
 
Z Karmelu na ołtarze – Nr 1, maj 2009 

Oddajemy do rąk wszystkich zainteresowanych procesami kanonizacyjnymi 
prowadzonymi przez Krakowską Prowincję Karmelitów Bosych pierwszy numer 
biuletynu „Z Karmelu na ołtarze”. Pragniemy, aby stanowił on ogniwo łączności 
pomiędzy nami. Będziemy się starać wydawać go regularnie co jakiś czas, by 
informować o stanie każdej z pięciu spraw, które prowadzimy. Są to: sprawa 
kanonizacji bł. Alfonsa Marii Mazurka od Ducha Świętego (1891-1944) i procesy 
beatyfikacyjne sług Bożych: Teresy Marchockiej od Jezusa (1603-1652), Franciszka 
Powiertowskiego od św. Józefa (1917-1944), Kunegundy Siwiec (1876-1955) i Ru-
dolfa Warzechy od Przebicia Serca św. Teresy (1919-1999). 

W biuletynie znajdzie się też miejsce na informacje o najnowszych błogo-
sławionych i świętych Zakonu, czy też o dekretach papieskich dotyczących hero-
iczności cnót karmelitańskich kandydatów na ołtarze, lub cudów wyproszonych u 
Boga za ich wstawiennictwem. 

Biuletyn będzie nadto zamieszczał podziękowania za łaski doznawane przez 
wiernych za przyczyną naszych Sług i Służebnic Bożych, a także będzie podawał 
nazwiska ofiarodawców, którzy wspierają karmelitańskie procesy beatyfikacyjne. 

Żywimy nadzieję, że biuletyn uczyni nas wszystkich bliższymi sobie i będzie 
nas jednoczył w trosce o postęp prac procesowych zmierzających do uwielbienia 
świątobliwych Braci i Sióstr w Karmelu oraz w promowaniu ich duchowego 
przesłania, zawsze w wierności Panu Bogu, który jest „przedziwny w swoich 
świętych” (LG 50). Miłej lektury! 

 
Kraków, 13 maja 2009  

 
o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD         

Wicepostulator  
Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych 
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NONIUSZ ALVRAEZ PEREIRA - ŚWIĘTY NA CZAS KRYZYSU 

W niedzielę 26 kwietnia Benedykt XVI kanonizował 
w Rzymie Noniusza od Matki Bożej Alvareza Pereirę, 
portugalskiego karmelitę, który jakkolwiek żył na przełomie 
XIV i XV w., pozostaje świętym nader aktualnym na nasze 
czasy i jako taki został on przestawiony przez Konferencję 
Episkopatu Portugalii. Jest portugalskim bohaterem narodo-
wym, gdyż przed wstąpieniem do zakonu był naczelnym wo-

dzem wojsk portugalskich i dwukrotnie obronił swą ojczyznę przed naporem sił 
kastylijskich. „Był mężem stanu – stwierdzają biskupi portugalscy – stawiającym na 
pierwszym miejscu nie własne interesy, ale dobro narodu. W trudnych dla ojczyzny 
czasach z odwagą i nadzieją podejmował stojące przed rodakami wyzwania 
społeczne i polityczne. Nie wykorzystywał posiadanych tytułów i bogactw, by żyć 
zbytkownie, ale służył ubogim i potrzebującym. (...) Pochodził z bogatego rodu 
rycerskiego. Po śmierci żony wstąpił do zakonu karmelitów. Do końca życia na 
własne życzenie pozostał bratem zakonnym w ufundowanym przez siebie klasztorze 
w Lizbonie, gdzie zasłynął jako mąż modlitwy i umartwienia oraz szczególnej 
miłości do Matki Bożej. Pełnił też liczne dzieła miłosierdzia, szczególną troską 
otaczając osierocone dzieci. Zmarł w opinii świętości w Niedzielę Wielkanocną, 1 
kwietnia 1431 r. w 71 roku życia.  

Dnia 23 stycznia 1918 r. papież Benedykt XV zaliczył go w poczet bło-
gosławionych, stawiając go za wzór wszystkim walczącym w pierwszej wojnie 
światowej. Dziś, w czasach globalnego kryzysu, u którego źródeł stoi zatrata 
wartości moralnych, co – jak piszą biskupi portugalscy – przejawia się w mar-
notrawstwie, korupcji, pogoni za dobrami materialnymi i relatywizmie, świadectwo 
życia św. Noniusza powinno dopomóc w budowaniu sprawiedliwości i braterstwa, 
promowaniu bardziej umiarkowanego i solidarnego stylu życia. Kalendarz litur-
giczny wspomina św. Noniusza w dniu 1 kwietnia. 

 
 

Dziękujemy Ofiarodawcom, którzy zechcieli współuczestniczyć w kosztach procesu 
Sł. B. Kunegundy Siwiec. Ofiary złożyli: firma „BAT” z Sierakowic, Romuald 
Miśkowiec z Suchej Beskidzkiej, Janusz Nowacki OCDS z Wrocławia, Maria Pawlak 
OCDS z Ostrężnicy, Weronika Szafraniec z m. Zagajniki, Anna Więcek ze Słopnic, 
Wspólnoty OCDS z Rzeszowa i Wadowic. Zapewniamy o naszej modlitwie w 
intencji Wszystkich Ofiarodawców. Niech Służebnica Boża wyprasza łaski, jakich 
potrzebujemy. 
 
 

Dla pragnących wesprzeć procesy beatyfikacyjne karmelitańskich 
Sług i Służebnic Bożych podajemy numer konta bankowego: 

52124022941111001013131433 
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Dziesięciolecie beatyfikacji Alfonsa Marii Mazurka 
1999 – 13 czerwca – 2009 

Bł. Alfons urodził w 1891 roku w Baranówce (archidi ec. lu-
belska). W 1908 r. wst ąpił do nowicjatu karmelitów bosych 
w Czernej. Studiował w Krakowie, Linzu i Wiedniu, gdzie w 
1916 r. otrzymał świ ęcenia kapła ńskie. W latach 1920- 1930 
pracował w Ni ższym Seminarium w Wadowicach, a od 1930 r. 
był przeorem w Czernej. 28 sierpnia 1944 r. został za-

mordowany przez Niemców w Nawojowej Górze koło Krze szowic. Umie rał z 
modlitw ą na ustach i z ró żańcem w dłoniach. Beatyfi kował go Jan 
Paweł II, wraz ze 107 m ęczennikami II wojny świa towej, 13 czerwca 
1999 r. 
     Centralne uroczysto ści ogólnopolskie z okazji 10-lecia beaty-
fikacji M ęczenni ków II wojny światowej odb ędą si ę 13 czerwca pod 
przewodnictwem Prymasa Polski w Licheniu. W przeddz ie ń, w Wadowi-
cach, o godz. 18.00, b ędziemy dzi ękować za beatyfikacj ę o. Al fonsa 
przy jego relikwiach.   

INFORMACJE BIURA POSTULATORSKIEGO 

Zainteresowanych procesem Sł. B. Franciszka 
od św. Józefa Powiertowkiego, którego wicepo-
stulatorem jest o. Wiesław K. Kiwior, infor-
mujemy, że prace przebiegają zgodnie z harmo-
nogramem nakreślonym przez postulatora die-
cezji pelplińskiej. Przewiduje się, że zakończenie 
całego postępowania diecezjalnego II grupy Mę-
czenników Polskich z okresu II wojny światowej 
nastąpi w przyszłym roku. 
W dochodzeniu diecezjalnym dotyczącym Sł. 
B. Kunegundy Siwiec: 
● trwa przesłuchiwanie świadków jej życia i sła-
wy świętości; 
● w dniach 26-29 marca odbyły się w parafii p.w. 
św. Anny w Stryszawie rekolekcje wielkopostne, 
które wygłosił o. postulator i na zakończenie któ-
rych także Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Kune-
gundy Siwiec (TPKS) mógł zaprezentować swoją 
Patronkę jej Rodakom; 
● w dniu 3 maja przy grobie Służebnicy Bożej 
modlił się wizytujący stryszawską parafię ks. bp 
Jan Szkodoń z Krakowa, który odwiedził też jej 
dom rodzinny w Siwcówce, dokonując wpisu do 
Księgi Pamiątkowej, gdzie czytamy, że orędo-
wnictwu Kunegundy zawierzył „Kościół Kra-
kowski i jego trudne sprawy”; 

● w sobotę, 20 czerwca, sympatycy Służebnicy 
Bożej spotkają się w Stryszawie na dorocznej 
pielgrzymce, na którą bardzo serdecznie zaprasza 
Zarząd TPKS. 
W procesie Sł. B. Teresy od Jezusa Mar-
chockiej: 
● zakończyła prace Komisja Historyczna; 
● trwają prace cenzorów teologów, po zakończe-
niu których Trybunał przystąpi do przesłuchiwa-
nia świadków w sprawie opinii świętości Służ-
ebnicy Bożej. 
Prace przygotowawcze do otwarcia dochodzenia 
diecezjalnego w sprawie beatyfikacji o. Rudol-
fa Warzechy są bardzo zaawansowane: 
● powstało Stowarzyszenie Przyjaciół o. Rudolfa 
z siedzibą w Wadowicach, którego celem jest 
wspieranie starań o jego beatyfikację; 
● ks. kard. Stanisław Dziwisz wydał „Edykt” do 
wiernych (patrz s. 4); 
● trwają prace Komisji Historycznej, która zbiera 
pisma kandydata na ołtarze i wszelkie dokumenty 
jego dotyczące; 
● apelujemy do wszystkich osób, zwłaszcza do 
Braci i Sióstr w Karmelu, o dostarczanie na nasz 
adres tychże pism lub dokumentów (w oryginale 
lub w uwierzytelnionej kopii). 

Logo biuletynu wykonały Siostry Karmelitanki Bose z Islandii. Bóg zapłać! 



EDYKT ARCYBISKUPA METROPOLITY KRAKOWSKIEGO  
W SPRAWIE BEATYFIKACJI O . RUDOLFA WARZECHY  

 
Nr 465 Kraków, dnia 27 lutego 2009 

 

Dokładnie dziesięć lat temu, 27 lutego 1999 r., zmarł w Wadowicach o. Rudolf od Przebicia 
Serca św. Teresy od Jezusa (Stanisław Warzecha), karmelita bosy, ur. w Bachowicach w dekanacie 
zatorskim. Odszedł do Domu Ojca w osiemdziesiątym roku życia i pięćdziesiątym piątym roku 
kapłaństwa. Już na jego pogrzebie, sprawowanym pod przewodnictwem o. Kamila Maccise, 
przełożonego generalnego Karmelitów Bosych, o. Wiesław Kiwior, ówczesny prowincjał 
Krakowskiej Prowincji tegoż Zakonu, mówił: „W opinii współbraci i w opinii wielu osób o. Rudolf 
żył świątobliwie, żył troskami i nadziejami Kościoła i Ojca Świętego, był zawsze zatroskany o 
dobro Zakonu, prowincji, klasztoru, oraz dobro każdego ze współbraci. Z pełnym oddaniem służył 
bliźnim słowem pociechy i nadziei, modlitwą wstawienniczą, łaską sakramentalnej pociechy i 
kierownictwem duchowym. Każde spotkanie z o. Rudolfem dodawało otuchy i otwierało człowieka 
na tajemnice Boga zarówno w radościach, jak i w cierpieniu”.  

Opinia o świątobliwym życiu o. Rudolfa Warzechy pozostaje ciągle żywa pośród wielu 
osób, zarówno członków Zakonu jak i licznych kapłanów i wiernych. Dlatego też Kapituła 
Prowincjalna Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, obradująca w Wadowicach od 31 marca 
do 7 kwietnia 2008 r., wyraziła stosowność podjęcia starań o rozpoczęcie jego procesu 
beatyfikacyjnego, powierzając to zadanie o. Szczepanowi Praśkiewiczowi, postulatorowi. 

Skoro tylko postulator zwrócił się do mnie, aby rozpocząć dochodzenie diecezjalne 
zmierzające do wprowadzenia w naszej Archidiecezji sprawy beatyfikacji tego świątobliwego, 
znanego mi osobiście zakonnika i kapłana, w czerwcu ub. r., zgodnie z wytycznymi prawa 
kanonizacyjnego, przedłożyłem ją na Konferencji Episkopatu Polski i otrzymałem pozytywną jej 
opinię (SEP 6.3-61). W myśl przepisów prawa poprosiłem też Kongregację Spraw 
Kanonizacyjnych, czy ze strony Stolicy Apostolskiej nie ma przeszkód, aby rozpocząć wspomniany 
proces beatyfikacyjny. Pozytywną odpowiedź otrzymałem pismem z 18 października 2008 r. (Prot. 
N. 2863-1/08). 

Kolejnym etapem przygotowań do otwarcia procesu beatyfikacyjnego jest ogłoszenie prośby 
postulatora w Archidiecezji (Sanctorum Mater 43). Czynię to z radością i niniejszym edyktem 
zwracam się do wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek dokumenty, pisma lub wiadomości 
dotyczące o. Rudolfa Warzechy, zarówno pozytywne jak i negatywne, aby zechcieli przekazać je do 
Kurii Metropolitalnej w Krakowie do dnia 28 sierpnia 2009 r. 
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Z Karmelu na ołtarze 
Biuletyn Biura Postulatorskiego Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych 

ul. Rakowicka 18, 31-510 Kraków, e-mail: szczpn@onet.pl 

Za zgodą o. Alberta Wacha OCD, przełożonego prowincjanego (Nr 7/09 z 9.01.2009)  

Do użytku wewnętrznego  

 


