszej Drogi do Sanktuarium: 

1. 15-17. sierpień 2014: Po raz pierwszy pada myśl o Sanktuarium w Prositach podczas Spotkań Englingowskich 

i zapala nas. Dzieje się to krótko po pogrzebie sp. brata Lamberta Schrödtera, który w Roku Jubileuszowym 

Szensztatu oddaje swoje życie za przyszłe Sanktuarium na Warmii (+13.6.2014). Mieszkańcy Prosit mówią: 

„Zbudować – zbudujemy, ale wyposażenie – z tym gorzej…” (Pan Majewski Senior i Pan Majewski Junior). 

 

2. Dr. Rainer Birkenmaier z Oberkirch, wieloletni organizator pielgrzymek do Milwaukee/USA ofiaruje obraz 

MTA – Królowej z Milwaukee do przyszłej kapliczki w Prositach (2-3.9.2014). Obraz pielgrzymuje w Rodzinie 

Szensztackiej w Niemczech i w Polsce.  

 

3. Rodzina B. N. Weweler, Kustosze Prasanktuarium w Schönstatt darowują 4.10.2014 kamień węgielny pod 

przyszłe Sanktuarium w Prositach (z pierwotnego progu Prasanktuarium). Kamień w kształcie serca jest 

podczas uroczystości jubileuszowych Rodziny Szensztackiej z Polski, dnia 18.pazdziernika 2014 r. w Kościele 

Adoracji na Górze Szensztat, gdzie przedstawiciele lokalnych wspólnot przedstawiają swoje tęsknoty za 

Sanktuarium (m.in. przedstawiciele z Rosji). 

 

4. 5. lipiec 2015: Zamieszczenie tablicy pamiątkowej na Szlaku Ojca Józefa Kentenicha w Prositach z udziałem 

polskiej i międzynarodowej Rodziny Szensztackiej i poświecenie kapliczki pod przyszłe Sanktuarium (o. 

Arkadiusz Sosna). 

 

5. Koniec maja 2016: Pielgrzymi z Szensztat koronują Maryję Kielichem podarowanym przez Związek Kobiet w 

latach 70.tych XX w. Pielgrzymi proszą, podobnie jak dawniej darczyńcy, by Maryja wsławiła się jako 

Królowa posłannictwa Józefa Englinga z Prosit. Modlimy się na Wzgórzu tworząc żywe Sanktuarium. 

Napływają pierwsze datki…. Zakładamy Stowarzyszenie Przyjaciół Prosit im. Józefa Englinga.  

6. 31.10-1.11. 2016: Ołtarz Matki Trzykroć Przedziwnej z Quellendorf/Niemcy przyjeżdża do Prosit i zostaje 

przyjęty serdecznie przez mieszkańców Prosit i Lądka, zostaje ustawiony w Kościele Parafialnym w Prositach. 

Czy możemy widzieć w tym tak szybką odpowiedz Maryi na koronację?... 

Kochani Przyjaciele Józefa i Prosit, 

Pisze te fakty w dużym skrócie. Wy, którzy byliście podczas tych wydarzeń, macie je z pewnością w żywej pamięci. 

Było wiele więcej wydarzeń, jak: nasza pielgrzymka z Prosit do Schönstatt w maju 2015, strona www.engling.pl 

autorstwa Kazimierza i Teresy Szczęsnych z Wiązownej, wiele Spotkań i pielgrzymek wspólnot szensztackich do 

Prosit, wieloletnia opieka nad Domem, warsztaty, indywidualne spotkania, strona www.josef-engling.eu i wiele 

innych…  

Jest to cześć świętej historii, którą trudno zapomnieć…, historii, którą Maryja nadal pisze. Tak wierzę.  

Wierzymy, że ceną przyszłego Sanktuarium są nasze codzienne wkłady miłości do Kapitału łask Matki Bożej na 
Wzgórzu Prositskim, w myśl prośby Matki Bożej z Aktu Założycielskiego Szensztatu z 18.10.1914r.:  

Nie martwcie się o spełnienie się waszego życzenia.  
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Ego diligentes me diligo. Kocham tych, którzy mnie kochają.  

Udowodnijcie mi przede wszystkim, że mnie naprawdę kochacie,  

że poważnie traktujecie wasze postanowienia. 

Teraz macie ku temu najlepszą okazję. (…) 

Wówczas zamieszkam pośród Was,  

Pociągnę do siebie młode serca i będę rozdawać dary łask… 

Zapraszamy Wszystkich do włączenia się w duchową budowę przyszłego Sanktuarium dla Józefa Englinga.  

Czas fizycznej budowy pozostawiamy Matce Bożej. Potrzeba ludzi, którzy zapalą się posłannictwem tego 

szczególnego miejsca. Ludzi, którzy temu Sanktuarium oddadzą swoje siły i zdolności. By Maryja mogła stad 

rozdawać obfite łaski dla odnowy Kościoła i świata.  

W tym roku czeka nas remont Domu Rodzinnego Józefa, zwłaszcza części gospodarczej jako przyszłej sali spotkań. 

Pierwszym etapem będzie przełożenie dachu nad szopą. Pan Grzegorz Majewski, Radny Prosit i Pan Wiceburmistrz 

Bisztynka, Włodzimierz Monka dokonali wstępnych oględzin i przygotowali kosztorys. Serdecznie dziękujemy! Datki 

na remont częściowo zebraliśmy (konto Stowarzyszenia), częściowo pokryją je przyjaciele Józefa Englinga stąd - 

wspólnymi silami! Pan Dyrektor Włodzimierz Suchocki z Franknowa oraz Pan Wojciech Sobierański ze Studnicy 

(Firma Regalia) zaoferowali cegłę rozbiórkową na dokonanie remontu. Serdecznie dziękujemy za ten dar! Włączmy 

się wszyscy w ten remont jako przygotowanie do świętowania jubileuszu 100-lecia śmierci Józefa Englinga. To 

przyszły święty! 

Dzisiaj imieniny Józefa – nie raz świętował je w Prositach, a potem w Schönstatt. Jest to tez dzień imienin Założyciela 

Ruchu Szensztackiego Józefa Kentenicha. Będą pewnie świętować razem, ciesząc się, że Bóg i Matka Boża połączyła 

ich losy.  

Dziś łączy nasze – dla wielkich dziel Bożych   

Łącze się serdecznie z każdym z Was i pozdrawiam z Schönstatt1.  

Dziękuje za wszystko i polecam się Waszej modlitwie i pamięci,   

Alicja Kostka 

                                            
1 Schönstatt to oryginalna nazwa miejsca powstania Ruchu Szensztackiego. Szensztat – pisownia spolszczona. Używam 
ich zamiennie: generalnie Schönstatt jako nazwę miejscowości; będąc od kilku lat na miejscu wydaje mi się 
nienaturalne używanie spolszczonej pisowni. Natomiast na określenie Ruchu Szensztackiego używam skrótowego 
polskiego określenia: Szensztat.  


