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Drodzy przyjaciele Józefa Englinga,
Z radością pragniemy poinformować, że w minionym roku udało się wspólnym
wysiłkiem zakupić budynek dawnej szkoły w Prositach, do której uczęszczał
Sługa Boży Józef Engling, wybitna postać pokolenia założycielskiego
Szensztatu.

Budynek dawnej szkoły, w tle Kościół, w którym Józef Engling przyjął sakrament
chrztu sw., komunii świętej i bierzmowania. Tu odkrywał swoje powołanie.
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Stowarzyszenie Przyjaciół Prosit im. Józefa Englinga patronuje całemu
przedsięwzięciu i jest jego właścicielem. Tym samym otwierają się nowe
możliwości w Prositach, jeśli chodzi o możliwość noclegu, przeżycia rekolekcji
lub wakacji oraz przyjazdu grup pielgrzymów. Jesteśmy za to wdzięczni Matce
Bożej, która przybyła do nas przed pięciu laty w ołtarzu i obrazie Matki Bożej
Trzykroć Przedziwnej wraz z całym wyposażeniem przyszłego Sanktuarium.
Mamy wiec Dom rodzinny przyszłego świętego, wyposażenie pod przyszłe
Sanktuarium, ziemie pod sanktuarium i szkole. Nazwa sama się nasuwa: Szkoła
Józefa Englinga, czyż nie? Ambitne przedsięwzięcie, które nas nie opuszcza.
Pragniemy w niej umożliwić wszystkim zainteresowanym spotkanie z
duchowością Józefa Englinga, który podprowadza nas do początków rodzenia
się Szensztatu jako ruchu odnowy Kościoła i świata. Założyciel, ojciec Józef
Kentenich, który bardzo dobrze znal Józefa będąc jego kierownikiem
duchowym i spowiednikiem, powiedział, ze Józef jest urzeczywistnionym
Aktem Założycielskim Szensztatu, a jednocześnie „antycypował historie
Szensztatu”, wspinając się – we względnie krótkim czasie – na szczyty rozwoju
duchowego.

Modlitwa w kościele parafialnym przed przekazaniem kluczy do szkoły. Pierwsze spotkanie młodzieży.
Planowanie wakacji i obozów rozwojowych i wypoczynkowych.

Obecnie planujemy wakacje i obozy, pierwsze pomysły są już w trakcie.
Tymczasem Opatrzność Boża nas zaskoczyła – tego wszak uczymy się w
Szensztacie – wychodzić jej naprzeciw.
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Niespodzianka: Nasi goście z Ukrainy!
Tuz po wybuchu wojny na Ukrainie stało się dla nas jasne, ze mając tyle
pomieszczeń, chętnie udostępnimy je potrzebującym z Ukrainy. Tak tez się
stało. Od polowy marca gościmy u nas trzy mamy i pięcioro dzieci.
Doświadczamy ogromnej solidarności, za która serdecznie dziękujemy.
Wierzymy, ze to przyjęcie w naszych skromnych progach dokonuje się w duchu
Józefa Englinga, który pragnął „stać się wszystkim dla wszystkich”.

Nasi goście i pomocnicy ofiarujący z serca to, co maja. Dziękujemy serdecznie!!

Tymczasem zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy:
- Do przyjazdu do Prosit i odwiedzenia tego pięknego miejsca na Warmii;
- Do przeżycia tutaj na miejscu duchowości Szensztatu i Józefa Englinga;
- Do zaangażowania się w ramach wolontariatu w pracy w ogrodzie lub w
pomocy przy Domu, przy szkole i odnowie tych pięknych i ważnych miejsc.
- Do skorzystania z indywidualnych lub grupowych dni skupienia, rekolekcji, a
także rekolekcji z postem warzywno-owocowym przygotowywanym z warzyw
prosto z pola i ogrodu.
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Mamy nadzieje, ze Prosity – to wyjątkowe miejsce na mapie Szensztatu w
Polsce i w świecie, obdarzy wszystkich przyjeżdzających nowymi, dobrymi
wrażeniami i spotkaniem z Jozefem Englingiem. Tak, to jest miejsce odnowy!

Dom rodzinny Józefa Englinga w Prositach Za domem na wzgórzu marzy nam
się w przyszłości Sanktuarium.
Już dziś zapraszamy na Spotkania Englingowskie, które odbędą się w tym roku
15. Sierpnia 2022 r., w dniu odpustu parafii w Prositach, pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny.
W imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Prosit, Alicja Kostka prezes
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Jeśli pragną Państwo wesprzeć nasza działalność, włączyć się w organizację
wypoczynku dla dzieci i młodzieży lub w odnowienie szkoły, podajemy numer
konta:
Stowarzyszenie Przyjaciół Prosit
NRB: 86160014621801635820000001
BNP Paribas Bank Polska S.A.
Ul. Warszawska 1, 11-200 Bartoszyce
Konto Euro:
SWIFT: PPABPLPK
IBAN: PL 59160014621801635820000002
BIC: PPABPLKXXX
Przeznaczenie: Szkoła w Prosity

Stowarzyszenie Przyjaciol Prosit, Prosity 14, 11-230 Bisztynek,
E-Mail: admirabilis2014@gmail.com, tel. 0048 572 243 475 (Alicja Kostka)
Kontakt na miejscu: Grzegorz Majewski, tel. 0048 502087 737.
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