
 

Z Karmelu na ołtarze - Nr 8, marzec 2016 
 

L ITANIA DO ŚWIĘTYCH LUDWIKA I ZELII  
RODZICÓW ŚW. TERESY OD DZIECI ĄTKA JEZUS  

W październiku ub. roku, podczas Sy-
nodu Biskupów o Rodzinie, papież 
Franciszek ogłosił świętymi Ludwika i 
Zelię Martin, rodziców św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus. Niedawno została 
opracowana litania ku czci tych Świę-
tych Małżonków, zatwierdzona 4 sty-
cznia br. przez Kurię Metropolitalną w 
Częstochowie (nr 1/6.7/2016). Podczas 
gdy oczekujemy na ogłoszenie przez 
Ojca Świętego posynodalnej ahhorta-
cji apostolskiej o Rodzinie, chciejmy 
modlić się wezwaniami tejże litanii za 
małżonków i rodziców w naszej oj-
czyźnie i na całym świecie. 

 
• Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison. 
• Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 
• Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 
• Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. 
• Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. 

 
• Święta Maryjo, módl się za nami. 
• Święty Józefie, módl się za nami. 
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• Święta Tereso od Dzieciątka Jezus i Świętego Oblicza, módl się za 
nami. 

• Święci Ludwiku i Zelio, zjednoczeni w wierze i miłości z Bogiem, 
módlcie się za nami. 

• Święci Ludwiku i Zelio, odkrywający Boga jako dobrego Ojca, 
• Święci Ludwiku i Zelio, pokładający ufność w Bogu i zdający się na 

Jego wolę, 
• Święci Ludwiku i Zelio, otwarci na działanie łaski Bożej, 
• Święci Ludwiku i Zelio, rozpoczynający każdy dzień od Eucharystii, 
• Święci Ludwiku i Zelio, zanurzeni w Słowie Bożym, 
• Święci Ludwiku i Zelio, zatopieni w codziennej modlitwie, 
• Święci Ludwiku i Zelio, składający swoje życie w ofierze Bogu, 
• Święci Ludwiku i Zelio, sercami w niebie, a nogami na ziemi, 
• Święci Ludwiku i Zelio, odbicie Świętej Rodziny z Nazaretu, 
• Święci Ludwiku i Zelio, bezgranicznie oddani Maryi przez Różaniec, 
• Święci Ludwiku i Zelio, zawierzający swoje sprawy św. Józefowi, 
• Święci Ludwiku i Zelio, przykładzie zgody i jedności małżeńskiej, 
• Święci Ludwiku i Zelio, czuli małżonkowie, 
• Święci Ludwiku i Zelio, dla których miłość małżeńska była siłą napę-

dową wspólnych działań i życiowych wyborów, 
• Święci Ludwiku i Zelio, tęskniący za sobą w chwilach rozłąki, 
• Święci Ludwiku i Zelio, wzorze małżeństwa i rodziny, 
• Święci Ludwiku i Zelio, odblasku Bożego ojcostwa i macierzyństwa, 
• Święci Ludwiku i Zelio, apostołowie życia rodzinnego, 
• Święci Ludwiku i Zelio, miłośnicy życia i płodności małżeńskiej, 
• Święci Ludwiku i Zelio, czuli i zatroskani rodzice, 
• Święci Ludwiku i Zelio, dbający o wykształcenie i rozwój duchowy 

swych dzieci, 
• Święci Ludwiku i Zelio, oddający Bogu dzieci na wyłączną służbę, 
• Święci Ludwiku i Zelio, płaczący po śmierci dzieci, 
• Święci Ludwiku i Zelio, doświadczający choroby i osamotnienia, 
• Święci Ludwiku i Zelio, oczyszczeni cierpieniem i upokorzeniem, 
• Święci Ludwiku i Zelio, wierni Ojcu w przeciwnościach losu, 
• Święci Ludwiku i Zelio, odnajdujący siłę do przezwyciężania trudno-
ści w miłosierdziu Boga, 
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• Święci Ludwiku i Zelio, ro-
zumiejący powołanie chrze-
ścijańskie jako troskę o dru-
giego człowieka, 

• Święci Ludwiku i Zelio, wra-
żliwi na potrzeby sąsiadów, 
przyjaciół i nieznajomych, 

• Święci Ludwiku i Zelio, mi-
łosierni samarytanie słabych,                   Obraz kanonizacyjny 
bezdomnych i ubogich, 

• Święci Ludwiku i Zelio, patronowie dzieł apostolskich, podejmowa-
nych w Kościele przez małżeństwa i rodziny,  

• Święci Ludwiku i Zelio, gorliwy zegarmistrzu i rzetelna koronczarko, 
• Święci Ludwiku i Zelio, szanujący i troszczący się o swoich pod-

władnych, 
• Święci Ludwiku i Zelio, ukochani rodzice św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus i Świętego Oblicza, 
• Święci Ludwiku i Zelio, patronowie Karmelu i całej rodziny karmeli-

tańskiej, 
 

• Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. 
• Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. 
• Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 

 
K. Módlcie się za nami, święci małżonkowie Ludwiku i Zelio Martin. 
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 
 
Módlmy się. Boże Ojcze, który przez święte życie małżeństwa Ludwika i 
Zelii Martin objawiłeś tajemnicę Twojego Boskiego ojcostwa i macierzyń-
stwa, prosimy, abyś dzięki ich wstawiennictwu strzegł, chronił i umacniał w 
miłości i wierności małżeństwa i rodziny na całym świecie, i czynił je odbla-
skiem tej nieskończonej miłości i jedności, jaka istnieje w Trójcy Świętej. 
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i 
króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. 
Amen. 
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ZATWIERDZENIE L ITANII I MODLITW KU CZCI  
ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO I BŁ . ALFONSA MAZURKA  

 
     Już 6 marca 2015 r. arcybiskup metropolita krakowski, ks. kard. Stanisław 
Dziwsz, udzielił „Imprimatur” dla litanii i wybranych modlitw do św. Rafała Kali-
nowskiego i bł. Alfonsa Mazurka. Nie drukowaliśmy ich jeszcze w naszym biuletynie. 
Czynimy to więc dzisiaj. Litanię do św. Rafała opracował o. dr Włodzimierz Toch-
mański OCD, a litanię i modlitwy do bł. Alfonsa o. Cyprian Czech OCD.  
 

L ITANIA DO ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO OCD 
 

(Imprimatur: ks. kard. Stanisław Dziwisz 
Kraków, 6 marca 2015, nr 456). 

 

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. 
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad na-
mi. 
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. 
 
Święta Maryjo, módl się za nami. 

Święty Rafale od św. Józefa, módl się za nami. 
Apostole Jedności Kościoła Chrystusowego, 
Wielki miłośniku Boga,  
Czcicielu Matki Miłosierdzia,  
Naśladowco świętego Józefa,  
Wierny Bożym przykazaniom, 
Wierny krzyżowi i Ewangelii, 
Kapłanie zawsze utożsamiający się z Chrystusem, 
Święty kapłanie zakonu karmelitańskiego, 
Szczególny czcicielu Eucharystii, 
Gorliwy przewodniku dusz, 
Męczenniku konfesjonału, 
Przykładzie wyrzeczenia i samozaparcia, 
Mistrzu ufnej i wytrwałej modlitwy, 
Miłośniku ubóstwa czystości i prostoty, 
Heroiczny przykładzie posłuszeństwa, 
Mężu wielkiej pokory, 
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Wzorze zawierzenia Opatrzności Bożej, 
Pełen wielkodusznej miłości Ojczyzny, 
Orędowniku uwięzionych i prześladowanych, 
Przebaczający nieprzyjaciołom, 
Podtrzymujący nadzieję wygnańców, 
Pocieszający strapionych na duchu, 
Opiekunie sierot, 
Wzorze wychowawców, 
Wychowawco młodzieży, 
Patronie sybiraków, 
Patronie emigrantów, 
Patronie inżynierów i żołnierzy, 
Apostole Szkaplerza świętego, 
Wierny Sługo Królowej Karmelu, 
Wielki nasz Orędowniku w niebie, 
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 
 
K. Módl się za nami święty Ojcze Rafale,  
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 
 

K. Módlmy się: Panie, nasz Boże, święty Rafał z niezwykłą ofiarnością pra-
cował w Twojej winnicy, oddając swe życie za sprawę jedności Kościoła i 
zbawienie braci; spraw, byśmy pociągnięci jego przykładem, samych siebie 
poświęcili Tobie w ofierze, która otwiera bramy do pełni miłości. Przez 
Chrystusa, Pana naszego. 
 

W. Amen. 
 

albo: 
 

Módlmy się: Boże, źródło świętości, Ty zapaliłeś w sercu świętego Rafała 
gorącą miłość do Kościoła i Ojczyzny i powierzyłeś mu dzieło odnowy życia 
karmelitańskiego w Polsce, spraw, abyśmy dzięki jego modlitwie trwali w 
oddaniu się Tobie i przynosili obfite owoce świętości. Przez Chrystusa, Pana 
naszego. 
 

W. Amen. 
 

Albo: 
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K. Módlmy się: Boże, Ty dałeś nam w świętym Rafale wzór zawierzenia 
Maryi, Matce Miłosierdzia, i przykład wytrwałej modlitwy pośród przeciw-
ności, spraw łaskawie, abyśmy za jego wstawiennictwem, pod opieką Maryi 
oddawali się nieustannej modlitwie i żyli w miłości, która wszystko przetrwa. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. 
 

W. Amen. 
 

Albo: 
 

K. Módlmy się: Panie Jezu Chryste Zbawicielu świata, który przyszedłeś na 
ziemię, aby nas odkupić przez Twoją mękę i śmierć krzyżową, wysłuchaj 
modlitwy zanoszone do Ciebie za pośrednictwem świętego Rafała i udziel 
nam łask, o które z ufnością za jego wstawiennictwem gorąco Cię prosimy. 
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 
 

W. Amen. 
L ITANIA I MODLITWY DO BŁOGOSŁAWIONEGO 

ALFONSA MARII MAZURKA OCD 
 

(Imprimatur: ks. kard. Stanisław Dziwisz 
Kraków, 6 marca 2015, nr 456). 

 

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. 
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad 
nami.  
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. 
 
Święta Maryjo, módl się za nami. 
Błogosławiony Ojcze Alfonsie Mario, módl się za 
nami. 

Męczenniku za wiarę Kościoła,   
Męczenniku za wolność Kościoła, 
Męczenniku za wolność Ojczyzny, 
Wierny Bożym przykazaniom, 
Wierny krzyżowi i Ewangelii, 
Wierny sługo Królowej Karmelu, 
Czcicielu Matki Bożej Szkaplerznej, 
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Apostole Szkaplerza świętego,  
Apostole Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego, 
Żyjący w obecności Bożej, 
Zwyciężający zwycięstwem Boga, 
Zwyciężający nienawiść miłością, 
Zwyciężający zło dobrem,  
Naśladowco świętych Karmelu, 
Wierny ideałom Karmelu, 
Czcicielu świętego Józefa,  
Znaku zwycięstwa w czasie zniewolenia,  
Rozmodlony karmelito bosy,  
Rozmiłowany w liturgii i śpiewie kościelnym, 
Twórco nowych pieśni religijnych, 
Spalający się w twórczej pracy,  
Nieugięty w trudnościach,  
Troskliwy wychowawco młodzieży, 
Wielki kapłanie i zakonniku, 
Wzorze nauczycieli, 
Wzorze wychowawców,  
Wzorze ekonomów,  
Wzorze rolników,  
Z zapałem podejmujący trudne zadania,  
Wielki nasz orędowniku w niebie, 
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 
 
K. Módl się za nami błogosławiony Ojcze Alfonsie,  
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych 
 
K. Módlmy się: Boże obrońco ufających Tobie, Ty uwieńczyłeś życie błogo-
sławionego Alfonsa Marii, darem męczeńskiej śmierci za Chrystusa, któremu 
jako kapłan służył w Karmelu z wielką wiernością, spraw, abyśmy z jego prze-
lanej krwi czerpali moc do codziennego uczestnictwa w cierpieniach Chrystu-
sa i dopełniania ich we własnym życiu. Przez Chrystusa Pana Naszego. 
 

W. Amen. 
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Albo: 
 

K. Módlmy się: Panie Jezu, nasz ukrzyżowany Zbawicielu, dzięki Twojej 
łasce błogosławiony Alfons Maria zwyciężył przemoc miłością, a śmierć 
dobrowolnym darem ze swojego życia; spraw, abyśmy umocnieni przykła-
dem jego wierności i męczeństwa, byli gotowi oddać swoje życie za Ciebie. 
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 
 

W. Amen. 
 

Albo (z prośbą o kanonizację Błogosławionego): 
 

K. Módlmy się: Wszechmogący Boże, który wezwałeś bł. Alfonsa Marię do 
oddania życia z miłości ku Chrystusowi i Kościołowi, wspomóż nas swoją 
łaską, abyśmy wsparci jego przykładem, do końca życia dochowali wierności 
zobowiązaniom Chrztu świętego. Udziel nam również łask, o które Cię za 
jego przyczyną z pokorą i ufnością prosimy i pozwól nam oglądać go w 
chwale Twoich Świętych. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 
 

MODLITWA DO BŁOGOSŁAWIONEGO OJCA ALFONSA MARII MAZURKA  
(do odmawiania przy jego sarkofagu w Wadowicach) 

 
Błogosławiony Ojcze Alfonsie Mario, po wielu trudach życia, mę-

czeńskiej śmierci i beatyfikacji znów jesteś obecny na „wadowickiej górce” 
twoim duchem i w twoich relikwiach. Błogosławiony Ojcze: z należną czcią 
klękamy przed Twoim sarkofagiem. Tak jak to uczynił w sposób duchowy 
św. Jan Paweł II, wypowiadając na rynku wadowickim słowa: „ze czcią klę-
kam u jego relikwii, które spoczywają właśnie w kościele świętego Józefa i 
dziękuję Bogu za dar życia, męczeństwa i świętości tego wielkiego zakonni-
ka”. 

Błogosławiony Ojcze Alfonsie Mario! Z tego miejsca wołasz do każ-
dego z nas; wołasz do każdego mieszkańca papieskiego miasta, mieszkańca 
naszej polskiej wsi, naszej polskiej ziemi: 

Uwierz, że Bóg jest miłością i kocha każdego człowieka!  
Uwierz, że wszelkie zło można tylko dobrem zwyciężyć! 
Uwierz, że ofiarna miłość zawsze prowadzi do zwycięstwa!  
Uwierz, że w życiu najważniejsza jest miłość! 
Uwierz, że Pan Bóg ma zawsze ostatnie słowo względem człowieka! 
Błogosławiony Ojcze, w miejscu, w którym za twego życia głosiłeś 

naszym przodkom Ewangelię Chrystusa i szerzyłeś kult Jego Matki, i do któ-
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rego wróciłeś w twoich relikwiach jako wyniesiony na ołtarze Kościoła nasz 
orędownik, prosimy Cię: wstawiaj się za nami przed Bożym tronem i wpra-
szaj nam łaski, jakich potrzebujemy, by dochować wierności naszym 
chrzcielnym zobowiązaniom, w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. 
Prosimy Cię: uproś nam, abyśmy natchnieni przykładem twego cnotliwego 
życia i męczeństwa, zawsze zwyciężali zwycięstwem Boga i świadczyli o 
Chrystusie. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.  
 

M IANOWANIE RELATORA KONGREGACJI W SPRAWIE 
SŁ . B. KUNEGUNDY SIWIEC OCDS 

 

    Podczas kongresu zwyczajnego Kongregacji Spraw Ka-
nonizacyjnych, dn. 29 stycznia 2016 r., o. prof. dr hab. Zdzi-
sławowi Kijasowi OFMConw została powierzona, jako Re-
latorowi tejże Kongregacji, sprawa opracowania „Positio 
super virtutibis et fama sanctitatis” Sł. B. Kunegundy Si-
wiec. Współpracownikiem zewnętrznym Relatora został 
mianowany o. dr Arkadiusz Smagacz OCD, wykładowca 
„Teresianum” w Rzymie. Wia-
domość ta nie może nie cieszyć 
wszystkich sympatyków Służeb-
nicy Bożej. Swą radość z faktu 

wyraził przede wszystkim inż. Sławomir Kruk OCDS, 
przewodniczący Diakonii Przyjaciół Kunegundy. 
   Zaznaczmy nadto, że trwają intensywne przygotowania 
do ekshumacji doczesnych szczątków Kandydatki na 
ołtarze, na co wydała już pozwolenie zarówno Kongre-
gacja Spraw Kanonizacyjnych jak i Państwowy Powia-
towy Inspektorat Sanitarny z Suchej Beskidzkiej. Docze-
sne szczątki Kunegundy, po ich ekshumacji i kanonicznym rozpoznaniu (rekognicji) 
zostaną przeniesione do kaplicy Sióstr Zmartwychwstanek w Siwcówce. 

 
 

AKTA PROCESU SŁ . B. TERESY OD JEZUSA (MARCHOC-
KIEJ ) OCD BADANE W STOLICY APOSTOLSKIEJ  

 

    Akta procesu beatyfikacyjnego służebnicy Bożej Teresy od Jezusa (Marianny 
Marchockiej), 18 listopada 2015 r. zostały przekazane do Kongregacji Spraw Kano-
nizacyjnych i już 9 grudnia prefekt dykasterii, ks. kard. Angelo Amato SDB podpi-
sał dekret dotyczący ich otwarcia i weryfikacji, w celu wydania dekretu „de validita-
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te inquisitionis dioecesanae”. Postulator procesu Teresy Marchockiej, o. dr hab. 
Szczepan T. Praśkiewicz OCD wyznaje, że „kandydatka na ołtarze prezentuje świę-
tość z wczoraj z przesłaniem na dziś”. – Podobnie jak urodzona 500 lat temu św. 
Teresa od Jezusa z Avila, ta polska Teresa od Jezusa, dzisiejszemu, często zagubio-

nemu w wirze świata człowiekowi, 
goniącemu za dobrobytem material-
nym i wyzutemu z wartości ducho-
wych, przypomina i ofiaruje przesła-
nie Karmelu, ukierunkowane na głę-
bię i na nadprzyrodzoność. Pociąga i 
urzeka wiele osób, które gromadzi 
wokół siebie i wprowadza je na dro-
gę ewangelicznej doskonałości, co 
nie może nie napawać nas radością – 
zaznacza karmelita w rozmowie z 
KAI i podkreśla, że „święci się nie 
starzeją, gdyż żyjąc Ewangelią, są – 

jak mówił św. Jan Paweł II – ludźmi jutra, ludźmi nadziei i zwiastunami lepszego 
świata”.                                                                                                     Za: KAI 
 
 
     

W SPYTKOWICACH ODSŁONI ĘTO TABLIC Ę 
UPAMI ĘTNIAJ ĄCĄ CHRZEST O. RUDOLFA WARZECHY  

      
    W drugą niedzielę adwentu, 6 grudnia 2105 r., na ścianie przy chrzcielnicy ko-
ścioła parafialnego w Spytkowicach k. Zatora została odsłonięta i pobłogosławiona 
tablica upamiętniająca sakrament chrztu św., który 30 listopada 1919 roku przyjął 
tam Stanisław Warzecha, 
późniejszy o. Rudolf w 
Zakonie Karmelitów Bo-
sych, kandydat na ołta-
rze. Pobłogosławienia ta-
blicy, wobec licznie 
zgromadzonych parafian 
i gości, dokonał o. pro-
wincjał Tadeusz Florek 
OCD z Krakowa. Oko-
licznościową homilię 
wygłosił ks. dr Andrzej 
Scąber, kierownik Refe-
ratu Spraw Beatyfika-
cyjnych w Kurii Metro-
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politalnej w Krakowie i delegat biskupi w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego. 
Kaznodzieja, w nawiązaniu do przywoływanego przez liturgię drugiej niedzieli ad-
wentu św. Jana Chrzciciela, który na Jordanem udzielił chrztu Chrystusowi, stwier-
dził, że dla o. Rudolfa Warzechy „Jordanem stała się chrzcielnica kościoła w Spyt-
kowicach, i z tego źródła czerpał on przez całe życie, potwierdzając swoją konse-
krację chrzcielną konsekracją zakonną w Karmelu i gorliwą posługą kapłańską”.  
        

ZMARŁ DŁUGOLETNI POSTULATOR SPRAW BEATYFI-
KACYJNYCH POLSKIEGO KARMELU TEREZJAŃSKIEGO  

 

12 września 2015 r. zmarł w klasztorze karmelitów bo-
sych w Wadowicach o. dr hab. Honorat Czesław Gil 
OCD, historyk Kościoła i Zakonu. 
    Pochodzący z Kidałowic k. Jarosławia na Podkarpaciu, 
ukończył 80 rok życia i przeżył 63 lata jako profes w 
Zakonie Karmelitów Bosych. Specjalista z historii Kar-
melu Terezjańskiego w Polsce, współpracował z Postula-
cją Generalną Zakonu w procesie beatyfikacyjnym i ka-
nonizacyjnym św. Rafała Kalinowskiego i stał się propa-
gatorem kultu tego polskiego świętego Współbrata w 
całym Zakonie, gdyż jego książki o św. Rafale przetłu-
maczono na wiele języków.  

Jego następca jako wicepostulator Prowincji wyznaje, że bez zaangażowania śp. o. 
Honorata, nie doszłaby do skutku ani kanonizacja św. Rafała, ani beatyfikacja bł. 
Alfonsa Mazurka OCD, ani nie rozpoczęto by procesu beatyfikacyjnego sł. B. Tere-
sy Marchockiej OCD. W przypadku św. Rafała  o. Honorat wydał jego pisma i 
opracował naukową biografię, w przypadku bł. Alfonsa był on wicepostulatorem, a 
w przypadku matki Marchockiej – prezesem komisji historycznej.  
    Pogrzeb o. Honorata odbył się w karmelitańskim Sanktuarium św. Józefa w Wa-
dowicach we wtorek 15 września. Ciało zmarłego spoczęło w kwaterze karmelitań-
skiej wadowickiego cmentarza parafialnego. Liturgii pogrzebowej przewodniczył o. 
prowincjał Tadeusz Florek OCD, a kazanie wygłosił o. Szczepan T. Praśkiewicz 
OCD, wicepostulator.  
 

PODZIĘKOWANIA  
Dziękujemy Ofiarodawcom, którzy zechcieli partycypować w kosztach proce-

sów beatyfikacyjnych prowadzonych przez Krakowską Prowincję Karmelitów Bo-
sych. Na konto Biura Postulatorskiego ofiary złożyli (w porządku alfabetycznym wg 



 12

nazwisk): Teresa Jóźwik, Bożena Kulesa, Ewelina Miarka, Janusz Nowacki, Maria 
Pawlak, Halina Sułek i Helena Stańczyk. Bóg zapłać! 

ZAPEWNIAMY O NASZEJ MODLITWIE W INTENCJI WSZYSTKICH OFIARODAWCÓW . 
 

Dla pragnących wesprzeć procesy beatyfikacyjne karmelitańskich 
Sług i Służebnic Bożych podajemy numery kont bankowych: 

Biuro Postulatorskie Krakowskiej Prowincji OCD: 52 1240 2294 1111 0010 1313 1433 
Diakonia Sł. B. Kunegundy Siwiec: 82 1240 4197 1111 0010 4653 8047 

Stowarzyszenie Przyjaciół Ojca Rudolfa Warzechy: 87 1240 4197 1111 0010 2504 3533 

Polecamy serię wydawniczą „Swiętość 
kanonizowana”. Ukazało się już 13 tomów:    
1.PRACA ZBIOROWA, Postępowanie kanonizacyjne, 
Kraków 2008. 
2.A. SCĄBER, Procedury kanonizacyjne do pontyfi-
katu Jana Pawła II, Kraków 2008. 
3.PRACA ZBIOROWA, Postępowanie beatyfikacyjne 
na drodze heroiczności cnót, Kraków 2009. 
4.„Przedziwny Bóg w swoich świętych”. O świętych 
i o świętości z o. Szczepanem T. Praśkiewiczem 
OCD rozmawia Kajetan Rajski, Kraków 2010. 
5.PRACA ZBIOROWA, Zagadnienie cudu w postępo-
waniu kanonizacyjnym na szczeblu diecezjalnym, 
Kraków 2010. 
6.A. SCĄBER, Święty proklamuje świętych. Krakow-
scy święci i błogosławieni wyniesieni do chwały 
ołtarzy przez papieża Jana Pawła II, Kraków 2010. 
7. PRACA ZBIOROWA, Sprawy dawne, Kraków 2011. 
8.PRACA ZBIOROWA, Postępowanie beatyfikacyjne 
drogą męczeństwa, Kraków 2012. 

9.B. J. WANAT, Archiwum Prowincji Karmelitów Bosych w Czernej, Kraków 2013. 
10.SZ. T. PRAŚKIEWICZ, Wybrane zagadnienia z prawa kanonizacyjnego i teologii świętości, 
Kraków 2013. 
11.PRACA ZBIOROWA, Kult relikwii, Kraków 2013. 
12.PRACA ZBIOROWA, Zjawiska nadzwyczajne, Kraków 2014. 
13. PRACA ZBIOROWA, Doktorzy Kościoła, Kraków 2015. 
14. PRACA ZBIOROWA, Zagadnienie kultu publicznego i kultu prywatnego w praktyce kanoni-
zacyjnej – w przygotowaniu.  
 
 
 

Biuletyn Biura Postulatorskiego Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych 
ul. Karmelicka 22, 34-100 Wadowice; szczpn@gmail.com 

Logo biuletynu wykonały Siostry Karmelitanki Bose z Islandii: www.karmel.is 
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