Rozpoczął się proces beatyfikacyjny ks. Ignacego Posadzego.

Proces beatyfikacyjny ks. Ignacego Posadzego, współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego
dla Polonii Zagranicznej, rozpoczął się 17 lutego w bazylice archikatedralnej w Poznaniu. Metropolita
Poznański, abp Juliusz Paetz, który jako ordynariusz diecezji jest głównym sędzią procesu, modlił się,
„by Sługa Boży Ojciec Ignacy Posadzy został ukazany Kościołowi i światu w blasku świętości”.
Podczas pierwszej uroczystej sesji abp Paetz dokonał zaprzysiężenia Trybunału Kościelnego,
którego zadaniem będzie przesłuchanie świadków procesu, czyli osób znających osobiście ks. Posadzego.
Pytania kierowane do świadków w czasie procesu mają dać odpowiedź czy Ojciec Posadzy był heroicznym
świadkiem Ewangelii.
Na postulatora procesu został uroczyście zaprzysiężony ks. Jan Konieczny TChr. Kiedy proces
na szczeblu diecezjalnym zostanie zakończony, wówczas akta zostaną przekazane do watykańskiej
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, która rozstrzygnie definitywnie, czy Sługa Boży może być
beatyfikowany. „Kościół badał te sprawy zawsze bardzo skrupulatnie, prześwietlając kandydata na ołtarze
niczym aparat Roentgena” - mówił promotor sprawiedliwości w procesie beatyfikacyjnym ks. Posadzego,
kapucyn o. Gabriel Bartoszewski.
Po zamknięciu pierwszej sesji abp Paetz odprawił Mszę św. w intencji pomyślnego przebiegu
procesu. „Ma on być ukazaniem wiernym nowej postaci, nowego doskonałego człowieka, który ma służyć
nam przykładem prawdziwego apostolstwa i zapału apostolskiego. Człowieka, który jakże bardzo pasuje
do czasów nowej ewangelizacji” - mówił w homilii ks. Czesław Kamiński, były generał chrystusowców
i bliski współpracownik ks. Posadzego. Kaznodzieja podkreślił, że szczególnie w czasie drugiej wojny
światowej organizowanie pracy księży chrystusowców pociągało wielkie ryzyko i świadczyło o wielkiej
odwadze i poświęceniu. Ks. Kamiński podkreślił, że O. Ignacy Posadzy był wierny natchnieniom, zawsze
posłuszny przełożonym Kościoła i był szczególnie wrażliwy na niedolę rodaków na emigracji poświęcając
całe swoje życie dziełom dla ratowania „polskich dusz, które giną na wychodźstwie”.
Mszę św. razem z arcybiskupem Paetzem koncelebrowali m.in. jego biskupi pomocniczy:
bp Zdzisław Fortuniak i bp Grzegorz Balcerek oraz obecny przełożony generalny chrystusowców,
ks. Tadeusz Winnicki wraz z Radą Generalną zgromadzenia.
Na uroczyste rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego przyjechali też księża chrystusowcy z Francji,
Niemiec i Ukrainy. Do modlitwy dołączyły liczne grupy przedstawicieli polskich parafii, gdzie pracują
księża chrystusowcy. W najstarszej polskiej katedrze modliły się też Siostry Misjonarki Chrystusa Króla
ze zgromadzenia założonego przez kandydata na ołtarze oraz jego rodzina. Nie zabrakło także członków
Ruchu Apostolatu Emigracyjnego.
(Na podstawie KAI opracował ks. KM)

