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NIEDZIELA MI£OSIERDZIA BO¯EGO
KANONIZACJA PP.
B£. JANA XXIII i B£. JANA PAW£A II

zêsto spotykamy siê z dwoma
pojêciami: b³ogos³awiony
i œwiêty. Czy zatem miêdzy
beatyfikacj¹ a kanonizacj¹
mo¿na postawiæ znak równoœci? Nie. £aciñskie s³owo
„beatificare” oznacza wyró¿niaæ, czyniæ
szczêœliwym. Jest to akt uznania osoby - s³ugi Bo¿ego - za b³ogos³awion¹, to znaczy obdarzon¹ szczególn¹ ³ask¹. To w³aœnie beatyfikacja inicjuje oficjalny kult i jest zwykle
wstêpem do kanonizacji. Beatyfikacjê i kanonizacjê poprzedza proces kanonizacyjny.
Nie mo¿e siê on rozpocz¹æ wczeœniej ni¿ po
up³ywie 5 lat od œmierci danej osoby. Od tej
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regu³y s¹ jednak wyj¹tki. Jak w
ka¿dym procesie, tak i tu, musi
znaleŸæ siê osoba, która go zainicjuje i bêdzie popieraæ. Mo¿e ni¹
byæ osoba œwiecka, kap³an, wspólnota zakonna lub parafia. Do przeprowadzenia procesu wyznacza
postulatora, który podejmie wszystkie czynnoœci zmierzaj¹ce do kanonizacji. Postulator musi zbadaæ,
czy istniej¹ warunki do rozpoczêcia
postêpowania kanonizacyjnego.
Pierwszym z nich jest stwierdzenie,
¿e kandydat na o³tarze cieszy siê
opini¹ œwiêtoœci, tzn. ¿e ludzie
widz¹ w nim przysz³ego œwiêtego,
¿e zgin¹³ œmierci¹ mêczeñsk¹ lub
uznaj¹, ¿e w ¿yciu w sposób ponadprzeciêtny praktykowa³ cnoty.
I tak na przyk³ad po œmierci ks.
Jerzego Popie³uszki wierni pielgrzymowali do jego grobu, wiele
mówi³o siê o jego mêczeñskiej
œmierci, duszpasterze zachêcali do
modlitwy o beatyfikacjê. Podobnie rzecz siê mia³a po œmierci
Josemarii Escriva. Do Stolicy Apostolskiej zaczê³y nap³ywaæ listy
z ponad stu krajów zaœwiadczaj¹ce
o œwiêtoœci ¿ycia za³o¿yciela Opus
Dei. Kolejny warunek to wykazanie, ¿e przysz³a kanonizacja wniesie znacz¹cy wk³ad w rozwój Koœcio³a i szerzenie wiary. Nowy œwiêty ma byæ wzorem do naœladowania
dla ludzi, jak np. beatyfikowani
ma³¿onkowie Maria i Alojzy Beltrame Quattrocchi, którzy swoje zwy-

czajne ma³¿eñskie i rodzinne ¿ycie
prze¿yli w nadzwyczajny sposób
i mog¹ byæ dla rodzin przyk³adem
drogi do œwiêtoœci. Dalszy warunek
to zbadanie, czy za wstawiennictwem danej osoby Bóg udziela jakichœ szczególnych ³ask, np. cudów. Ostatni warunek do rozpoczêcia procesu, to potwierdzenie,
¿e zmar³y odbiera kult prywatny, to
znaczy ¿e ludzie modl¹ siê za jego
wstawiennictwem, ¿e nawiedzaj¹
jego grób.
Postêpowanie w diecezji
Jeœli te warunki s¹ spe³nione i nie
ma ¿adnych innych przeszkód, mo¿e rozpocz¹æ siê dochodzenie diecezjalne. Postulator kieruje proœbê
o wszczêcie postêpowania do biskupa diecezji, w której zmar³ kandydat na o³tarze. Przedstawia przy
tym jego ¿yciorys oraz informacje o
jego dzia³alnoœci, które wczeœniej
by³ obowi¹zany zebraæ. Musi równie¿ sporz¹dziæ listê œwiadków,
którzy bêd¹ zeznawaæ w procesie.
Mo¿e tak¿e poprosiæ ludzi, którzy
znali kandydata na o³tarze, o pisemne wspomnienia o nim. Rozpoczyna siê wówczas pierwszy etap
postêpowania kanonizacyjnego dochodzenie diecezjalne. Od tej
pory osoba, której sprawa dotyczy,
otrzymuje tytu³ s³ugi Bo¿ego. Zaczyna siê bardzo szczegó³owe badanie jego ¿ycia i dzia³alnoœci. Analizie poddawane s¹ pisma S³ugi Bo-
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¿ego oraz wszelkie dotycz¹ce go dokumenty, np. wœród akt ks. Franciszka Blachnickiego znajduje siê
m. in. jego praca habilitacyjna.
Przes³uchuje siê te¿ œwiadków, czêsto s¹ to osoby z najbli¿szego otoczenia - rodzina, przyjaciele, cz³onkowie wspólnot zakonnych, aby jak
najlepiej poznaæ osobê ewentualnego œwiêtego. Po zakoñczeniu postêpowania w diecezji wszystkie
dokumenty trafiaj¹ do Kongregacji
Spraw Kanonizacyjnych.
Kongregacja
Spraw Kanonizacyjnych
Kongregacja ta wydaje zezwolenie
na rozpoczêcie procesu kanonizacyjnego, nadzoruje jego przebieg
oraz zatwierdza postulatora. Okreœla równie¿ wszystkie warunki, jakie musz¹ byæ spe³nione w trakcie
trwania procesu. Wszystkie dokumenty trafiaj¹ w³aœnie do Kongregacji, która zatwierdza ich wa¿noœæ.
Z przes³anych materia³ów przygotowywane jest tzw. Positio, czyli
obszerne opracowanie o ¿yciu i
cnotach lub mêczeñstwie s³ugi Bo¿ego. Pisemn¹ relacjê przekazuje
siê nastêpnie dla Ojca Œwiêtego. To
on wydaje Dekret o heroicznoœci
cnót lub Dekret o mêczeñstwie. Dekret taki mówi o zas³ugach s³ugi Bo¿ego, przypomina jego ¿yciorys,
szczególn¹ misjê w Koœciele oraz jego drogê do œwiêtoœci. Dekret koñczy siê stwierdzeniem o heroicznoœci cnót (lub mêczeñstwie). Teraz
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do beatyfikacji potrzebna jest aprobata przynajmniej jednego cudu
dokonanego za przyczyn¹ s³ugi Bo¿ego. Najczêœciej mamy do czynienia z cudownym uzdrowieniem,
ale mo¿e te¿ byæ udowodniony i zaaprobowany cud uwolnienia z na³ogu, cud nawrócenia, cud za¿egnania kryzysu w rodzinie. Potem
nastêpuje beatyfikacja. Podczas tej
uroczystoœci s³uga Bo¿y otrzymuje
tytu³ b³ogos³awionego i mo¿e odbieraæ kult publiczny, ale tylko na
okreœlonym terenie, np. w mieœcie,
diecezji, w danym kraju. Do
kanonizacji, czyli uznania za œwiêtego, wymaga siê zatwierdzonego
przez Koœció³ drugiego cudu, dokonanego ju¿ po beatyfikacji za
przyczyn¹ B³ogos³awionego. Wówczas Ojciec Œwiêty og³asza dan¹
osobê œwiêt¹. Odt¹d modli siê do
niej ca³y Koœció³, mo¿na poœwiêcaæ
jej œwi¹tynie, w³¹czaæ do liturgii.
OG£OSZENIA
DUSZPASTERSKIE

1) Dzisiaj, prze¿ywaj¹c Niedzielê Mi³osierdzia Bo¿ego trwamy w dziêkczynieniu za kanonizacjê dwóch
wielkich papie¿y - b³. Jana XXIII i b³.
Jana Paw³a II. 2) W poniedzia³ek uroczystoœæ Œw. Wojciecha - g³ównego Patrona Polski 3) We wtorek - œwiêto Œw.
Katarzyny Sieneñskiej - Patronki Europy. Podczas Mszy Œw. wieczornej
JE. Ks. Bp Marian B³a¿ej Kruszy³owicz
udzieli sakramentu bierzmowania
m³odzie¿y z naszej parafii. Zapraszamy wszystkich parafian do
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uczestnictwa w tej Mszy Œw. i modlitwy w intencji m³odzie¿y. 4) Nowenna do MB Nieustaj¹cej pomocy w
œrodê o godz. 18:00. 5) W czwartek zapraszamy ludzi poszukuj¹cych pracy
na Mszê Œw. wotywn¹ o Œw. Józefie
Rzemieœlniku na godz. 18:00. 6) W
pi¹tek wspomnienie Œw. Atanazego bp
dK. 7) W sobotê uroczystoœæ NMP
Królowej Polski. Msze Œw. w tym dniu:
7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00
i 18:00. Nie bêdzie Mszy Œw. o godz.
14:00 i 19:00. 8) W tym tygodniu
przypada pierwszy czwartek, pi¹tek
i sobota miesi¹ca. Odpowiednie nabo¿eñstwa o 17:30. Z racji na uroczystoœæ
przypadaj¹c¹ w sobotê odwiedziny
chorych zosta³y przeniesione na sobotê 10 maja. 9) Parafialny zespó³
Caritas informuje o kweœcie do puszek z racji Tygodnia mi³osierdzia
w przysz³¹ niedzielê (4 maja) po ka¿dej Mszy Œw. 10) Serdecznie dziêkujemy naszym dobrodziejom i ofiarodawcom za wsparcie modlitewne
i materialne. W ka¿dy wtorek i œrodê
modlimy siê za naszych ofiarodawców
przez wstawiennictwo Œwiêtego Józefa. 11) Solenizantom i jubilatom
rozpoczêtego tygodnia a tak¿e wszystkim tutaj obecnym, ¿yczymy wielu
³ask Bo¿ych, opieki Matki Bo¿ej
i Œw. Józefa - Patrona naszego sanktuarium.
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INTENCJE

MSZALNE

Niedziela (27.04.): 7:00 - (+) Leokadia Wojcieluñ, Franciszek, Stanis³awa, Wilhelm, Felicja, Micha³; 8:30
(+) Bronis³awa, Józef, zm. z rodz. Rudziñskich; 10:00 (+) O owoce kanonizacji dla dzieci i m³odzie¿y; 11:30
(+) Tomasz (33); 13:00 (+) Jan Wichert (8), Franciszka i Walenty;
14:00 (+) Janina Szymonowicz (6);
18:00 (+) Msza za ojczyznê; 19:00
(+) Józef Kraj (20), zm. rodzice, zm.
z rodz. Kraj i Kamiñskich ; Poniedzia³ek (28.04): 7:00 (brak), 18:00
I (+) Czes³aw Mickiewicz (22), II (+)
Zofia Brz¹kowska; Wtorek (9.04.):
7:00 (brak); 18:00 W³adys³aw Kaciubiñski; Œroda (29.04.): 7:00
(brak); 18:00 (+) Henryk KaŸmierczak; Czwartek (1.05.): 7:00 Józef
Korpanty (GR1); 18:00 Urodzinowa
(40) Przemys³awa; Pi¹tek (2.05):
7:00 (+) Józef (GR2); 18:00 I (+) Zygmunt Mêdrecki, II Za dzieci i m³odzie¿ (Stra¿ Honorowa); Sobota
(3.05.): 7:00 Dziêkczynna za kanonizacjê; 8:30 (+) Waldemar Zatoñski
(5), 10:00 (+) Bernadeta, 11;30
O pomyœlne zdanie matury dla Ewy;
13:00 (+) Józef (GR3) 18:00
(rezerw.)
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KANCELARIA PARAFIALNA
Poniedzia³ek i pi¹tek 16:00-18:00
Œroda 11:30-13:30

