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Życie ziemskie Sługi Bożego Józefa Englinga, chociaż
trwało zaledwie 20 lat, było nacechowane wyraźnym dążeniem do świętości. Zauważamy to zarówno wtedy, gdy był
wychowankiem niższego seminarium duchownego Księży
Pallotynów, jak i wtedy, gdy był zobowiązany pełnić funkcję żołnierza w czasie pierwszej wojny światowej. Na drodze
uświęcenia pomagał mu skutecznie ojciec duchowny niższego seminarium, pallotyn ks. Józef Kentenich, późniejszy założyciel Ruchu Szensztackiego.
Zdecydowane dążenie Józefa Englinga do świętości spowodowało, po jego śmierci, szybkie rozszerzanie się opinii
o jego świętości. Biorąc pod uwagę ten stan rzeczy, Księża
Pallotyni już w 1948 roku postanowili rozpocząć proces beatyfikacyjny, który na poziomie diecezjalnym został przeprowadzony w Niemczech, w diecezji Trewir, w latach 19521964. W związku z nowymi przepisami Stolicy Apostolskiej,
proces diecezjalny został uzupełniony w latach 2003-2008.
Ten ostatni potwierdza, że istnieje, także obecnie, przekonanie wielu ludzi o świętości Józefa Englinga i że za jego wstawiennictwem zanoszą oni modlitwy do Boga, prosząc o różne łaski. Osoby te odczuwają potrzebę pewnych materiałów,

Wprowadzenie
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które ułatwiałyby modlitwę i dokonywanie refleksji nad drogą świętości Józefa Englinga. Niniejsza publikacja nowenny
wychodzi naprzeciw tym pragnieniom.
Nowenna jako praktyka modlitw zanoszonych do Boga
przez dziewięć kolejnych dni znana jest w pobożności ludu
chrześcijańskiego od wielu wieków. Nawiązuje się w niej do
modlitewnego oczekiwania na Zesłanie Ducha Świętego, które miało miejsce w Wieczerniku po Wniebowstąpieniu Pana
Jezusa i w którym brali udział Apostołowie wraz z Najświętszą Maryją Panną i innymi osobami. Nowenna z zasady jest
odprawiana przez dziewięć kolejno po sobie następujących
dni, ale nie musi tak być. Można ją rozłożyć na dłuższy czas,
by mieć możliwość zarówno spokojnej modlitwy, jak też pogłębionej refleksji nad życiem i duchowością Sługi Bożego.
Nowenna odprawiana w duchu Józefa Englinga może być
dla ciebie nie tylko czasem gorliwej modlitwy w określonych
intencjach, ale także okazją do pogłębionej refleksji nad własnym życiem religijnym i społecznym, nad realizacją otrzymanego od Boga powołania i nad możliwościami dawania
świadectwa o Bogu. Ułatwi ona także zawierzenie swojego
codziennego życia Najświętszej Maryi Pannie Królowej Apostołów i Matce Trzykroć Przedziwnej.
Józef Engling całe swoje życie, a szczególnie wszystkie
chwile trudne oddawał wielokrotnie Matce Bożej, pragnąc,
aby Ona przyczyniała się do religijno-moralnej odnowy
świata. Przeżywając Nowennę wraz z Józefem Englingiem,
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módl się także o to, by twoje codzienne życie, nacechowane
wzrastaniem duchowym, pomagało innym ludziom w wielbieniu Pana Boga.
Życie Józefa Englinga i jego dążenie do świętości jest
ściśle związane z kaplicą Księży Pallotynów, która stała się
Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej i centrum
duchowym ruchu apostolskiego zwanego Ruchem Szensztackim. Ofiara zaś życia Józefa Englinga, jak wierzy wielu
jego czcicieli, przyczyniła się do rozwoju wspomnianego
Sanktuarium jako miejsca szczególnych łask Bożych.
Wyrażam szczerą radość z przygotowanej do druku w języku polskim nowenny pt. Dziewięć dni z Józefem Englingiem.
Nowenna ta, opublikowana przez ks. Aleksandra Menningena w języku niemieckim w roku 1983 i w języku francuskim
w roku 1998, w niniejszym wydaniu została nieco dostosowana do potrzeb czytelnika polskiego i do aktualnego stanu
wiedzy o Słudze Bożym. Publikacja ta wiąże się z aktualnym
ożywieniem wśród wielu osób opinii świętości o Józefie Englingu i rozwojem jego procesu beatyfikacyjnego.
Pragnę tu zaznaczyć, że Józef Engling cieszył się bardzo
dużą opinią świętości w okresie między pierwsza a drugą
wojną światową i że już wtedy myślano o rozpoczęciu postępowania beatyfikacyjnego. Z racji drugiej wojny światowej
nastąpiło to dopiero po jej zakończeniu. W 1948 roku Księża
Pallotyni postanowili poczynić odpowiednie przygotowania
i prosić Biskupa Trewiru o oficjalne otwarcie procesu. Fak-
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tycznie Biskup otworzył dochodzenie beatyfikacyjne 4 października 1952 roku. Na poziomie diecezjalnym proces ten
został zakończony latem 1964 roku. Wtedy, z racji historycznych wydarzeń w Rodzinie Pallotyńskiej związanych z usamodzielnieniem się Ruchu Szensztackiego, nastąpiła w procesie przerwa. W roku 2000 został on jednak wznowiony
przez Księży Pallotynów, którzy zaprosili do współpracy Ojców Szensztackich. Z racji długiej przerwy w postępowaniu
beatyfikacyjnym i z racji nowych wymagań kościelnego prawa kanonizacyjnego, trzeba było przeprowadzić uzupełniający proces na temat kontynuacji opinii świętości Sługi Bożego. Ten ostatni został zakończony w Trewirze 17 czerwca
2008 roku. W dniu 22 września 2008 bogata dokumentacja
procesu została przekazana Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych Stolicy Apostolskiej w Rzymie, z prośbą, by rozpocząć
drugi etap procesu, tzn. proces apostolski.
Wszystkim „przyjaciołom” i sympatykom Józefa Englinga życzę głębokich przeżyć duchowych płynących z rozważań
tekstów nowenny i z zanoszonych do Pana Boga modlitw.
Równocześnie, jako postulator sprawy beatyfikacyjnej,
zachęcam wszystkich i proszę o modlitwę w intencji uproszenia, za wstawiennictwem Józefa Englinga, cudownego
znaku, który jest konieczny do beatyfikacji.
Ks. Jan Korycki SAC
Postulator
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Józef Engling urodził się 5 stycznia 1898 roku w Prositach
na Warmii. Wychował się w wielodzietnej rodzinie rzemieślniczej, miał sześcioro rodzeństwa. Jego ojciec był krawcem.
Rodzina żyła w skromnych warunkach. Skutkiem choroby,
jaką Józef przeżył w dzieciństwie, było lekkie skrzywienie
klatki piersiowej, które sprawiało, że był nieco pochylony.
Mimo, że później rozwinął się w silnego i dobrze zbudowanego chłopca, to jego sylwetka pozostała nieco pochylona,
sprawiając wrażenie nieporadnej. Engling miał także wadę
wymowy – trudność sprawiały mu głoski: r, l oraz s. Te braki
cielesne przysporzyły mu wiele trudności zwłaszcza w późniejszym okresie życia. Jeśli chodzi o usposobienie, Józef był
refleksyjny i dobroduszny. Kochał rodzinę i wszystko, co się
z nią wiązało, całym sercem angażował się w prace, które wykonywał, pomagając rodzicom w domu i na polu.
W 1910 roku, mając 12 lat, Józef przyjął pierwszą Komunię Świętą. Już wtedy był tak wrażliwy i dojrzały religijnie,
że, w związku z przygotowaniem do Pierwszej Komunii św.
zaczął zapisywać treść otrzymywanych nauk i zanotował też

Krótka historia życia
Józefa Englinga
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nazwiska kolegów z Prosit, z którymi razem przygotowywał
się do Komunii św. Zapiski te są pewnego rodzaju pamiętnikiem, który 12-letni Józef prowadził od 1 maja do 8 czerwca
1910 roku.
Dosyć wcześnie pojawiło się w sercu Józefa Englinga pragnienie, by zostać kapłanem. Stąd, mając 14 lat zgłosił się do
takiej szkoły średniej, która realizowała program ogólnokształcący, a równocześnie przygotowywała do wejścia na
drogę do kapłaństwa. Było to niższe seminarium duchowne
Księży Pallotynów w Szensztacie koło Vallendar nad Renem.
Józef dał się tam poznać jako dobry kolega i pilny uczeń.
Dużą pomocą był dla niego ojciec duchowny niższego seminarium, ks. Józef Kentenich – pallotyn. Engling brał bardzo
na serio jego wskazania i świadomie zaczął pracować nad
kształtowaniem swego charakteru.
Gdy ks. Kentenich postanowił założyć wśród wychowanków stowarzyszenie maryjne, zwane w Niemczech Kongregacją Mariańską a w Polsce Sodalicją Mariańską, Józef Engling włączył się gorliwie w działalność tego stowarzyszenia.
Wprawdzie oficjalnie został przyjęty nie w pierwszej grupie
uczniów, 19 kwietnia 1914 roku, lecz w drugiej, tj. 11 kwietnia 1915 roku, ale, jako kandydat, interesował się działalnością Sodalicji i gorliwie przygotowywał się do oficjalnego
przyjęcia. Jako kandydat uczestniczył w sławnej konferencji
ojca duchownego, ks. Józefa Kentenicha, wygłoszonej do wy11

chowanków w dniu 18 października 1914 roku, która przeszła do historii Ruchu Apostolskiego z Szensztat jako jego
„Akt Założycielski”. Józef Kentenich, wspólnie ze swymi wychowankami zawarł w tym dniu z Maryją tzw. „przymierze
miłości”. Engling przeżył głęboko ów „Akt Założycielski”
Szensztatu i do tego stopnia uczynił go treścią swego życia,
że Założyciel Szensztatu nazwał go „ucieleśnionym Aktem
Założycielskim”. Był on bardzo związany ze swoim ojcem duchownym – ks. Kentenichem i z zapałem wprowadzał w życie
jego zalecenia. Już po miesiącu oficjalnej przynależności do
Sodalicji, Engling w dniu 13 maja 1915 roku został wybrany
przez kolegów przewodniczącym, czyli prefektem Sodalicji
Minor, obejmującej młodsza grupę sodalisów. Był nim półtora roku, do 19 listopada 1916 roku, w którym to dniu musiał wyjechać jako rekrut na wojnę.
W czasie pełnienia funkcji sodalisa prefekta kształtował
się intensywnie jego ideał osobisty wyrażony w słowach:
„Chcę stać się wszystkim dla wszystkich i całkowicie należeć do Maryi”. To zdanie, często powtarzane, było dla niego
wielką pomocą w dążeniu do świętości osobistej i w służbie
innym, co dawało się zauważyć w życiu innych członków
Sodalicji. Od grudnia 1915 roku, za poradą ojca duchownego, systematycznie prowadził dziennik duchowy, w którym
umieszczał duchowy porządek dnia i kontrolę nad nim. Zapisywał też podjęte praktyki modlitewne, które ofiarowywał
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Najświętszej Maryi Pannie do tzw. kapitału łask.
W tym czasie wyrażał pragnienie wyjechania po święceniach kapłańskich na misje, które Księża Pallotyni prowadzili w Kamerunie. O misjach myślał nawet wtedy, gdy był na
froncie wojennym. Znajomych z seminarium prosił o książki
na temat misji i gdy tylko miał nieco czasu, chętnie je czytał.
Na wojnę, jako rekrut, był zmuszony wyjechać w dniu 19
listopada 1916 roku. Wraz z siedemnastoma innymi wychowankami niższego seminarium przybył do Hagenau w Alzacji, gdzie miało odbyć się kształcenie wojskowe. W koszarach
znalazł się w towarzystwie brutalnych żołnierzy. Wiele przykrości doznał też ze strony dowódcy. Jego życie stało się nagle bardzo trudne i pełne cierpienia. Mimo to starał się trwać
mocno przy swoich dążeniach samowychowawczych i gorliwie pielęgnować życie religijne. W koszarach prowadził nadal swój duchowy porządek dnia i starał się oddawać wszystko Matce Bożej tak, jak to czynił w zaciszu domu seminaryjnego. Dzięki temu stał się prawdziwą podporą i oparciem
dla kolegów, którzy również, tak jak on, cierpieli z powodu
trudów życia żołnierskiego.
Na początku czerwca 1917 roku Józef Engling wyjechał
na pole walki. Jego pułk został skierowany na front wschodni
do Rosji. Nie doszło tam wprawdzie do poważniejszych działań wojennych, jednak miesiące pobytu na wschodzie były
dla żołnierzy bardzo uciążliwe. Męczyły ich długie i trud13

ne marsze, dokuczał głód i nużyła monotonia. Jednak Józef
nie poddawał się i wytrwale dążył do świętości. Z kilkoma
kolegami z niższego seminarium utrzymywał stały kontakt
listowny, pozostając dla nich, w pewnym sensie, przewodnikiem duchowym.
Z początkiem roku 1918 jego pułk został przeniesiony
pod twierdzę Verdun – w pobliże Wzgórza 304. Engling przeszedł do oddziału zwiadowczego i brał udział w wielu niebezpiecznych przedsięwzięciach wojskowych. W tym czasie
z dnia na dzień stawał się coraz bardziej człowiekiem modlitwy. W jego planie dnia znajdowało się wiele praktyk duchowych: dwie godziny czuwania, różaniec, czytanie duchowne,
wzbudzanie dobrej intencji, wieczorny rachunek sumienia
i żal za grzechy, a przede wszystkim duchowy udział we Mszy
i Komunii świętej. Do tego dochodziło jeszcze postanowienie szczegółowe, które pomagało mu opanowywać słabości
swojego charakteru i umacniać jego dobre cechy. Codziennie
dokonywał pisemnego rachunku sumienia, rozliczając się
z bogatego – pod względem religijnym – osobistego planu
dnia. Te pisemne kontrole prowadził przez cały okres służby
wojskowej. W 1918 roku kilkakrotnie przeprowadził w okopach dzień poświęcony odnowie duchowej, a raz nawet prywatne rekolekcje.
W połowie kwietnia 1918 roku dywizja, w której służył,
brała udział w bitwie zaczepnej między Ypern a Bethune.
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Jego pułk kierowany był często w ogień walki i ponosił dotkliwe straty. W takich warunkach, dzięki łasce Bożej, w sercu Englinga wzrastała miłość do Maryi, która prowadziła go
na wyżyny heroizmu. Jak tylko mógł, ściągał rannych z pola
walki, odkopywał zasypanych, grzebał poległych; w ogniu
granatów szedł dobrowolnie po posiłki, gdy nikt inny nie
miał do tego odwagi.
W tych wyjątkowo ciężkich okolicznościach, cztery
miesiące przed śmiercią, napisał swój – bardzo dojrzały duchowo – akt oddania się Matce Bożej. Oto jego tekst: „Ukochana Mateńko, Mater Ter Admirabilis. Tobie oddaję się na
nowo jako ofiara. Tobie ofiaruję wszystko, czym jestem i co
posiadam: moje ciało i duszę z wszystkimi jej zdolnościami,
całe moje mienie, moją wolność i wolę. Chcę do Ciebie całkowicie należeć. Jestem Twój. Rozporządzaj mną i tym, co
do mnie należy tak, jak się Tobie podoba. Jeśli zgadza się
to z Twoimi planami, pozwól mi być ofiarą w służbie zadań,
jakie postawiłaś naszej Sodalicji. W pokorze twój niegodny
sługa Józef Engling.
Na polu walki, dnia 3 czerwca 1918 r.”.
Ostatnie miesiące życia Józefa przypadły na czas walki
defensywnej. W nieludzkich warunkach frontowych, pozostał wierny swoim zobowiązaniom religijnym, nie zaniedbując też kolegów, dla których zawsze był niezawodnym
przyjacielem. Realizował nadal swój stały plan dnia, zarówno
15

podczas długich, wyczerpujących marszów, jak też w trakcie innych działań wojennych. W ostatnim miesiącu przed
śmiercią trzykrotnie przypominał sobie na piśmie postanowienie, by co godzinę uświadamiać sobie, że Bóg w Trójcy
Jedyny mieszka w jego duszy.
Wieczorem 4 października 1918 roku w pobliżu Cambrai
trafił go śmiertelny pocisk. Jego całkowite oddanie Maryi zostało w ten sposób przypieczętowane śmiercią. Miejsce spoczynku Józefa Englinga do dzisiejszego dnia nie jest znane.
Wśród kolegów Englinga od dawna panowało przekonanie, że prowadził on życie heroiczne. Kiedy przy okazji
opracowywania biografii zapoznano się z jego pamiętnikami,
listami i innymi notatkami, przekonanie to umocniło się i zaczęto myśleć o rozpoczęciu procesu zmierzającego do beatyfikacji. Faktycznie proces ten został rozpoczęty w Niemczech
w diecezji Trewir w dniu 4 października 1952 roku i zakończony na poziomie diecezjalnym w 1964 roku. Po dłuższej
przerwie, w roku 2000 wznowiono proces i na życzenie Stolicy Apostolskiej, uzupełniono go badaniami na temat kontynuacji opinii świętości Sługi Bożego. Nowa dokumentacja
została złożona w Watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w dniu 22 września 2008 roku.
Mamy nadzieję, że dalsze prace realizowane pod kierunkiem
Kongregacji Watykańskiej doprowadzą Józefa Englinga do beatyfikacji, o co gorliwie modli się wiele osób przekonanych o jego świętości.
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Prawda wiary o obcowaniu świętych przypomina nam, że
między tymi, którzy są już w niebie a pielgrzymującym Ludem Bożym istnieje duchowa łączność. Kościół zachęca nas,
abyśmy prosili o wstawiennictwo tych, którzy dostąpili już
łaski obcowania z Chrystusem. Ufamy, że za ich wstawiennictwem Bóg udzieli nam pomocy w trudach naszego życia.
Również Józef Engling należy do grona tych, którzy orędują za nami u Boga. Potwierdzają to coraz częstsze świadectwa ludzi, którzy zeznają, że zostali wysłuchani za wstawiennictwem Józefa Englinga. W ostatnich latach napłynęły setki
takich świadectw. Ludzie zwracali się do Pana za pośrednictwem Józefa Englinga niemal we wszystkich problemach życia: w przypadkach choroby, problemach zawodowych, cierpieniach rodzinnych, trudnościach małżeńskich, kryzysach
wiary i wielu innych sprawach. Często zostali wysłuchani.

Bliski z nieba
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Maryjo, Matko Boża i nasza! Już wielu ludziom okazałaś
pomoc w najróżniejszych potrzebach. Wejrzyj łaskawie na
moją prośbę. Powierzam ją wstawiennictwu Twojego wiernego Sługi Józefa Englinga. On był zjednoczony z Tobą
w głębokiej miłości, stając się Twoim szczególnym uczniem,
którego chętnie wysłuchujesz. Niech Bóg przyjmie za jego
wstawiennictwem moją modlitwę i mnie wysłucha. Amen.

Miłosierny Boże, Ojcze wszystkich ludzi! Ty ośmieliłeś
nas słowami swego Syna: „Proście, a otrzymacie”. Posłuszny
Twej woli przychodzę do Ciebie z potrzeby mego serca i błagam o pomoc i obronę. Okaż mi miłosierdzie i pozwól doświadczyć, że jesteś moim Ojcem. Kościół uczy, że ze szczególnym upodobaniem objawiasz Swą moc poprzez tych,
którzy tutaj na ziemi służyli Tobie z pełną miłością. Dlatego
polecam moją sprawę Twojemu Słudze Józefowi Englingowi,
ufając, że za jego wstawiennictwem wysłuchasz mojej prośby.

Modlitwa wstępna

Dziewięć dni
z Józefem Englingiem
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Dziennik duchowy, niedziela, 12 listopada 1916 r.
„Czy w tym tak ważnym czasie mam nadal zachowywać się obojętnie? Nie, dłużej na pewno nie. Matko, Tobie to przyrzekam! Chcę stać
się wielkim duchowo przed Tobą i Twoim Synem. Każdy trud wojenny, jaki niesie ten wyjątkowy czas chcę wykorzystać do:
1. wzmocnienia mojego charakteru,
2. pomnożenia łaski uświęcającej,
3. uświęcenia świata.
Wkrótce ten (...) czas dotknie mnie jeszcze bardziej. Wtedy nie chcę
tracić z oczu tych trzech postanowień.
Matko, Mater Ter Admirabilis! Tobie ofiaruję wszelkie moje działania, wszystkie dobre czyny, pracę nad moim uświęceniem dla celów,
które Ty podjęłaś względem naszej Sodalicji”.
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W niższym seminarium duchownym Księży Pallotynów
w Szensztacie Józef Engling w następującym zdaniu sformułował swój osobisty ideał życiowy: „Chcę stać się wszystkim
dla wszystkich i w pełni należeć do Maryi”. Wszelkie zmagania w jego życiu zmierzały do urzeczywistnienia tego ideału. Jako szczególnie ważne służyły mu tzw. „postanowienia

Z życia Józefa:
Na polu walki własnego serca

„Dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście się zdołali przeciwstawić w dzień zły i ostać, zwalczywszy wszystko.
Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i przyoblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a
obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki
której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego.
Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże
– wśród wszelakiej modlitwy i błagania.”

Czytanie z Pisma Świętego:
Duchowa zbroja (Ef 6, 13-18)

Samowychowanie
i kształcenie charakteru

DZIEŃ PIERWSZY

1
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szczegółowe”. Polegały one na tym, że odpowiednio do sytuacji, w której się znalazł, uszlachetniał tę cechę swej osobowości, której najbardziej wymagała dana chwila lub starał
się zwalczać tę słabość, która najbardziej przeszkadzała
w dążeniu do ideału. Jeśli znalazł się wśród niemiłych kolegów, wówczas jego postanowienie szczegółowe brzmiało:
„odnosić się do nich przyjaźnie i być gotowym do pomocy”.
Kiedy polecenia przełożonych wydawały mu się bardzo trudne, starał się je „postrzegać jako polecenia Pana Boga” Gdy
ponad miarę przygniatały go zmęczenie i służba wojskowa,
wówczas pragnął „z miłości do Maryi nie poddawać się”. Kiedy przeżywał napięcia i roztargnienia, starał się o szczególne skupienie podczas modlitwy. Postanowienie szczegółowe
stosował w pracy nad sobą zwłaszcza w tej dziedzinie życia,
która w danej chwili najbardziej się tego domagała. Ćwiczył
się tak długo, jak długo było trzeba, by osiągnąć pozytywny
skutek. Przy każdej spowiedzi zdawał sprawozdanie kierownikowi duchowemu ze swych osiągnięć i zaniedbań. W ten
sposób pokonał przede wszystkim dwie wrodzone słabości
osobowościowe: skłonność do porywów gniewu i zmienność
nastrojów. Dzielne trwanie przy postanowieniu szczegółowym w każdej sytuacji życiowej, mimo różnych trudności
i niepowodzeń, przyczyniało się do dojrzewania jego osobowości na drodze dążenia do ideału.

Ofiarowanie wieczorem str. 57
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Jezu Chryste, mój Mistrzu i Wzorze wszelkiej cnoty! Ty
powołujesz mnie do naśladowania Ciebie. Ty pragniesz, bym
dążył do prawdziwej świętości i dlatego oczekujesz, bym
podjął poważną walkę ze swoimi słabościami i złymi skłonnościami. Chcę pójść za Twoim wezwaniem. Oświeć mój
rozum, bym dogłębnie poznał siebie, umocnij moją wolę,
bym nie ustawał w drodze. W Józefie Englingu ukazujesz mi
jaśniejący przykład, który mnie poucza i zachęca. Ufając w Twoją łaskę i pomoc, pragnę go naśladować. Ty, który
dałeś początek, daj też wypełnienie. Amen.

Modlitwa

Czy zastanawiałeś się już nad swoim charakterem i odkryłeś jego słabości? Być może jesteś wybuchowy, reagujesz
gwałtownie, wypowiadając zbyt ostre słowa? A może jesteś
wygodny i lekkomyślny i dlatego niedbale wykonujesz swoją
pracę? Może jesteś przewrażliwiony na punkcie swej osoby,
zbyt szybko się zniechęcasz i ulegasz zmiennym nastrojom?
A może za wszelką cenę szukasz przyjemności, traktujesz innych jako środek do obranego przez siebie celu? Być może
jesteś pretensjonalny i wymagasz dla siebie zawsze tego, co
najlepsze? Zastanów się... Kiedy już znajdziesz swoją główną
wadę, uczyń z niej przedmiot postanowienia szczegółowego
i postaraj się je konsekwentnie wcielać w życie.

Zastanów się…
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„Wszystko, co czynimy, powinno być przeniknięte modlitwą, która stale pomnaża kapitał łask naszej MTA (Mater Ter Admirabilis).
Koledzy, patrząc na nas, powinni domyślać się prawdy o naszym powołaniu i stałym zjednoczeniu z Bogiem.

Życie modlitewne Józefa Englinga osiągnęło największą
głębię w okresie najtrudniejszych i najbardziej wyczerpujących wydarzeń frontowych. Modlitwy odmawiane w ciągu
dnia ustalał w swoim duchowym porządku dnia. Codziennie
wieczorem zdawał sam przed sobą pisemne sprawozdanie

Z życia Józefa:
Rozmodlony na co dzień

„Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe
wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten
dzień nie spadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie
on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.
Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli
uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym.”

Czytanie z Pisma Świętego:
Zachęta do modlitwy (Łk 21, 34-36)

Człowiek modlitwy

DZIEŃ DRUGI

2
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z tego, jak je odmawiał i czy był wierny swemu postanowieniu. Dzień zaczynał modlitwą poranną, wzbudzeniem dobrej
intencji, duchowym uczestnictwem we Mszy świętej i duchową Komunią świętą. W ciągu dnia odprawiał dwie tak zwane
„godziny czuwania”. W tym czasie przenosił się myślami do
kaplicy w Szensztacie, gdzie adorował Chrystusa obecnego w sakramencie Eucharystii oraz duchowo uczestniczył
w ofierze Mszy świętej. Starał się spędzać te godziny w wewnętrznym skupieniu, na ile było to możliwe. Poza tym odmawiał w ciągu dnia różaniec i odprawiał czytanie duchowne. Niemal każdego miesiąca odbywał dzień skupienia, a od
czasu do czasu prywatne, osobiste rekolekcje. Dzień kończył
modlitwą wieczorną, rachunkiem sumienia i wzbudzeniem
doskonałego żalu. Pod koniec życia, co godzinę odnawiał
świadomość obecności Boga w swoim sercu i ćwiczył się
w modlitwie medytacyjnej.
Te praktyki modlitewne składały się niemal na każdy
dzień jego żołnierskiego życia. Nie zaniedbywał ich również
wtedy, gdy padał ze zmęczenia, wyczerpany ciężkimi marszami, nocną pracą przy okopach, czy niedożywieniem. Czynił to wszystko w bardzo trudnym dla siebie czasie. Znajdował się przecież w wirze strasznych wydarzeń wojennych, na
każdym kroku spotykał się z cierpieniem wielu rannych
i umierających kolegów. Wszystko to głęboko przeżywał.
W trudnych wydarzeniach życia pozostawał jednak człowiekiem modlitwy.
Ofiarowanie wieczorem str. 57
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Panie Jezu Chryste, Ty przypominasz nam, byśmy zawsze
się modlili. Kiedy stajemy przed Tobą, sam udzielasz nam
Swojej łaski i umacniasz w trosce o dobro. Naucz mnie modlić się tak, jak uczyłeś kiedyś Swoich uczniów. Spraw, bym
nie poddał się roztargnieniom dnia codziennego i obdarz
mnie łaską skupienia. Daj mi świadomość Twojej świętej
obecności w moim sercu i wznieś je ku Tobie w cichej adoracji. Spraw, bym z Tobą szedł tego dnia, tak jak to czynił Twój
wierny sługa Józef Engling. Amen.

Modlitwa

Również ciebie Chrystus wzywa, byś w każdym czasie
się modlił. Każdego dnia można znaleźć chwilę na spotkanie
z Panem. Odłóż na moment codzienną pracę, pełne stresu
sprawy zawodowe. Nie musisz być wobec siebie tak wymagający jak Józef, zacznij od czegoś małego. Może dziś uczynisz coś więcej niż dotychczas? Może uda ci się dziś odprawić
choćby kilka praktyk z duchowego porządku dnia Englinga.
Może nawiedzisz Najświętszy Sakrament w kościele lub zaplanujesz sobie jakąś krótką modlitwę... W ten sposób najłatwiej się wyciszyć i spotkać z Tym, który jest Miłością. Pomocne mogą okazać się akty strzeliste, odmawiane kilka razy
w ciągu dnia. Wybierz to, co najbardziej Tobie odpowiada.

Zastanów się…
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Postanowienia szczegółowe podczas nauki
szkolnej od 17.07. do 25.07.1916 i podczas
wakacji w domu w dniach: 31.07-12.08.1916

4 razy w ciągu dnia chcę być szczególnie
serdeczny wobec bliźnich

4 razy w ciągu dnia chcę sprawić radość
rodzicom i rodzeństwu

4 razy w ciągu dnia chcę przezwyciężyć
siebie
= jedno przezwyciężenie
4x w ciągu dnia chcę okazać uprzejmość
kolegom
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Dyspozycje naturalne i otrzymane wychowanie przynaglały Józefa do służenia innym, stąd jego ideał życiowy:
„Chcę stać się wszystkim dla wszystkich!” Już w niższym
seminarium duchownym był wrażliwy na potrzeby bliźnich
i cechowała go postawa bezinteresownej służby. Koledzy ze

Z życia Józefa:
Bezinteresowna miłość bliźniego

„Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem.
Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje
przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.
(...) To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam
przykazuję. (...) To wam przykazuję, abyście się wzajemnie
miłowali.”

Czytanie z Pisma Świętego:
Przykazanie miłości ( J 15, 9-10; 12-14; 17)

Stać się wszystkim
dla wszystkich

DZIEŃ TRZECI
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Niech dzisiejszy dzień będzie czasem bezinteresownej
miłości bliźniego. Pomyśl, w czym mogłaby się ona wyrazić.
Może w twoim otoczeniu znajdziesz osoby, które szczególnie
cię drażnią, odczuwasz wobec nich antypatię... Bądź wobec

Zastanów się…

szkoły wiedzieli, że w osobie Englinga spotkają się z życzliwością i uprzejmością.
Jego bezinteresowność została poddana nadzwyczajnym
próbom, gdy został żołnierzem. Jego gotowość niesienia pomocy nieraz była wykorzystywana przez kolegów. Mimo jego
uprzejmości niejednokrotnie wyśmiewali jego pobożność,
okradali go i oczerniali. Józef stoczył ze sobą walkę duchową
i przełamał się, postanawiając odnosić się do nich po koleżeńsku. Pewien kolega z jego kompanii wojennej zaświadcza,
że Engling często oddawał głodnym kolegom ostatni kawałek
chleba, również wtedy, gdy sam z tego powodu cierpiał głód.
We Flandrii w ogniu granatów, w niebezpieczeństwie utraty życia – dobrowolnie znosił rannych z pola bitwy, grzebał
zmarłych i odkopywał zasypanych. Kiedy z powodu ostrzału
nikt nie odważył się przynieść posiłku, on wstawał w milczeniu i szedł. Starszych wyręczał w ciężkiej pracy przy kopaniu
okopów. Pewnego dnia ojciec rodziny został wyznaczony do
niebezpiecznego patrolu i zasmucił się, myśląc o swoich bliskich w domu. Józef wystąpił bez wahania z szeregu, mówiąc:
„Zostań przyjacielu, ja pójdę za ciebie!”. Również jego ofiarę
z życia dla Matki Bożej można odczytać jako szczególny wyraz miłości bliźniego i zapału w ratowaniu dusz.

Ofiarowanie wieczorem str. 57
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Jezu Chryste! Ty nazwałeś nas przyjaciółmi, jeśli będziemy się wzajemnie miłowali. Chcę zasłużyć na Twoją miłość
i dlatego pragnę uczyć się od Ciebie autentycznej miłości
bliźnich. W życiu Józefa Englinga ukazałeś mi, że na drodze
bezinteresownej miłości można stać się wszystkim dla wszystkich. Patrząc w moje serce, dostrzegam w nim jednak wiele
ukrytych skłonności do egoizmu i szukania przyjemności,
które utrudniają mi prawdziwą służbę. Oczyść moją miłość,
bym potrafił służyć innym, nie roszcząc sobie prawa do podziękowań i uznania. Kierując się Twoją miłością chcę ochoczym sercem pomagać bliźnim. Umocnij mnie, bym kochał
również tych, którzy odpłacają mi niewdzięcznością i znieważeniem. Amen.

Modlitwa

nich cierpliwy i radosny. Może za twoją dobrą wolę odpłacono ci niewdzięcznością, nie doceniono cię lub znieważono;
mimo to bądź życzliwy i zechciej służyć. A może wybierzesz
dla siebie dzisiaj to, co najmniejsze i nieprzyjemne. Może
uczynisz coś, za co otrzymuje się najmniej uznania i podziękowania? Pomagaj dziś radośnie ludziom w swoim otoczeniu
i poszukaj okazji do posługi płynącej z miłości. Postaraj się
sprawić komuś radość, może za cenę własnego wyrzeczenia,
odwiedź chorego, usłuż bez rozgłosu, lub uczyń coś podobnego... Zdecyduj już teraz, w jaki sposób chcesz dzisiaj służyć
z miłością.
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„Z trudem przychodzi mi:
1. Punktualne wstawanie.
2. Relacje z pewnym kolegą.
3. Przyznanie, że niektóre moje twierdzenia czy wypowiedzi
były niesłuszne.
4. Przezwyciężenie gniewu, gdy przy stole ktoś wolno nalewa
kawę czy kroi chleb i dlatego muszę dłużej czekać.”

Na luźnej kartce w duchowym dzienniczku
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Józef Engling nie miał łatwego życia. Często dokuczano
mu z powodu jego braków cielesnych: widocznej wady postawy, nieporadnego zachowania czy trudności z poprawną
wymową. Ciężko było mu zwłaszcza podczas pobytu w koszarach, gdzie doznał wiele przykrości od nierozsądnego dowódcy i niektórych kolegów.
Szczególnie wiele udręk przeżył w czasie wojny. Rekruci musieli ciężko pracować, często byli głodni i wyczerpani
fizycznie. Swój pobyt na wojnie wszyscy wspominają jako
prawdziwe piekło. Pewnego razu Engling został przez kilku
kolegów fałszywie oskarżony o kradzież i musiał przejść upo-

Z życia Józefa:
Męstwo w cierpieniu

„Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!
Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe
życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla
człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę
poniesie?”

Czytanie z Pisma Świętego:
Naśladowanie Ukrzyżowanego (Łk 9, 23-25)

Mężnie nieść krzyż

DZIEŃ CZWARTY
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Również ty z pewnością niesiesz jakiś krzyż. Być może
jest to choroba, która stała się twoim udziałem, codzienna
walka o chleb powszedni lub cierpienie duchowe, które cię
przygniata... Może jest to problem całej rodziny i wszyscy
cierpicie z powodu jakiegoś zrządzenia losu? Może zagrożone jest życie duchowe kogoś z twoich bliskich? Dzisiejszy
dzień jest okazją, by mężnie nieść ten krzyż. Ofiaruj swe
cierpienie Panu dźwigającemu krzyż, zjednoczonemu z Jego
Bolesną Matką. Powtarzaj w ciągu dnia Jego słowa z Góry
Oliwnej: „Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich,
ale nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie”.

Zastanów się…

karzające przesłuchanie przez sierżanta. Żołnierze często byli
wycieńczeni, głodni i zmęczeni przebywaniem całymi miesiącami w podziemnych bunkrach. W tych okolicznościach
starania Józefa Englinga, aby innych pozyskać dla Chrystusa,
spełzały zazwyczaj na niczym. Również pośród swoich kolegów sodalisów nie zawsze znajdował zrozumienie. A gdy
dochodziły do tego zmiany nastrojów jego melancholijnego
temperamentu, często czuł się osamotniony i zniechęcony.
Wszystkie te krzyże mężnie jednak znosił. Nie złorzeczył
swojemu losowi, nie zgorzkniał z powodu nieprzyjemności,
jakich doznał od ludzi i nie stracił odwagi. Pewien kolega zaświadcza, że Engling w 1918 roku ani razu nie wyraził się
negatywnie na temat trudnych dla niego sytuacji. Cierpienie
strasznych lat wojennych składał w ręce Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej.
Ofiarowanie wieczorem str. 57
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Ukrzyżowany Jezu Chryste! Również na mnie włożono krzyż. Podobnie jak Ty, odczuwam jego ogromny ciężar. Umacnia mnie jednak świadomość, że nie idę sam. Ty
kroczysz ze mną i wspierasz mnie. Dlatego nie chcę zrzucać
brzemienia mego krzyża i wierny Tobie pragnę wytrwać do
końca – tak długo, jak to zostało przewidziane według niezbadanego wyroku Bożego. Matko Bolesna! Uproś mi siłę,
bym pozostał mężny, jak Ty pod krzyżem. Tobie oddaję
wszystko to, co mnie przytłacza. Tak jak Twój wierny sługa
Józef Engling pragnę ofiarować Ci wszystkie cierpienia mojego życia. Amen.

Modlitwa
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Engling – drugi z prawej
„Chcą przebywać z kolegami, o których wiedzą, że ci dobrze żyją z
Bogiem” (6.3.1918)
35

Decydując się na kapłaństwo, Józef postanowił całkowicie poświęcić się Królestwu Bożemu. Jako kapłan – pallotyn pragnął wyjechać na misje do Kamerunu. Pragnienie
to umacniało się w nim, gdy przy pomocy ojca duchownego
odkrywał wielkie zadania związane z religijno-moralną odnową świata w Chrystusie.
Będąc prefektem Sodalicji Mariańskiej jako uczeń niższego seminarium pallotyńskiego, zaszczepiał wśród jej człon-

Z życia Józefa:
Duch apostolski i apostolska służba

„Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie
więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać
wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez
wszystkie dni, aż do skończenia świata.”

Czytanie z Pisma Świętego:
Rozesłanie Apostołów ( Mt 28, 18-20)

Apostoł Królestwa Bożego

DZIEŃ PIĄTY
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Również ty jesteś powołany do apostolstwa. Pomyśl,
w jaki sposób możesz dzisiaj odpowiedzieć na to wezwanie
Jezusa... Może zechcesz wziąć udział w pracach duszpasterstwa parafialnego albo w akcjach podejmowanych przez nie?

Zastanów się…

ków pragnienie gorliwego apostolstwa. Czynił to wytrwale
i bez rozgłosu, poświęcając każdemu z kolegów wiele czasu.
W ten sposób doprowadził Sodalicję Minor do prawdziwego
rozkwitu. Znalazłszy się na polu walki prowadził ożywioną
korespondencję na tematy religijne z kolegami. Pomagał im
wzrastać w miłości ku Bogu i pozostać wiernymi ideałom Sodalicji. Jego apostolstwo dotyczyło również bezpośredniego
otoczenia. Koledzy nazywali go „adiutantem kapelana dywizji”. Szczególnie zabiegał o systematyczne sprawowanie Mszy
świętej polowej. Zachęcał kolegów do uczestniczenia we
Mszy oraz do przyjmowania sakramentów świętych nawet,
jeśli do kościoła trzeba było pokonać długą drogę. Szczególnie angażował się w apostolstwo słowa. Posiadając niewiele
pieniędzy, kupował jednak dobre książki i czasopisma religijne. Dźwigał je potem w plecaku do okopów, by również inni
żołnierze mogli z nich skorzystać. Niejednokrotnie zwracał
się do znajomych w Szensztacie z prośbą o literaturę misyjną. Także na froncie pragnął pracować dla misji. Odważnie
występował w obronie nauki Kościoła, zwłaszcza jego zasad
moralnych. W ostatnich miesiącach życia odmawiał systematycznie modlitwę Stowarzyszenia św. Bonifacego w intencji braci żyjących w diasporze.

Ofiarowanie wieczorem str. 57
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Jezu Chryste, Boski Zbawicielu! Ty przez sakrament
chrztu powołałeś mnie do apostolstwa, a w sakramencie
bierzmowania udzieliłeś mi specjalnej mocy, bym mógł służyć Królestwu Bożemu. Napełnij mnie odpowiedzialnością
za powierzone mi posłannictwo i obudź we mnie pragnienie głoszenia Twego słowa. Obdarz mnie odwagą wyznawcy,
która nie ugnie się przed ludzką bojaźnią. Spraw, bym umiał
ponosić ofiary i nie lękał się trudu. Napełnij mnie męstwem,
by nie sparaliżowało mnie niepowodzenie. Obdarz moje
serce właściwym usposobieniem, a w moje usta włóż odpowiednie słowa. Spraw, bym troszczył się o uwielbianie Twego
świętego Imienia i o rozszerzanie Twojego Królestwa na ziemi. Amen.

Modlitwa

A może uczynisz coś dla celów charytatywnych, misji albo
dla apostolstwa słowa? Możesz odwiedzić kogoś chorego, podarować biednemu coś przydatnego... Praktykuj apostolstwo
dobrego słowa i staraj się pozyskać dla Boga ludzi zagrożonych odejściem od Niego. Jeśli nie możesz działać zewnętrznie, pomódl się za Kościół, który przeżywa wiele problemów
i uczyń z tego dar dla Pana.
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„Ukochana Mateńko, Mater Ter Admirabilis. Tobie oddaję się na nowo
jako ofiara. Tobie ofiaruję wszystko, czym jestem i co posiadam: moje ciało i
duszę z wszystkimi jej zdolnościami, wszelkie moje posiadłości i dobra, moją
wolność i wolę. Chcę do Ciebie całkowicie należeć. Jestem twój. Rozporządzaj
mną i tym, co do mnie należy tak, jak się Tobie podoba. Jeśli jednak zgadza
się to z twoimi planami, przyjmij mnie na ofiarę za zadania, jakie postawiłaś
naszej Kongregacji. W pokorze twój niegodny sługa Józef Engling
Na polu walki, dnia 3. czerwca 1918 r.”
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Życie wewnętrzne Józefa Englinga przeniknięte było
autentyczną miłością do Maryi. Stąd określając swój ideał
osobisty, dodał: „Chcę całkowicie należeć do Maryi”. Ona
była Królową, do której należało jego serce – Matką, której
wszystko powierzał. Całe swe życie, pracę, modlitwy i cierpienie pojmował jako nieustanną służbę Matce Bożej Trzykroć Przedziwnej.
Szczególną okazją do czci Matki Bożej były dla niego
święta maryjne oraz miesiąc maj. Zbierał wówczas tak zwane
„bukiety majowe”. Składały się na nie liczne dobre uczynki
i ofiary, jakie niosło codzienne życie. Oddawał je później Ma-

Z życia Józefa:
Pobożność maryjna

„A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra
Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy
więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego
miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń
wziął Ją do siebie.”

Czytanie z Pisma Świętego:
Testament Jezusa ( J 19, 25-27)

W pełni należeć do Maryi

DZIEŃ SZÓSTY
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Czy nie chciałbyś należeć w pełni do Maryi, tak jak starał się to czynić Józef Engling? Ona jest najpewniejszą drogą
do Chrystusa. By stać się pokornym sługą Maryi, wystarczy
kochać Ją i szczerze Jej zaufać. Spróbuj dzisiaj ćwiczyć
się w obu tych postawach. Z miłości do Matki Bożej możesz
wzorowo wykonywać swą pracę zawodową. Sprawisz Jej radość, jeżeli okażesz serdeczność innym, ozdobisz Jej obraz
wiszący w twoim domu lub odwiedzisz kapliczkę maryjną.
Pozdrów Ją w południe modlitwą „Anioł Pański” lub odmów
różaniec. W duchu pielgrzymuj do jakiegoś sanktuarium ma-

Zastanów się…

ryi jako swój majowy dar. Podczas ciężkich walk we Flandrii
jego postanowienie szczegółowe, które praktykował całymi
tygodniami, polegało na tym, że często w ciągu dnia przypominał sobie o Matce Chrystusa. Jak często było to możliwe, pozdrawiał Maryję i ofiarowywał Bogu swoje przeżycia. Każdego dnia pielgrzymował duchowo do Sanktuarium
w Szensztacie. Tam była jego ojczyzna, z którą był głęboko
związany. W swoim dzienniku duchowym pisał nieraz, że na
myśl o Maryi prostsze stawały się dla niego wszelkie trudy
życia wojskowego. Podczas pobytu na froncie Józef Engling
całkowicie oddał się Matce Bożej. W czasie walk napisał swój
akt oddania i całe swoje życie złożył w ręce Maryi – ofiarował
je w intencji sodalicji z Szensztatu. W chwilach niebezpieczeństwa odnawiał ustnie ten akt poświęcenia nawet dziesięć razy dziennie. Kilka miesięcy później jego ofiara została
przyjęta: zginął na polu walki.

Ofiarowanie wieczorem str. 57
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Ukochana Matko Boża, Królowo Apostołów i Matko
Trzykroć Przedziwna! Jakże bardzo ukochał Cię Twój sługa
Józef Engling! Jakże bardzo był Tobie oddany i wierny przez
całe życie! Właśnie miłość ku Tobie przybliżała go do Boga
i czyniła mężnym. Również ja pragnę bezwarunkowo należeć
do Ciebie i w każdej chwili być do Twojej dyspozycji. Dlatego
przyjmij moje oddanie, którym na zawsze wiążę się
z Tobą. Wszystkie moje siły pragnę w przyszłości angażować
w budowę Królestwa Twego Syna. Proszę Cię, abyś opiekowała się mną i upodobniła mnie do Chrystusa. Tobie, Ukochana Matko Boża, całkowicie zawierzyłem siebie! Bądź przy
mnie w moim codziennym pielgrzymowaniu. Amen.

Modlitwa

ryjnego i ofiaruj Jej z serca płynące przezwyciężenie siebie.
Miłość uczyni cię pomysłowym i podpowie ci, w jaki sposób
możesz ofiarować Maryi dzisiejszy dzień.
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Pułk Englinga podczas Mszy świętej polowej
„Właśnie służyłem do Mszy świętej (ministrant z prawej strony) i
przyjąłem Chrystusa do mego serca. Ukochany Zbawiciel wszędzie
podąża za nami w sakramencie swej Miłości.” (12.04.1918)

Z życia Józefa:
Zjednoczenie z Chrystusem
Już we wczesnej młodości Józef Engling doświadczył głę-

„A jednak przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie dzięki uczynkom wymaganym przez Prawo,
lecz jedynie dzięki wierze w Jezusa Chrystusa, my właśnie
uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie dzięki wierze w Chrystusa, a nie dzięki uczynkom
wymaganym przez Prawo, jako że nikt nie osiągnie usprawiedliwienia dzięki uczynkom wymaganym, przez Prawo
(...) Tymczasem ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć
dla Boga: razem z Chrystusem przybity do krzyża. Teraz zaś
już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem
wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie
wydał za mnie.”

Czytanie z Pisma Świętego:
Chrystus w nas (Gal 2,16; 19-20.)

Niosący Chrystusa

DZIEŃ SIÓDMY
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bokiego spotkania z Chrystusem: miało to miejsce podczas
uroczystości Pierwszej Komunii Świętej. Jego kult eucharystyczny pogłębił się w niższym seminarium duchownym, gdy
będąc członkiem Sodalicji Mariańskiej, przynależał do sekcji eucharystycznej. Jego miłość do Chrystusa wzrastała z każdym dniem. Niewątpliwie przyczyniła się do tego
Maryja, którą Józef otaczał szczególną czcią. To Ona prowadziła swojego umiłowanego ucznia do Jezusa.
Codzienny udział w Eucharystii stał się wkrótce centrum życia Józefa Englinga. Starał się codziennie przyjmować Chrystusa do swojego serca w Komunii świętej. Kiedy
w czasie ferii przyjeżdżał do domu, zachęcał do tego również
swoich bliskich w rodzinnej parafii – rodzinę i przyjaciół.
Trzeba zaznaczyć, że częsta Komunia święta nie była wtedy
jeszcze czymś powszechnym. Codzienny udział w ofierze
Mszy świętej stał się dla niego potrzebą serca, dlatego też
w czasie służby wojskowej bardzo odczuwał jej brak. Kiedy fizycznie nie mógł być obecny na Eucharystii, wówczas,
każdego ranka, starał się w niej uczestniczyć duchowo. Tak
też przyjmował Komunię świętą. W ciągu dnia odnawiał
świadomość obecności Boga w swoim sercu, poświęcając tej
praktyce dwie godziny czuwania. Jak pokazują jego zapiski,
prowadził te praktyki niemal codziennie, w każdej sytuacji
życia frontowego. Gdy nadarzyła się okazja do udziału we
Mszy świętej polowej, wówczas dzień taki stawał się dla niego szczególnym świętem, które długo wspominał, dziękując
Bogu za otrzymany dar. Tak intensywnie żył rzeczywistością
roku liturgicznego, że główne uroczystości pozostawiały
w jego duszy wyraźny ślad, mimo strasznych przeżyć wojen45

A jak wygląda twoje zjednoczenie z Jezusem? Czy dbasz
o to, by być w stanie łaski uświęcającej? W jaki sposób uczestniczysz w Eucharystii? Czy przyjmujesz sakramenty święte?
Poświęć dzisiejszy dzień Chrystusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie. Wybierz jedną z następujących propozycji: jeśli pozwolą na to warunki, weź dzisiaj udział we
Mszy Świętej. Postaraj się, by ta Msza miała odzwierciedlenie
w dalszych chwilach dnia. W związku z tym staraj się o większe skupienie. Przenieś się duchowo do kościoła parafialnego
i adoruj Chrystusa obecnego w Eucharystii. W ten sposób
możesz odprawić w ciągu dnia, podobnie jak Engling, „eucharystyczną wartę”. Odwiedź Najświętszy Sakrament lub
odpraw czytanie duchowe. Pomyśl o tym, że w każdej duszy
będącej w stanie łaski mieszka Bóg. Spotykasz Go w ludziach
wielokrotnie w ciągu dnia. Pozdrawiając drugiego człowieka,
pozdrawiasz tym samym Jezusa Chrystusa.

Zastanów się…

nych. W sierpniu 1918 r. postanowienie szczegółowe Englinga wyrażało się w tym, że co godzinę uświadamiał sobie fakt
zamieszkiwania Syna Bożego w swoim sercu i starał się
z Nim iść przez cały dzień.
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„Co godzinę chcę wypowiadać prawdę: Bóg, kochający Ojciec
wszystkich ludzi jest przy mnie; On widzi jak staram się uszlachetnić
wrodzoną chęć bycia dla innych i służenia ich dobru.”

Postanowienie szczegółowe od 1.10.1918 r.

Ofiarowanie wieczorem str. 57

Chryste ukryty pod postacią Chleba! Wierzę w tajemnicę Twojej obecności w Sakramencie Ołtarza i adoruję Cię.
Spraw, by ta wiara była we mnie coraz żywsza, bym mógł
w pełni uczestniczyć w Ofierze Przenajświętszej, którą codziennie dla mnie odnawiasz. Przemień mnie w Ciebie, bym
już nie ja żył, lecz byś Ty żył we mnie. Pozostań przy mnie
Panie i nie dopuść, bym kiedyś z powodu grzechu utracił
zjednoczenie z Tobą. Amen.

Modlitwa
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Na kilka miesięcy przed śmiercią Engling doświadczył
szczególnej łaski dziecięctwa Bożego. Odczuł, że jest bezgranicznie kochany przez Boga i Jego Matkę. To doświadczenie było naturalnym skutkiem i najpiękniejszym owocem
jego długo praktykowanej pobożności maryjnej i miłości do
Chrystusa. Od tej pory starał się być stale blisko Boga Trójjedynego pośród codziennej pracy. Co godzinę odnawiał
świadomość Bożej obecności w swoim sercu. Wznosił je ku

Z życia Józefa:
Życie w duchu dziecięctwa Bożego

„Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są
synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli,
by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha
przybrania za synów, w którym możemy wołać: Abba, Ojcze! Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha,
że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to
i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by wspólnie
mieć udział w chwale.”

Czytanie z Pisma Świętego:
Dzieci Boże (Rz 8, 14-17)

Dziecięctwo Boże

DZIEŃ ÓSMY
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Uświadom sobie, że dzięki łasce jesteś dzieckiem Boga.
Nosisz w sobie wymiar nadprzyrodzony. Czy, podobnie jak
Józef Engling, świadomie żyjesz prawdą dziecięctwa Bożego?
Jak wygląda twoja relacja do Stwórcy? Czy wierzysz, że Bóg
Ojciec prowadzi cię za rękę? A może twoją relację z Bogiem
zaciemnia grzech lub nieuzasadniony lęk przed Nim? Być
może bezmyślnie kroczysz przez życie, nie uświadamiając
sobie w ogóle, że Pan jest z tobą i w tobie mieszka... Dzisiaj
spróbuj inaczej! Częściej przypominaj sobie prawdę o tym,
że Bóg mieszka w twojej duszy i zwracaj się do Niego w mo-

Zastanów się…

Stwórcy na modlitwie i prosił, aby kolejną chwilę dnia przeżyć tak, jak się to Bogu podoba. Jego nastawienie modlitewne i stałe zjednoczenie z Bogiem otwierało go na łaskę odczuwania Bożej bliskości. Jednocześnie pogłębiała się wrażliwość jego sumienia – dostrzegał nawet najmniejsze swoje
błędy. Niezwykle wrażliwe sumienie skłaniało go do tego,
by swe niewierności naprawiać poprzez pokutę i ofiarę.
Zjednoczenie z Bogiem łączyło się u niego z określonym
ćwiczeniem się w cnocie. W swoim ostatnim postanowieniu
szczegółowym zobowiązywał się, by co godzinę wypowiadać, że Bóg, kochający Ojciec wszystkich ludzi jest przy nim
i przynagla go do bezinteresownej służby innym. Dzięki tej
świadomości Engling mógł każdego dnia bezinteresownie
i ofiarnie służyć bliźnim. Tak głębokiemu przeżywaniu kontaktu z Bogiem sprzyjała chęć bycia w pełni wiernym wskazaniom ks. Kentenicha jako ojca duchownego.

Ofiarowanie wieczorem str. 57
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Boże, mój Ojcze i Stwórco, od którego wszystko otrzymałem! Uznając moją zupełną zależność od Ciebie, wielbię Cię
i pragnę w pełni należeć do Ciebie. Wszystko, co dzieje się
w moim życiu, powierzam Twojej Opatrzności. Ojcze Niebieski! Ty poprzez swego Syna Jezusa Chrystusa obdarzyłeś
mnie życiem. Spraw, bym w głębi mego serca uświadamiał
sobie, że należę do Ciebie, i że Ty z ojcowską miłością czuwasz nade mną. Pragnę kroczyć drogą, którą mi wyznaczyłeś, prowadzony przez Ciebie, wierny Twoim przykazaniom.
Oczyść moje serce z wszelkiego grzechu i nieporządku
i spraw, bym zawsze Tobie się podobał. Niech wszystkie moje
czyny staną się ofiarą pochwalną na Twoją cześć. Amen.

Modlitwa

dlitwie. Pamiętaj, że On prowadzi Cię przez życie nawet wtedy, gdy sobie tego nie uświadamiasz. On czuwa nad Tobą
i błogosławi Cię. Spróbuj Mu zaufać! Ofiaruj Mu pracę, którą
w tej chwili wykonujesz lub zamierzasz wykonać. Postaraj
się czynić wszystko z wielką starannością, by w ten sposób
chwalić Boga. Przeczytaj dziś fragment Pisma Świętego.
W ten sposób pogłębisz świadomość obecności Chrystusa w swym sercu.
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Po południu, 4. października trafił go śmiertelny granat.
Kentenich

Duchowy porządek dnia od 1.10.1918 r.
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Jakże dosłownie słowa św. Pawła realizują się w życiu Józefa Englinga. Nic nie było w stanie zniechęcić go w dążeniu
do świętości. „Utrapienia” z powodu cielesnych i charakterologicznych braków nie zdołały odebrać mu odwagi. „Ucisk”,
jakiego doznawał ze strony mało obiektywnych dowódców ni

Z życia Józefa:
Wytrwałość w dobrym

„Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane: Z powodu Ciebie
zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce na rzeź
przeznaczone. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem pewien,
że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności,
ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co (jest)
wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie
zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie
Jezusie, Panu naszym.”

Czytanie z Pisma Świętego:
Wierność Jezusowi Chrystusowi (Rz 8,35-39)

Wierny aż do śmierci

DZIEŃ DZIEWIĄTY
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Z pewnością nie raz doświadczyłeś, jak trudno być wytrwałym. Dotyczy to zarówno wytrwałości w modlitwie, jak
i w dążeniu do doskonałości. Jeśli zniechęca cię świadomość
twoich błędów i słabości, pamiętaj o jednym: właśnie niezadowolenie z siebie jest sygnałem, że w twojej duszy działa
łaska Boża. Dlatego nie rezygnuj, mimo że cię to przytłacza,
Bóg jest z Tobą! A jeśli twoja modlitwa pozornie nie przynosi widocznego efektu, nie myśl, że Bóg odwrócił się od
ciebie. Nie znasz przecież Jego niezbadanych wyroków! Bądź
wytrwały w modlitwie, a Bóg cię wysłucha. Przyjdzie czas,
że zrozumiesz, iż Pan właściwie uczynił. Często jest tak, że
Bóg działa słusznie właśnie wtedy, gdy nie spełnia naszych
oczekiwań. On wie najlepiej, co w danej chwili jest dla nas
najlepsze. Oddaj się dzisiaj świętej woli Boga i obiecaj Mu,

Zastanów się…

„prześladowanie” z powodu fałszywych oskarżeń – nie uczyniły go zgorzkniałym wobec innych. „Głód” nie zdołał sparaliżować jego dążenia do ideału. Z pokorą przyjął „nagość”
nędznego „mieszkania” w okopach. „Niebezpieczeństwo”
bitwy nie zdołało zdusić jego życia wewnętrznego. „Miecz”
śmierci nie odłączył go od Chrystusa, lecz na zawsze go
z Nim zjednoczył. Jego sukcesem było to, że żadne niepowodzenie nie zdołało powstrzymać go w dążeniu do świętości.
Miał odwagę – na przekór wszystkiemu – każdego dnia powstawać i zaczynać od nowa. Czasem przygniatały go przeciwności życia pod wpływem apatii, ale nigdy nie zwyciężyły
one jego dążenia do świętości.

Ofiarowanie wieczorem str. 57
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Wszechmocny Boże Ojcze, który w tajemniczy sposób
kierujesz moim życiem według Twych niepojętych wyroków! Naucz mnie rezygnować z własnej woli i oddać się całkowicie Tobie. Za wstawiennictwem Maryi i Jej sługi – Józefa Englinga daj mi łaskę wytrwania aż do śmierci. Umocnij
mnie w przeżywanych doświadczeniach i próbach, bym nie
uległ zniechęceniu. Pokładam ufność w Tobie zwłaszcza wtedy, gdy po ludzku nie dostrzegam nadziei. Chcę polegać na
Tobie w tych chwilach, gdy ludzkie siły słabną. Ufam Tobie!
Spraw, bym nigdy nie odszedł od Ciebie. Amen.

Modlitwa

że nie dasz się zmylić żadnemu wydarzeniu na drodze, którą
prowadzi Cię Jego Opatrzność. Pozostań Mu wierny aż do
śmierci!
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Jeśli natomiast twoja modlitwa nie zostanie natychmiast
wysłuchana, nie rezygnuj! Niektórzy odprawiali tę nowennę
wielokrotnie, zanim Bóg spełnił ich prośby. Bądź wytrwały!
Jeśli wysłuchanie twojej modlitwy leży w planach Opatrzno-

lub:
Postulazione Generale S.A.C.
Piazza S. Vincenzo Pallotti, 204
00186 Roma

Sekretariat Józefa Englinga
Prosity 28, 11-230 Bisztynek

Zakończyłeś właśnie nowennę refleksji i modlitw zanoszonych do Boga za pośrednictwem Sługi Bożego Józefa Englinga. Przez dziewięć dni poznawałeś jego duchowość oraz
jego dążenie do świętości. Jeśli dane Ci będzie doświadczyć
pomocy za jego wstawiennictwem, podziękuj Bogu za tę łaskę, podziękuj też Jego Matce, Najświętszej Maryi Pannie. Jeśli to możliwe, prześlij swoje świadectwo na adres:

Zakończenie
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Ukochana Matko Boża, Królowo Apostołów i Matko
Trzykroć Przedziwna! Kończąc tę nowennę, przychodzę do
Ciebie i składam w Twoje dłonie moje prace, modlitwy i trudy, które były treścią tych dni. Nie zważaj proszę na braki
i błędy, widoczne w moich darach. Przyjmij je łaskawie jako
znak mojej miłości i wdzięczności. Tobie powierzam wysłuchanie mojej prośby. Spraw, bym z Twojej dłoni umiał przyjąć to, co postanowił dla mnie Ojciec Niebieski w swojej niezbadanej Opatrzności. Jeśli spełni moją prośbę, naucz mnie
za to dziękować. Jeśli zostawi mi mój krzyż, bądź przy mnie,

Modlitwa

ści Bożej, to mocno ufaj, że Józef Engling ci pomoże. Jeśli zaś
Bóg w swoich niezbadanych wyrokach zrządzi inaczej, pozostań ufny i spokojny. Widocznie tak jest dla ciebie najlepiej!
Z pokorą złóż swoje troski w dłonie Maryi. Tak jak krzyż
Chrystusa stał się źródłem błogosławieństwa dla świata, tak
niech teraz twój krzyż stanie się źródłem błogosławieństwa
dla innych. Twoje zaufanie Matce Bożej i Jej słudze Józefowi Englingowi nie pozostanie bez odpowiedzi. Jeśli dobrze
odprawiłeś to dziewięciodniowe skupienie, to na pewno
ubogaciłeś się wewnętrznie. Ta nowenna stanie się z pewnością w jakiś sposób dla ciebie źródłem łask. Być może, że
doświadczysz jej skutków kiedyś w przyszłości…
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Sługa Maryi nigdy nie zginie!

bym mężnie przyjął Jego świętą wolę. Tak jak twój sługa Józef Engling chcę służyć Tobie wiernie, dlatego za jego wstawiennictwem spodziewam się opieki i błogosławieństwa we
wszystkich sytuacjach mojego życia. Niech on będzie nadal
towarzyszem mojej drogi i prowadzi mnie w tej doczesnej
pielgrzymce do wiecznej Ojczyzny. Amen,
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Ukochana Mateńko, Tobie ofiaruję wszystkie moje prace,
modlitwy i cierpienia, prosząc o świętość dzieł nawiązujących do sodalicji mariańskiej z Szensztat i do idei św. Wincentego Pallottiego. Amen.

Módlmy się wraz z Józefem Englingiem:

Ukochana Matko Boża, Królowo Apostołów i Matko
Trzykroć Przedziwna! Przyjmij łaskawie miniony dzień ze
wszystkimi jego trudami i ciężarami, z tym, co mogłem dzisiaj dla Ciebie uczynić. Oddaję to wszystko Tobie i proszę, by
wysiłek dzisiejszego dnia stał się błogosławieństwem dla wielu ludzi. Miej wyrozumiałość dla moich błędów i słabości
i napraw to, co zepsułem swoim zaniedbaniem. Dziękuję Ci
za opiekę i błogosławieństwo, którego dziś doświadczyłem.
Polecam się Tobie i proszę o dalszą pomoc. Spraw, abym wytrwale szedł drogą, którą w tych dniach kroczy ze mną Twój
wierny sługa – Józef Engling.

Ofiarowanie wieczorem
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Panie Jezu Chryste, Synu Ojca Miłującego wszystkich
ludzi, Ty powołałeś Józefa Englinga do naśladowania Ciebie i wzbudziłeś w nim pragnienie kapłaństwa. On miłował
Cię całym sercem i dzielił się doświadczeniem tej miłości
z innymi, stając się w ten sposób wszystkim dla wszystkich.
Jego fizyczne ograniczenia nie przeszkodziły mu w dążeniu
do pełni człowieczeństwa. Obdarz nas odwagą naśladowania
Cię z radością i zaufaniem w życiu codziennym, byśmy tak
jak Józef Engling świadczyli o Twojej Boskiej obecności
w świecie. Wysłuchaj również naszych osobistych próśb i zaradź problemom naszych czasów.
Maryjo, Królowo Apostołów i Matko Trzykroć Przedziwna, Józef Engling pragnął całkowicie należeć do Ciebie.
Poprzez Twój przykład i formację w niższym seminarium
duchownym przygotowałaś go do trudnych zadań życiowych. Zawsze był gotowy pomagać bliźnim i w tym celu
z niestrudzoną cierpliwością nawiązywał z nimi kontakty. W czasie wojny prowadził głębokie życie modlitewne,
zachęcał do pojednania i w apostolskiej dyspozycyjności an-

Modlitwa o beatyfikację
Józefa Englinga
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gażował się w chrześcijańskie kształtowanie swego otoczenia.
Matko Boża, Ty uformowałaś go na jaśniejący przykład dla
naszych czasów. Spraw, byśmy podążali za jego wzorem
i uproś mu wkrótce chwałę ołtarzy. Amen.
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Dom rodzinny Józefa Englinga w Prositach. Obecnie Izba Pamięci Sługi Bożego i miejsce dorocznych Spotkań
Englingowskich
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Przygotowanie do druku i druk:
Agencja Fotograficzno-Wydawnicza „Mazury” Sp. z o.o.
10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 2A, tel. 089 542 75 20
e-mail: mazury@afwmazury.com.pl; www.afwmazury.com.pl

Zdjęcie ze str. 61:
Uroczystość zakończenia uzupełniającego procesu diecezjalnego w katedrze w Trewirze, 17 czerwca 2008 r. Mszy świętej koncelebrowanej
przewodniczy postulator procesu beatyfikacyjnego, ks. dr Jan Korycki
SAC.
22 września akta procesu (widoczne z lewej strony zdjęcia pod obrazem Englinga) zostały przekazane do Rzymu, a 24.września 2008r. został otwarty etap rzymski procesu.

