
 

Z Karmelu na ołtarze  -  Nr 4, luty 2012 

 

WYMOWNE JUBILEUSZE  

Ku pięćsetleciu narodzin św. Teresy od Jezusa 
W całym Karmelu Terezjańskim i w Ko-

ściele Hiszpańskim trwają przygotowania do 
jubileuszu pięćsetlecia narodzin św. Teresy od 
Jezusa, który przypada w 2015 roku. Uru-
chomiono w tym celu stronę internetową 
www.teresa2015.com/index.php, gdzie można 
znaleźć stosowne informacje, materiały i po-
moce do pracy duszpasterskiej. Utworzono w 
Zakonie Centralną Komisję ds. Jubileuszu 
oraz komisje międzyprowincjalne i prowin-
cjalne. Klasztory karmelitańskie podejmują 
wspólnotową lekturę pism św. Teresy, reali-
zowane są inicjatywy duszpasterskie i edy-
torskie, zaplanowano sympozja naukowe i sesje pastoralne, wystawy oraz projekcje 
filmów i materiałów audiowizualnych, nie lekceważąc również obecności w in-
ternecie. Najbardziej znaczącą inicjatywą wydaje się prośba skierowana do Ojca 
Świętego Benedykta XVI przez Zakon Karmelitów Bosych, przez biskupów 
karmelitańskich i diecezję awileńską o ogłoszenie roku 2015 Rokiem Modlitwy w ca-
łym Kościele Powszechnym. 

Radością napawa nas fakt, że idea 
wystąpienia do Papieża z powyższą 
prośbą zrodziła się w Polsce, podczas 
spotkania Przełożonego Generalnego 

Karmelu Terezjańskiego z Zarządami 
obu polskich Prowincji Zakonu w gru-
dniu 2009 r. w Poznaniu. 

Deo gratias! 
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Zakończenie obchodów dwustulecia urodzin 
 bł. Franciszka Palau y Quer 
 

W dniu 30 grudnia 2011 r. w kościele parafialnym w 
Aytona (koło Leridy), w Katalonii (Hiszpania), tj. w rodzin-
nej miejscowości bł. Franciszka Palau zakończono obchody 
200-lecia jego narodzin. Mszę św. dziękczynną celebrowali 
biskupi Leridy i Seu d’Urgell, prowincjał prowincji kataloń-
skiej karmelitów bosych, a także liczna grupa zakonników i 
kapłanów. Wcześniej, 27 grudnia, w sanktuarium w Montser-
rat, gdzie bł. Franciszek doznał wielu łask duchowych, po-
święcono odnowiony pomnik błogosławionego. W uroczy-
stości uczestniczyły przełożone generalne karmelitanek mi-

sjonarek terezjanek (s. Luisa Ortega) i karmelitanek misjonarek (s. Cecilia Andrés). 
Obie rodziny zakonne, dla których bł. Franciszek jest założycielem, wraz przy-
byłymi gośćmi dziękowały Panu Bogu za świadectwo jego życia i charyzmat za-
łożycielski. 

Minęło 20 lat od kanonizacji św. Rafała 
Kalinowskiego 

Dnia 17 listopada 2011 r. minęło 20 lat od 
kanonizacji św. Rafała Kalinowskiego. Dokonał jej 
w watykańskiej bazylice św. Piotra bł. Jan Paweł II, 
który nazywał o. Rafała „świętym ze swego ro-
dzinnego miasta”. Cieszymy się, że w dwudziesto-
lecie tej kanonizacji w Niemieżu na przedmieściach 
Wilna, metropolita wileński kard. Audrys Juozas 
Bačkis konsekrował nowo wybudowany kościół pod 
wezwaniem św. Rafała. Do tej pory wierni z parafii 
niemieskiej, wydzielonej z ostrobramskiej parafii 
św. Teresy od Jezusa nie mieli własnej świątyni. 
Relikwie ex ossibus św. Rafała przekazali budu-
jącemu się kościołowi pod jego wezwaniem ojcowie 
Benignus Wanat, Szczepan Praśkiewicz i Stanisław Miernik. Uczynili to piel-
grzymując do Wilna w lipcu 2007 r., po koronacji ikony Matki Bożej Umilenia w 
Gudogaju na Białorusi. 

Dzielimy też radość z faktu, że w dwudziestolecie kanonizacji św. Rafa Kali-
nowskiego podjęto decyzję reedycji jego „Wspomnień”. Ukazały się one bowiem w 
1965 r. pod redakcją prof. Ryszarda Bendera. Niestety, w tekst zaingerowała 
ówczesna cenzura państwowa i wiele fragmentów musiało zostać opuszczone. Nad 
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ponownym, integralnym wydaniem „Wspomnień” pracuje o. dr hab. Honorat 
Czesław Gil OCD, wydawca „Listów” i „Konferencji” św. Rafała, autor naukowej 
jego biografii i wicepostulator w procesie kanonizacyjnym. Gratulujemy tej ważnej 
inicjatywy. 

 

NOWOŚCI W SPRAWACH KANONIZACYJNYCH 
CAŁEGO ZAKONU  

Kanoniczne badanie cudu do kanonizacji bł. Elżbiety od Trójcy 
Świętej  

W dniu 11 lipca 2011 r. w kaplicy arcybiskupa w 
Dijon Rolanda Minneraha rozpoczęto dochodzenie die-
cezjalne w sprawie zbadania domniemanego cudu za 
wstawiennictwem bł. Elżbiety od Trójcy Świętej (1880-
1906) i zaprzysiężono ustanowiony w tym celu trybunał. 
Domniemany cud, który wydarzył się we Flavignerot w 
Belgii, dotyczy uzdrowienia katechetki, Marie-Paul Ste-
vens. W maju 1997 r. zaczęła ona mieć ogromne trudności z mową i ślinotokiem, co 
zdiagnozowano jako zespół Sjögrena, tj. chorobę, która stopniowo atakuje różne 
części ciała. Po bezskutecznym leczeniu chora udała się do klasztoru karmelitanek 
bosych we Flavignerot, by podziękować bł. Elżbiecie od Trójcy za duchowe 
wsparcie otrzymane podczas choroby. Dnia 2 kwietnia 2002 r., po modlitwie w 
kaplicy klasztornej, chcąc odpocząć, usiadła na jednym z kamieni ogradzających 
parking klasztorny. Niespodziewanie, wobec zdziwionych dwojga towarzyszących 
jej przyjaciół, stanęła z rękami uniesionymi w górę i zawołała z pełnym 
zaskoczeniem i radością: „Nie jestem już chora!”. Zbadana przez lekarza spotkała 
się z jego zdziwieniem. Nie zauważył on bowiem żadnych oznak choroby w jej 
organizmie. 

 

Heroiczność cnót sł. B. Marii Eugeniusza od Dzieciątka Jezus 
 
Tuż przed Bożym Narodzeniem, 19 grudnia 2011 r. Ojciec Święty Benedykt 

XVI autoryzował ogłoszenie dekretu o heroiczności cnót sługi Bożego, o. Marii 
Eugeniusza od Dzieciątka Jezus - Henryka Grialou, karmelity bosego, założyciela 
instytutu Notre-Dame de Vie. Od tego dnia sługę Bożego należy nazywać Czci-
godnym (Venerabilis).  

Henryk Grialou urodził się w Guada-Aveyron w południowej Francji 2 grudnia 
1894 r. W wieku 17 lat wstąpił do seminarium duchownego. Po wybuchu I wojny 
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światowej został wcielony do armii. Podczas działań wojennych 
doświadczył szczególnej opieki służebnicy Bożej Teresy od 
Dzieciątka Jezus, której proces beatyfikacyjny był w toku. 

Wróciwszy po wojnie do seminarium, 4 lutego 1922 r. 
przyjął święcenia kapłańskie i zaledwie 20 dni później wstąpił 
do nowicjatu karmelitów bosych w Avon. Zasłynął jako rekole-
kcjonista i autor książek o świętych Karmelu. W 1932 r. założył 
świecki instytut życia konsekrowanego Notre-Dame de Vie, aby 

w ten sposób przekazać bogactwo modlitwy kontemplacyjnej świeckim. W 1937 r. 
został definitorem generalnym, a w 1954 r., po śmierci przełożonego generalnego, o. 
Sylweriusza od św. Teresy, zarządzał Zakonem jako najwyższy przełożony do 
Kapituły Generalnej z 1955 r. Zmarł w Venasque we Francji 27 marca 1967 r. W 
Polsce jest znany dzięki swoim książkom: Chcę widzieć Boga (Kraków 1997) i 
Jestem córką Kościoła (Kraków 1984). 

Dyskusja teologiczna nad heroicznością cnót sł. B. Marcelego od 
Dziewicy Karmelu z Węgier 

Na dzień 2 marca 2012 r. została wyznaczona dyskusja 
teologów konsultorów nad „Pozycją” dotyczącą życia, heroiczności 
cnót i sławy świętości sł. B. Marcelego od Dziewicy Karmelu 
(Baltazara Martona), karmelity bosego z Węgier, żyjącego w latach 
1887-1966. Z zawodu był on nauczycielem. Brał także udział w 
działaniach wojennych w czasie I wojny światowej. W maju 1923 r. 
przeżył swoje nawrócenie i w lipcu 1925 r. wstąpił do Karmelu, 
gdzie przyjął święcenia kapłańskie. Był dobrym wychowawcą, 
kaznodzieją i spowiednikiem. Napisał też swoją autobiografię pt. 
„Piękna miłość”. Kiedy w 1950 r. komunistyczny rząd Węgier rozwiązał wszystkie wspólnoty 
zakonne, o. Marceli poświęcał się posłudze sakramentalnej, pozostając w ukryciu. Jego proces 
beatyfikacyjny rozpoczął się w Budapeszcie w 1999 r. W 2003 r. akta przekazano do Rzymu. 

 

Ku rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego 
o. kard. Anastazego Ballestrero i br. Joachima Ramognino 

 

     „Insieme verso la beatificazione” – wspólnie ku beatyfikacji – tak mówi o. Gio-
vanni Tomasi, mianowany postulatorem spraw beatyfikacyjnych kardynała Ana-
stazego Ballestrero (+1998) i brata Joachima Ramognino (+1985) z genueńskiej 
prowincji Zakonu. Obaj znali się bardzo dobrze i szczególnie się przyjaźnili, 
jakkolwiek br. Joachim, z zawodu stolarz, wstąpił do Zakonu dopiero w 61. roku 
życia i pełnił w nim pokorne posługi, a o. Anastazy był m.in. prowincjałem i ge-
nerałem, następnie arcybiskupem Bari, arcybiskupem Turynu, kardynałem i prze-
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wodniczącym Konferencji Episkopatu Italii. To właśnie o. Ballestreo, jako prze-
łożony generalny przyjął do Karmelu stolarza Ramognino z Sassello.  
      Dochodzenie diecezjalne w przypadku kard. Ballestreo nastąpi w diecezji La 
Spezia, gdyż na jej terytorium zakończył on swoje życie, w klasztorze w Bocca di 
Magra, gdzie spędził swoje lata emerytalne. Natomiast proces diecezjalny br. Jo-
achima odbędzie się w diecezji Acqui, jakkolwiek zmarł on na terenie diecezji Savo-
na. Jednak przez ponad 60 lat żył w Sassello, na terenie diecezji Acqui i tam mieszka 
większość świadków jego życia, dlatego też poproszono Stolicę Apostolską o zmianę 
kompetencji, popartą przez obu zainteresowanych 
biskupów ordynariuszy, i ją otrzymano.  

(Il Messaggero di Gesù Bambino di Praga (Arenzano), nr  4/2011)  
 
 

Obu kandydatów na ołtarze 
uwiecznia wymowna fotografia 

Karmelita bosy generalnym promotorem wiary 
w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych 

Od roku, bo od 9 lutego 2011, posługę generalnego promotora wiary w Kon-
gregacji Spraw Kanonizacyjnych pełni z nominacji papieskiej o. Luigi Borriello 

OCD ze wspólnoty Międzynarodowego Kolegium Karmelitów Bo-
sych – „Teresianum” w Rzymie. Zastąpił on na tym stanowisku wło-
skiego kapłana, ks. prał. Sandro Corradiniego. 

Do obowiązków generalnego promotora wiary, zwanego dawniej 
potocznie „adwokatem diabła” (advocatus diaboli) należy czuwanie 
nad rzetelnością procesów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych i 
wyszukiwanie ewentualnych trudności, aby wszystko zawczasu 
wyjaśnić, by po wyniesieniu kogoś na ołtarze nie okazało się, że po-
pełniono jakiś błąd lub coś przeoczono. Promotor wiary m.in. prze-

wodniczy obradom teologów konsultorów, i zbijając ich pozytywne argumenty 
dotyczące heroiczności cnót kandydatów na ołtarze, zachęca do dogłębnej refleksji i 
tym samym przyczynia się do ukazania tejże praktyki cnót w stopniu heroicznym w 
najwyższym świetle. 

   Nowy generalny promotor wiary urodził 
się w Torre del Greco koło Neapolu w 
1947 r. Doktoryzował się z teologii du-
chowości na „Teresianum” i z filozofii na 
Uniwersytecie w Cassino. Wykładał m.in. 
na Wydziale teologicznym w Neapolu 
oraz na Angelicum, Claretianum i Tere-
sianum w Rzymie. Jest konsultorem Kon-

gregacji Instytutów Życia Konsekrowa-
nego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, 
członkiem Papieskiej Akademii Teolog-
icznej w Rzymie i autorem licznych ksią-
żek z duchowości. Do dnia nominacji na 
promotora wiary w Kongregacji Spraw 
Kanonizacyjnych był przez kilka lat jej 
konsultorem. 



 

KARMELITA ŃSKIE PROCESY BEATYFIKACYJNE  
W POLSCE 

 

SPRAWY, KTÓRE PROWADZI  KRAKOWSKA 
PROWINCJA KARMELITÓW BOSYCH 

O. Wiesław K. Kiwior OCD nadal zaangażowany w procesie 
beatyfikacyjnym sł. B. Franciszka Powiertowskiego 

  
Jak poinformowała Kuria Prowincjalna Krakowskiej 

Prowincji Karmelitów Bosych (Biuletyn informacyjny, nr 
112 z 27.01.2012), w odpowiedzi na prośbę ks. dr. Da-
riusza Drążka, postulatora rzymskiego etapu procesu 89 
męczenników drugiej wojny światowej (druga grupa 
męczenników polskich), o. dr Andrzej Ruszała, przełożony 
prowincjalny, wyznaczył o. dr. hab. Wiesława K. Kiwiora, 
prof. UKSW, jako osobę odpowiedzialną za współpracę z 
Postulacją w tym, co odnosi się do sł. B. Franciszka 
Powiertowskiego. 

 

Zakończenie dochodzenia diecezjalnego i przekazanie Stolicy 
Apostolskiej Akt procesu sł. B. Kunegundy Siwiec 

   
W piątek 28 października 

2011 r. nastąpiło zamknięcie do-
chodzenia diecezjalnego w spra-
wie życia, cnót i opinii świę-
tości sł. B. Kunegundy Siwiec 
ze Świeckiego Zakonu Karmeli-
tów Bosych, zmarłej w 1955 r. 
w Stryszawie k. Suchej Beski-
dzkiej w archidiecezji krakow-
skiej.  

Uroczystego zamknięcia do-
konał ks. kardynał Stanisław 
Dziwisz w Kaplicy Arcybisku-
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pów Krakowskich w obecności postulatora o. dr. Szczepana Praśkiewicza OCD, de-
legata biskupa, promotora sprawiedliwości, notariuszy, kanclerza, prowincjała 
karmelitów bosych o. dr. Andrzeja Ruszały, Komisji Historycznej, Cenzorów, Za-
rządu Towarzystwa Przyjaciół Kunegundy Siwiec i zaproszonych osób. Wśród gości 
z całej Polski byli między innymi: o. dr Włodzimierz Tochmański OCD współza-
łożyciel Towarzystwa Przyjaciół Kunegundy Siwiec, ks. Stanisław Maślanka pro-
boszcz parafii św. Anny ze Stryszawy, ks. Stefan Duda CR kapelan sióstr zmar-
twychwstanek z Siwcówki, s. Maria Donata Wołowiec CR przełożona prowincjalna 
sióstr zmartwychwstanek, s. Bożena Wróbel CR przełożona klasztoru w Siwcówce 
oraz liczni karmelici bosi. Sesję poprowadził ks. kanclerz, prał. Piotr Majer.  

Msza św. dziękczynna została odprawiona w kościele karmelitów bosych, na 
którą zaproszeni byli wszyscy zainteresowani duchowością Kunegundy Siwiec.  

Proces beatyfikacyjny Kunegundy Siwiec rozpoczął się w Kurii Metropolitalnej 
w Krakowie 21 grudnia 2007 r. Duchowe przesłanie Służebnicy Bożej szerzy przede 
wszystkim Towarzystwo Przyjaciół Kunegundy Siwiec.  

(Ewa Leśniewska, rzecznik Towarzystwa Przyjaciół Kunegundy Siwiec). 
P.S. 
 Akta procesu Służebnicy Bożej w dniu 8 lutego 2012 r. zostały urzędowo 

przekazane Stolicy Apostolskiej – Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. 
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Podziękowanie wicepostulatora w dochodzeniu diecezjalnym 

 sł. B. Kunegundy Siwiec 
 
Biorąc pod uwagę fakt, że zgo-

dnie z prawem kanonizacyjnym (zob. 
Sanctorum Mater, art. 15 i 52) z 
dniem zamknięcia dochodzenia diece-
zjalnego i przekazania do Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych akt tegoż 
dochodzenia wygasł mój mandat 
wicepostulatora w procesie beatyfika-
cyjnym sł. B. Kunegundy Siwiec, 
dziękuję wszystkim, którzy współ-
pracowali ze mną zarówno w przed-
procesowej jak i procesowej fazie 
tegoż dochodzenia, zwłaszcza Trybu-
nałowi Diecezjalnemu, Komisji Histo-
rycznej, Teologom Cenzorom, Zarzą-
dowi Prowincji, Zarządowi Towa-
rzystwa Przyjaciół Kunegundy Si-
wiec, kolejnym Przeorom klasztoru 
karmelitów bosych w Krakowie przy 
ul. Rakowickiej i Podprzeorowi kla-
sztoru lubelskiego.   

Jest mi przykro, że ze względu na 
liczne inne obowiązki, nie zdołałem 

jako wicepostulator doprowadzić do 
ekshumacji i translacji doczesnych 
szczątków Służebnicy Bożej. Zachę-
cam Zarząd Towarzystwa Przyjaciół 
Kunegundy Siwiec, który od samego 
początku był i pozostaje zasadniczym 
„spiritus movens” procesu beatyfika-
cyjnego swej Patronki, do poczy-
nienia odpowiednich starań u władz 
zakonnych i kościelnych, by krok ten 
został jak najrychlej dokonany. Chę-
tnie posłużę w tym swoją radą i do-
świadczeniem. 

Zachęcam do wytrwałej modlitwy 
o błogosławieństwo Boże podczas 
rzymskiego etapu procesu beatyfika-
cyjnego Służebnicy Bożej i o cud, jaki 
trzeba uprosić u dobrego Boga za jej 
przyczyną, by mogła zostać wynie-
siona do chwały ołtarzy. 

 

o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD 
 

Lublin, 11 lutego 2012 r.   
 

Reedycja książki siostry Immakulaty Ada-
mskiej „Dlaczego właśnie Kundusia z Si-
wcówki?” 

W 1998 r. Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernar-
dinum” opublikowało cenną książkę siostry Janiny Imma-
kulaty Adamskiej OCD, pt. Dlaczego właśnie Kundusia z 
Siwcówki? Autorka, która w 2007 r. odeszła do nieba, 
odpowiada na postawione w tytule książki pytanie: dlatego, 
że Kundusia była prawdziwą uczennicą Pana, który ro-
zmawiał z nią w cichości jej serca; dlatego, że żyła w du-



 9

chowej komunii z Maryją; dlatego, że inspirując się drogą duchowego dziecięctwa 
św. Teresy od Dzieciątka Jezus zawierzyła Bożej miłości i w zapomnieniu o sobie 
stała się zwierciadłem Chrystusowych cierpień i pragnień, pozostawiając nam – 
niczym św. Faustyna Kowalska – przesłanie Bożego Miłosierdzia. 

Nakład książki już dawno się wyczerpał. Dlatego witamy jej reedeycję, 
dziękując wydawnictwu „Flos Carmeli” za tę inicjatywę. Kundusia pociąga bowiem 
i urzeka coraz więcej osób, które gromadzi wokół siebie, czego namacalnym 
dowodem jest towarzystwo noszące jej imię. Książkę rozprowadza: Flos Carmeli, ul. 
Działowa 25, 61-747 Poznań, www.floscarmeli.poznan.pl 

 
Zmiana wicepostulatora w procesie beatyfikacyjnym 

sł. B. Rudolfa Warzechy 
 

Odpowiadając na prośbę Rady Prowincjalnej 
Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych z 3 gru-
dnia 2011 r., o. Ildefons Moriones, generalny postu-
lator Zakonu, pismem z dnia 8 grudnia 2011 r. 
mianował o. Wiesława K. Kiwiora wicepostulatorem 
w procesie beatyfikacyjnym sł. B. Rudolfa Warze-
chy, w miejsce o. Szczepana T. Praśkiewicza. De-
cyzję tę podjęto w myśl Instrukcji Sanctorum Mater 
(art. 15 § 1), która stanowi, że „postulator lub 
wicepostulator diecezjalny (…) podczas prowadze-
nia dochodzenia winien rezydować w diecezji (…), 
w której zostało wszczęte dochodzenie”, a także  „w 
trosce o zapewnienie o. Szczepanowi lepszych 
warunków czasowych 
na sprawowanie posłu-
gi przeora klasztoru w 

Lublinie” (Biuletyn informacyjny, nr 111 z 31.12.2011; 
Życie Karmelu, nr 114/2012, s. 14). Nominację w dn. 
15 lutego 2012 r. zatwierdził ks. kard. Stanisław 
Dziwisz, arcybiskup metropolita krakowski.  
 

Serce szeroko otwarte – nowa biografia 
o. Rudolfa Warzechy  

„Trudno jest w kilku słowach podsumować 
osiemdziesięcioletnie życie wyjątkowego człowieka. 
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Ponieważ Bóg patrzy w serce, uznałem, że właśnie na tajemnicy wnętrza trzeba 
skoncentrować uwagę. Serce streszcza całego człowieka. Pięknie wyraził tę myśl 
biblijny Mędrzec w zdaniu: Tak jak woda odbija w sobie ludzką twarz, tak serce 
odbija w sobie całego człowieka (Prz 26, 19)" – z Przedmowy autora, o. Jerzego 
Zielińskiego OCD. 

Książkę rozprowadza Wydawnictwo Karmelitów Bosych (ul. Glogera 5, 31-222 
Kraków, www.wkb-krakow.pl) oraz Stowarzyszenie Przyjaciół o. Rudolfa Warzechy 
(ul. Karmelicka 22, 34-100 Wadowice, e-mail: stowarzyszenieojcarudolfa@vp.pl). 

 

Trwa dochodzenie diecezjalne w sprawie beatyfikacji 
 m. Teresy Marchockiej 

 
W bieżącym roku jubileuszowym czterystulecia 

przybycia do Polski Sióstr Karmelitanek Bosych i ich 
osiedlenia się w Krakowie, planowane jest zakoń-
czenie dochodzenia diecezjalnego w sprawie życia, 
heroiczności cnót i sławy świętości sł. B. Teresy od 
Jezusa (Marianny Marchockiej) z pierwszego pokole-
nia polskich mniszek. Z racji świętości życia i roli, 
jaką odgrywała w życiu Zakonu na ziemiach polskich, 
nazwano ją „polską Teresą od Jezusa”. W klasztorach 
skrzętnie gromadzono informacje o łaskach przypisy-
wanych jej wstawiennictwu, czytano jej teksty i ży-
ciorys, napisany przez o. Ignacego od św. Jana Ewan-
gelisty, dzisiaj uważany za arcydzieło hagiografii 
staropolskiej. U schyłku XIX wieku św. Rafał Ka-
linowski podjął starania zmierzające do otwarcia pro-
cesu beatyfikacyjnego m. Teresy. Ostatecznie został 

on zainaugurowany dopiero w 2007 r. Trwa przesłuchi-
wanie świadków opinii świętości i łask służebnicy Bożej 
oraz tłumaczenie dokumentacji historycznej na język 
włoski. Za zgodą biskupów ordynariuszy trybunał archi-
diecezji krakowskiej przesłuchał świadków w diecezjach: 
gdańskiej, kaliskiej i włocławskiej. Do przesłuchania po-
zostali jeszcze świadkowie mieszkający na terenie die-
cezji siedleckiej (krewni Ścibor-Marchoccy), na co 
tamtejszy biskup ordynariusz udzielił już swej zgody. 

W 2010 r. o. dr hab. Czesław Gil, zaangażowany w 
proces beatyfikacyjny Służebnicy Bożej jako przewodni-
czący Komisji Historycznej wydał jej Autobiografię mi-
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styczną i inne pisma (Wydawnictwo Karmelitów Bosych, ul. Glogera 5, 31-222 
Kraków, www.wkb-krakow.pl). Wcześniej, tuż przed drugą wojną światową, 
Autobiografię tę wydał Karol Górski, jednak prawie cały nakład książki został 
zniszczony przez niemieckiego okupanta. Z ocalałych kilku egzemplarzy, staraniem 
o. dr. Ottona Filka OCD dokonano w 1984 r. reprintu kilkudziesięciu kopii. Z kolei 
w 2009 r. kolejnego reprintu dzieła, z zachowaniem impaginacji oryginału, z posło-
wiem Feliksa Lenorta: Marianny Marchockiej Autobiografia mistyczna po się-
demdziesięciu latach, dokonał Wydział Teologiczny Uniwersytetu Adama Mickie-
wicza w Poznaniu. 

Wydanie o. Czesława Gila, uwspółcześnione i zawierające także pisma mniejsze 
Służebnicy Bożej, jest prawdziwym, krytycznym i całościowym wydaniem jej 
spuścizny pisarskiej. Bardzo za to wydanie dziękujemy i je polecamy. 
  
Wpatrzona w Ukrzyżowanego – popularna biografia Słu-
żebnicy Bożej    
 

     O. dr hab. Czesław Gil wydał nadto popularną 
biografię Służebnicy  Bożej, która – według słów 
wicepostulatora, jakie czytamy w Posłowiu książki – 
„dzisiejszemu, zagubionemu w wirze świata 
człowiekowi, goniącemu za dobrobytem materialnym 
i wyzutemu z wartości duchowych, (…) przypomina i 
ofiaruje przesłanie Karmelu, ukierunkowane na głę-
bię, na nadprzyrodzoność, na kontemplację słowa 
Bożego, aby przynosiło ono obfite owoce w życiu 
wierzących”. 
     Dziękując autorowi za trud napisania biografii i za 
współpracę w prowadzonym procesie beatyfikacyj-
nym Służebnicy Bożej, wicepostulator wyraża prze-
konanie, że „Czytelnicy książki dostrzegą fakt, iż 
przesłanie życia m. Teresy Marchockiej, jakkolwiek 
żyjącej w odległych czasach, jest ciągle aktualne. Nie 

może być inaczej, bo – jak powiedział Jan Paweł II – święci się nie starzeją, nie 
ulegają przedawnieniu, gdyż oni żyli ewangelią. A ewangelia zawsze jest aktualna, 
bo jest w niej zawarte ponadczasowe przesłanie miłości”. 
     Zainteresowanych książką odsyłamy do Wydawnictwa lub do wicepostulatora w 
procesie Służebnicy Bożej: Wydawnictwo Karmelitów Bosych, ul. Glogera 5, 31-
222 Kraków, www.wkb-krakow.pl; o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD, ul. Świę-
toduska 14, 20-082 Lublin; www.karmel.lublin.pl 
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SPRAWY PROWADZONE PRZEZ ZGROMADZENIE  
 SIÓSTR KARMELITANEK DZIECI ĄTKA JEZUS 

Dyskusja teologiczna nad heroicznością cnót sł. B. Teresy od 
św. Józefa 

 
Dnia 3 grudnia 2011 r. odbyła się w Rzymie dy-

skusja teologów konsultorów nad Pozycją o życiu, 
cnotach i opinii świętości sł. B. Teresy od św. Józefa 
(Janiny Kierocińskiej), założycielki Zgromadzenia 
Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Służebnica Boża 
urodziła się 14 czerwca 1885 r. w Wieluniu. W 1909 r. 
spotkała ojca Anzelma Gądka, karmelitę bosego, który 
stał się jej kierownikiem duchowym, wprowadził ją w 
świat duchowości karmelitańskiej i wybrał na pierwszą 
przełożoną nowo założonego w dn. 31 grudnia 1921 r. 
zgromadzenia, którym kierowała przez 25 lat, aż do 
śmierci w opinii świętości w Sosnowcu, 12 lipca 1946 r. 
Proces beatyfikacyjny Służebnicy Bożej rozpoczął się w 
1983 r. Utożsamiając się z prośbą s. Konrady Dubel, 

radnej generalnej zgromadzenia, zachęcamy do modlitwy o cud za wstawiennictwem 
m. Teresy Kierocińskiej. 

(Pod znakiem Dzieciątka Jezus, nr 6/2011, s. 112; nr 1/2012, s. 22-22). 

 
 
Polecamy najnowszą książkę o Służebnicy Bożej, 

pt. „Miłość Boga mierzy się miłością bliźniego. 
Duchowość Sługi Bożej Teresy od św. Józefa (Janiny 
Kierocińskiej 1885-1946)”. Mistyka Polska 114, War-
szawa-Sosnowiec 2011. Zawiera ona dokumentację 
sympozjum, które odbyło się na Uniwersytecie Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w 2011 r. 

Książkę i inne materiały o Słudze Bożej rozpro-
wadza: Wicepostulacja sł. B. Teresy Kierocińskiej, ul. 
m. Teresy Kierocińskiej 25, 41-209 Sosnowiec; 
www.karmelitanki.pl 
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Mianowanie relatora i opracowywanie Positio w procesie 
beatyfikacyjnym sł. B. Anzelma Gądka 

S. Konrada Dubel, postulatorka w procesie beatyfikacyjnym sł. B. Anzelma od 
św. Andrzeja Corsini (Macieja Józefa Gądka) OCD, informuje, że po wydaniu w dn. 
25 marca 2010 r. „Dekretu ważności dochodzenia diecezjalnego” przez Kongregację 
Spraw Kanonizacyjnych, 7 maja tego samego roku mianowano Relatora sprawy 
beatyfikacji Sługi Bożego. Został nim o. prof. dr hab. Zdzisław J. Kijas OFMConv. 
Pod jego kierunkiem wspomniana siostra Postulatorka rozpoczęła redagowanie 
„Positio”, czyli syntezy o życiu, cnotach i opinii świętości o. Anzelma  

(http://archidiecezja.lodz.pl/azkarmel/oA_biuletyn.html) 
 

Nadto w październiku 2010 r. opublikowano 
materiały z V Sympozjum poświęconego życiu i 
nauczaniu Sługi Bożego w serii „Mistyka Polska” 
(nr 110). Sympozjum to – pod hasłem: „Sługa Boży 
o. Anzelm Gądek OCD w służbie życia kon-
sekrowanego” – odbyło się 21 kwietnia 2010 r. w 
Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Sympozjum pozwoliło dostrzec 
wielkość postaci Sługi Bożego i jego służby dla 
Kościoła, oraz jego wielki wkład w myśl for-
macyjną oraz duchowość polską i karmelitańską. 
 

 
  
W 2010 r. wydano także kolejny tomik pism o. An-

zelma, pod redakcją o. dra Ottona Filka OCD, w serii 
„Biblioteka Założyciela”. Jest to już 11 tomik tej serii. Nosi 
on tytuł „Naśladujcie, co sprawujecie” i stanowi zbiór dzie-
sięciu rozważań rekolekcyjnych dla kapłanów, osnutych na 
kanwie poszczególnych części Mszy św. 

 

O. Anzelm urodził się 24 lutego 1884 r. w Marszowicach w diecezji 
krakowskiej. W 1901 r. przyjął w Czernej habit karmelitański. Studia teologiczne 
odbył w Rzymie i tam 25 lipca 1907 r. został wyświęcony na kapłana. W 1920 r. 

Herb 
Zgromadzenia 
Sióstr 
Karmelitanek 
Dzieciątka 
Jezus 



 14

został mianowany pierwszym prowincjałem wskrzeszonej Polskiej Prowincji 
Karmelitów Bosych. Starał się o odzyskanie skasowanych klasztorów oraz gorliwie 
troszczył się o głębokie życie duchowe poszczególnych wspólnot karmelitańskich. 
W 1921 r. założył Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Zmarł w 
opinii świętości w Łodzi dnia 15 października 1969 r. Jego proces beatyfikacyjny 
rozpoczął się 2 lutego 2002 r. 

 Książki i materiały o Słudze Bożym rozprowadza Postulacja O. Anzelma 
Gądka OCD, ul. Złocieniowa 38, 91-358 Łódź, www.karmelitanki.pl 

SPRAWA KS. BP. ADOLFA PIOTRA SZELĄŻKA – PODJĘTA PRZEZ 

ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS 

 
Jak informuje s. Hiacynta Augu-

stynowicz, postulatorka, postępują 
prace zmierzające do formalnego roz-
poczęcia procesu beatyfikacyjnego ks. 
bp. Adolfa Piotra Szelążka, założycie-
la Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus (Terezjanek). Ks. bi-
skup, ordynariusz diecezji łuckiej na 
Wołyniu, zmarł jako wygnaniec w 
miejscowości Zamek Bierzgłowski na 
terenie diecezji toruńskiej 9 lutego 
1950 r., dlatego też dochodzenia die-
cezjalnego w sprawie jego życia, cnót 
i opinii świętości podjęła się Kuria 
Biskupia w Toruniu. Po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Konferencji Epi-

skopatu, wyrażonej na zebraniu plenarnym w Licheniu 25 czerwca 2011 r., biskup 
toruński Andrzej Suski, zgodnie z wymogami prawa kanonizacyjnego (Sanctorum 
Mater, art. 45) zwrócił się do Stolicy Apostolskiej z zapytaniem, czy z jej strony nie 
stoi nic na przeszkodzie (nihil obstat), aby można było rozpocząć tenże proces 
beatyfikacyjny.                                    (http://biskupszelazek.republika.pl/historia_procesu.htm) 

 

 

Zdjęcie biskupa z akt więziennych NKWD 

Herb 
Zgromadzenia 
Sióstr  
św. Teresy 
od Dzieciątka 
Jezus 
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Ukazały się nadto dwie cenne książki o świątobliwym 
biskupie, wielkim czcicielu św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus: 

 
1) Beniamina Karwowska CST, Waldemar Rozyn-

kowski, Leszek Zygner, Gdy się kocha Boga, Kościół, 
swoją Ojczyznę... Adolf Piotr Szelążek 1865-1950, 
Warszawa 2011.  

 
Książka prezentuje drogę kandydata na ołtarze do 

biskupstwa łuckiego, jego posługę pasterską na Wołyniu, 
wierność w okresie prześladowania Kościoła przez 
NKWD, losy więzienne w Kijowie, deportację do Polski i 
losy powojenne w Ojczyźnie, sylwetkę naukową i 
duchową.  

 
2) Beniamina Karwowska CST, Waldemar Rozynkowski, 
Leszek Zygner, Ks. Biskup Adolf Piotr Szelążek 1865-
1950, Kapłan, Biskup, Wygnaniec, Podkowa Leśna 2010. 

 
Autorzy książki przedstawiają najpierw posługę 

kapłańską ks. Szelążka, potem jego zaangażowanie jako 
biskupa pomocniczego w Płocku, a następnie jako 
ordynariusza diecezji łuckiej na Wołyniu (gdzie m.in. 

założył Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus) i w końcu jako 
wygnańca Zamku Bierzgłowskim. Na kartach książki znajdujemy także wypisy z 
kroniki klasztoru św. Stanisława Sióstr Franciszkanek od Miłości i Pokuty Chrze-
ścijańskiej, które w Zamku Bierzgłowskim opiekowały się do śmierci steranym 
życiem lecz zawsze wiernym Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie pasterzem. 

Obydwie książki rozprowadza Postulacja Ks. Bpa Adolfa Piotra Szelążka, ul. 
Ejsmonda 17, 05-807 Podkowa Leśna; www.biskupszelazek.republika.pl 

 

INNE INFORMACJE I PODZI ĘKOWANIA  

Wzięli Maryj ę do siebie. Duchowość maryjna Świętych Karmelu 
(nowość bibliograficzna) 

 

Książkę, w serii „Biblioteka Carmelitanum (nr 12) wydało poznańskie wy-
dawnictwo karmelitów bosych „Flos Carmeli”. Jej autorem jest o. Szczepan T. 
Praśkiewicz OCD. 
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 Jakkolwiek podtytuł książki brzmi Duchowość mary-
jna Świętych Karmelu, to przybliża ona maryjne oblicze nie 
tylko świętych karmelitańskich w dosłownym tego słowa 
znaczeniu, tj. nie tylko karmelitów i karmelitanek, którzy 
dostąpili w Kościele zaszczytu kanonizacji, ale także 
błogosławionych Zakonu i kandydatów na ołtarze pocho-
dzących z różnych środowisk karmelitańskich, tj. sług i słu-
żebnic Bożych: Teresy Marchockiej, Teresy Kierocińskiej, 
Anzelma Gądka, Kunegundy Siwiec i Rudolfa Warzechy. 

Książkę rozprowadzają: Flos Carmeli, ul. Działowa 25, 
61-747 Poznań, www.floccarmeli.poznan.pl, lub autor: o. 
Szczepan T. Praśkiewicz OCD, ul Świętoduska 14, 20-082 
Lublin, www.karmel.lublin.pl 

 

Odnowione modlitwy wspólnot Karmelu Terezjańskiego 
 

    Kuria Prowincjalna Krakowskiej Prowincji Karmeli-
tów Bosych wydała odnowiony modlitewnik, którym 
posługują się  wspólnoty tejże Prowincji. Został on 
opracowany przez o. Tadeusza Florka OCD i o. Szcze-
pana T. Praśkiewicza OCD. Zamówienia można 
kierować: Wydawnictwo Karmelitów Bosych, ul. Glo-
gera 5, 31-222 Kraków, www.wkb-krakow.pl; lub Kuria 
Prowincjalna, ul. Glogera 5, 31-222 Kraków, 
kuria@karmel.pl. Zasmakujmy nieco z tychże modlitw. 
Oto tzw. „preces vespertinae” na piątek, w których prosi 
się także o beatyfikację naszych Sług i Służebnic 
Bożych: 
 

P. Boże, źródło wszelkiej świętości, Ty przez dar Ducha Świętego wezwałeś nas 
do naśladowania Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, w życiu czystym, ubogim i 
posłusznym. 

W. Wejrzyj łaskawie na Rodzinę Karmelu, którą wzbudziłeś w Kościele, oddając ją 
pod opiekę Maryi, naszej Siostry i Matki. 

P. Spraw, byśmy wierni Regule danej nam przez świętego Alberta, żyli w oddaniu 
Chrystusowi, rozmyślając dniem i nocą Prawo Pańskie i czuwając na modlitwie. 

W. Ożyw w nas miłość do Maryi, Dziewicy Czystego Serca, i pragnienie 
naśladowania Jej cnót w szkole Świętych Karmelu.  

P. Za wzorem świętego Józefa naucz nas pokornego zawierzenia Twojemu słowu 
i napełnij nas tym samym duchem modlitwy i miłości do Kościoła, którym żyła 
święta Teresa, nasza Matka. 
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W. Prowadź nas drogą wiary, nadziei i miłości, którą kroczył nasz święty Ojciec Jan 
od Krzyża, i udziel nam ducha zaufania Twojej Opatrzności i Matce Twojego 
Syna, jakim pałali święty Szymon Stock i błogosławiony Jan Soret. 

P. Daj nam doświadczyć ze świętą Teresą Małgorzatą i świętą Teresa od 
Dzieciątka Jezus, że jesteś Miłością, a przez wstawiennictwo świętej Marii 
Maravillas, błogosławionej Marii od Jezusa Ukrzyżowanego, błogosławionej 
Marii Kandydy od Eucharystii i błogosławionej Józefy Naval Girbes, obdarz 
nas głęboką pokorą. 

W. Spraw, byśmy za przykładem świętej Teresy od Jezusa z Los Andes radowali się 
Twoim pięknem, i tak jak błogosławione: Elżbieta od Trójcy Świętej, Maria 
Józefina od Jezusa Ukrzyżowanego i Eliasza od św. Klemensa żyli dla 
uwielbienia Twego majestatu. 

P. Niech święty Noniusz Alwarez Pereira, święci biskupi Piotr Tomasz i Andrzej 
Corsini, święty Rafał Kalinowski, błogosławiony Franciszek Palau i 
błogosławiony Jan Paweł II, uczą nas troski o jedność i świętość Kościoła, a 
święta Teresa Benedykta, błogosławiony Alfons Maria, błogosławiony 
Eufrazjusz od Dzieciątka Jezus i wszyscy Męczennicy Karmelu, niech nam 
wyjednają umiłowanie Krzyża i męstwo w codziennym wyznawaniu wiary. 

W.  Niechaj także nasi bracia i siostry: ojciec Anzelm Gądek, ojciec Rudolf 
Warzecha, brat Franciszek Powiertowski, matka Teresa Marchocka, matka 
Teresa Kierocińska i Kunegunda Siwiec, złączeni z nami zbawczą wodą Chrztu 
i świętymi więzami Karmelu, dostąpią chwały ołtarzy, przyczyniają się do 
pogłębiania naszej wiary i wspierają wszystkich w drodze do ewangelicznej 
doskonałości i zbawienia. 

P. Wprowadź do domu w niebie naszych zmarłych i nas również dołącz do grona 
wybranych, byśmy mogli razem z naszymi Świętymi na wieki wysławiać Twoje 
miłosierdzie. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen. 
 

PODZIĘKOWANIA  
Dziękujemy Ofiarodawcom, którzy zechcieli partycypować w kosztach 

procesów beatyfikacyjnych prowadzonych przez Krakowską Prowincję 
Karmelitów Bosych. Ofiary złożyli (w porządku alfabetycznym): Dariusz 
Brańka, Zofia Czernek, Teresa Jóźwik, Marta Krupa, ks. Tomasz Kudaszewicz, 
ks. Franciszek Malarz, Ewelina Miarka, Janusz Nowacki, Grzegorz Pawelec, 
Maria Pawlak, Stanisław Rożek, Barbara Rybska, Danuta Słodkowska-Ziomek. 
Bóg zapłać! 

 
ZAPEWNIAMY O NASZEJ MODLITWIE W INTENCJI WSZYSTKICH OFIARODAWCÓW. 
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Dla pragnących wesprzeć procesy beatyfikacyjne karmelitańskich 
sług i służebnic Bożych podajemy numer konta bankowego: 

52124022941111001013131433 
 

Zniesienie Biura Postulatorskiego przy ul. Rakowickiej w Krakowie 
 

Rada Prowincjalna Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych – po rozważeniu 
sprawy – zniosła Biuro Postulatorskie w Krakowie-Śródmieściu (Biuletyn in-
formacyjny, nr 110 z 13.12.2010). Zatem materiały związane z procesami beatyfika-
cyjnymi przeniesiono do: 

 

Ośrodek Postulatorski, 
ul. Glogera 5 

31-222 Kraków 
 

Natomiast aktualni wicepostulatorzy rezydują: 
 

- o. Wiesław K. Kiwior OCD (sprawa Sł. B. Rudolfa Warzechy OCD): ul. Glogera 
5, 31-222 Kraków, w.kiwior@uksw. edu.pl 

 
- o. Szczepan T Praśkiewicz OCD (sprawa Sł. B. Teresy Marchockiej OCD): ul. 
Świętoduska 14, 20-082 Lublin, szczpn@gmail.com, www.karmel.lublin.pl 

 

FORMACJA : ŚWIĘCI WYJĄTKOWYMI ŚWIADKAMI WIARY  
 

     Z Przemówienia Papieża Benedykta XVI do członków Kongregacji 
Spraw  Kanonizacyjnych:1  

 
     Święci, będący znakiem radykalnej nowości, 
którą Syn Boży przez swoje wcielenie, śmierć i 
zmartwychwstanie wszczepił w ludzką naturę, i 
wyjątkowymi świadkami wiary, nie należą do 
przeszłości, ale stanowią teraźniejszość i przy-
szłość Kościoła i społeczeństwa. Oni w pełni 
żyli ową caritas in veritate, która jest naj-
większą wartością życia chrześcijańskiego, i ni-
czym pryzmat odbijają w różnych odcieniach 
jedyne światło, którym jest Chrystus. 
                                                 
1L’Osservatore Romano, wyd. pol., nr 2 (320) 2010, s. 35-37. 
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     Życie tych nadzwyczajnych ludzi wiary, pochodzących z różnych stron świata, 
znamionują dwie ważne, stałe cechy, na które chciałbym zwrócić uwagę. 
     Przede wszystkim ich relacja z Bogiem, nawet jeżeli rozwija się w sposób 
tradycyjny, nigdy nie wykazuje oznak znużenia i monotonii, ale zawsze uze-
wnętrznia się w autentyczny, żywy i oryginalny sposób. Rodzi się bowiem z in-
tensywnego i angażującego dialogu z Bogiem, który dowartościowuje i wzbogaca 
także jej przejawy zewnętrzne. 
     Ponadto w życiu tych naszych braci widoczne jest stałe dążenie do ewangelicznej 
doskonałości, pragnienie wybicia się ponad przeciętność i całkowitego należenia do 
Chrystusa. „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!” – takie 
wezwanie, zapisane w Księdze Kapłańskiej (19, 2), Bóg kieruje do Mojżesza. 
Pozwala nam ono zrozumieć, że świętość to nieustanne dążenie do wysokiej miary 
życia chrześcijańskiego, trudna zdobycz, stałe poszukiwanie jedności z Bogiem, 
które zobowiązuje wierzącego do jak najbardziej wielkodusznego wypełniania planu 
miłości, który Bóg ma względem niego i całej ludzkości. 
     Beatyfikacja i kanonizacja – główne etapy uznania przez Kościół świętości, są z 
sobą ściśle powiązane. Do nich należy dodać, jako niezbędną fazę przygotowawczą, 
orzeczenie heroiczności cnót lub męczeństwa sługi Bożego oraz stwierdzenie cudu – 
nadzwyczajnego daru, który Bóg czyni przez wstawiennictwo swego wiernego sługi. 
     Ileż pedagogicznej mądrości wyraża takie postępowanie! Na początku przed-
stawia się ludowi Bożemu tych braci, którzy po wstępnym rzetelnym rozeznaniu 
ukazywani są jako wzór życia chrześcijańskiego. Potem zachęca się lud Boży do 
oddawania im czci i proszenia ich o wstawiennictwo w obrębie Kościołów lo-
kalnych, czy też zgromadzeń zakonnych. Wreszcie wzywa się go do radowania się 
wraz z całą wspólnotą wiernych, bowiem na mocy uroczystego orzeczenia 
papieskiego można mieć pewność, że jeden z jego synów lub jedna z córek dostąpili 
chwały Bożej i z Chrystusem nieustannie wstawiają się za swoimi braćmi (por. Hbr 
7, 25). 
     W ten sposób Kościół z radością i zdumieniem przyjmuje cuda, które Bóg w swej 
nieskończonej dobroci darmo mu ofiarowuje, by potwierdzać głoszoną Ewangelię 
(por. Mk 16, 20). Podobnie przyjmuje świadectwo męczenników, jako najczystszą i 
najmocniejszą formę upodobnienia się do Chrystusa. 
     Takie właśnie stopniowe ujawnianie się świętości wiernych jest zgodne ze 
stylem, jaki wybrał Bóg, by objawić się ludziom, i jednocześnie stanowi etap drogi, 
na której lud Boży pogłębia wiarę i znajomość Prawdy. 
     Stopniowe zbliżanie się do „pełni światła” jest szczególnie widoczne w okresie 
dzielącym beatyfikację od kanonizacji. Istotnie, na tym etapie mają miejsce 
wydarzenia o wielkiej wymowie religijnej i kulturalnej, w których to inwokacja 
liturgiczna, kult ludu, naśladowanie cnót, badania historyczne i teologiczne czy 
uwrażliwienie na „znaki z góry” łączą się ze sobą i wzajemnie wzbogacają. W tych 
okolicznościach wypełnia się szczególna obietnica dana przez Jezusa swym uczniom 
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wszystkich czasów: „Duch Prawdy doprowadzi was do całej 
prawdy” (por. J 16, 13). Istotnie, świadectwo świętych uwy-
datnia i pozwala poznawać wciąż nowe aspekty ewange-
licznego przesłania. (…) 
     Proces dotyczący uznania świętości ukazuje duchowe i 
duszpasterskie bogactwo, które należy do całej wspólnoty 
chrześcijańskiej. Świętość, czyli przemiana ludzi i ludzkiej 
rzeczywistości na wzór zmartwychwstałego Chrystusa, jest 
ostatecznym celem Bożego planu zbawienia. Przypomina o 
tym apostoł Paweł: „Albowiem wolą Bożą jest wasze 
uświęcenie” (1 Tes 4, 3). 
 
______________________________________________________________ 

 
Polecamy serię wydawniczą „ Świętość kano-
nizowana”, która liczy już 7 tomów i prezen-
tuje zagadnienia związane z tematyką beaty-
fikacyjną i kanonizacyjną. Do nabycia w Wy-
dawnictwie (ul. Glogera 5, 31-222 Kraków, 
www.wkb-krakow.pl;) lub u redaktora (o. 
Szczepan T. Praśkiewicz, ul. Świętoduska 14, 
20-082 Lublin, ww.karmel.lublin.pl). 
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Do użytku wewnętrznego – Ad usum internum! 

 


