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Święty wśród nas?
s. Ines Krawczyk
MChR

17

lutego 2001 r.
w Bazylice Archikatedralnej
w Poznaniu rozpoczęto prace procesowe, mające na celu
udowodnienie heroiczności
cnót Sługi Bożego ks. Ignacego Posadzego, założyciela
Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii
Zagranicznej i współzałożyciela
Towarzystwa Chrystusowego,
który był człowiekiem bezgra-

nicznie oddanym Bogu i polskim emigrantom.
„Mając na uwadze wnioski
różnych osób – powiedział ówczesny Metropolita Poznański –
które od pewnego czasu proszą
o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego
ks. Ignacego Posadzego, który
od chwili śmierci cieszy się sławą świętości, jak też w oparciu
o moje wewnętrzne przekonanie przyjmuję prośbę Księdza
Postulatora. Mając na piśmie
«nihil obstat» Kongregacji do
Spraw Kanonizacyjnych w tej
sprawie, zgodnie z przepisami
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Ks. Ignacy Posadzy
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Urodził się 17.02.1898 r. w Szydłowicach.
W 1917 r. wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Studia
filozoficzno-teologiczne odbył w Münster
i Fuldzie w Niemczech. Tam zetknął się
z losem sezonowych robotników z zaboru
rosyjskiego. Postanowił, że kiedy będzie
kapłanem, poświęci swój wolny czas
rodakom na obcej ziemi. 19.02.1921 r.
przyjął święcenia kapłańskie. W 1929 r.
z ramienia prymasa Polski kard. Augusta Hlonda odbył podróż do Brazylii,
Urugwaju i Argentyny, w celu poznania warunków życia polskich emigrantów.
W 1932 r. kard. Hlond powierzył mu zorganizowanie męskiego zgromadzenia
zakonnego – Towarzystwa Chrystusowego dla Wychodźców (obecne Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej). W 1959 r. założył w Morasku
pod Poznaniem żeńskie zgromadzenie zakonne – Siostry Misjonarki Chrystusa
Króla dla Polonii Zagranicznej.
Umiera 17 stycznia 1984 roku, w opinii świętości.
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abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, odprawi
Mszę Świętą dziękczynną, jednocześnie polecając Panu Bogu
sprawę dalszego przebiegu procesu i beatyfikacji Sługi Bożego
ks. Ignacego Posadzego.

s. ines krawczyk/pk, 2x

Od ponad ośmiu lat Kościół pochyla się nad życiem, modlitwą
i pracą Sługi Bożego ks. Ignacego Posadzego, badając świętość
jego życia i heroiczność cnót. Czy naprawdę żył między nami
święty? Na to pytanie odpowie Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie.

Siostry przy zapieczętowanej trumnie z doczesnymi szczątkami Sługi Bożego
ks. Ignacego Posadzego

prawa kanonizacyjnego, ogłaszam formalne rozpoczęcie procesu beatyfikacji i kanonizacji
ks. Ignacego Posadzego (…)”.
Pierwsza uroczysta sesja rozpoczęła się odczytaniem Dekretów Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu Polski, po
czym nastąpiło zaprzysiężenie Trybunału, mianowanego
przez arcybiskupa poznańskiego, a także zaprzysiężenie osób
związanych z procesem.
Ostatnia publiczna i uroczysta sesja diecezjalnego etapu
postępowania kanonizacyjnego Sługi Bożego ks. Ignacego
Posadzego odbędzie się 6 maja
2009 roku w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu. Bezpośrednio po jej zakończeniu
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Przebieg procesu

Od chwili pierwszej publicznej sesji prace nad sprawami procesowymi przebiegały bardzo
sprawnie. Już 22 lutego 2001 r.
Trybunał przesłuchał pierwszego spośród wielu świadków.
Równolegle pracowały Komisja Historyczna i Teologiczna.
Gromadzono także i poddawano wnikliwej analizie duchową
spuściznę ks. Posadzego, czyli
jego konferencje, listy i duchowe zapiski.
Ważnym momentem procesu
beatyfikacyjnego była translacja,
czyli przeniesienie doczesnych
szczątków Sługi Bożego ks.
Ignacego Posadzego z miejsca
pochówku do kaplicy w Domu
Głównym Towarzystwa Chry-
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Kalendarium procesu beatyfikacyjnego
Sługi Bożego ks. Ignacego Posadzego
16 czerwca 1999 – Pismo przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego skierowane do arcybiskupa poznańskiego, w sprawie rozpoczęcia procedury kanonizacyjnej ks. Ignacego Posadzego TChr
23 maja 2000 – Nihil obstat Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych
17 stycznia 2001 – Uroczyste rozpoczęcie procesu w archikatedrze poznańskiej
22 lutego 2001 – Przesłuchanie pierwszego świadka
12-13 stycznia 2007 – Ekshumacja i rekognicja doczesnych szczątków Sługi Bożego
20 stycznia 2007 – Translacja
18 kwietnia 2007 – Sesja, podczas której przesłuchano ostatniego świadka
6 maja 2009 – ostatnia sesja i uroczyste zamknięcie procesu na szczeblu diecezjalnym.

stusowego. W ramach translacji miała miejsce ekshumacja
i rekognicja, czyli kanoniczne
rozpoznanie doczesnych szczątków Sługi Bożego.
13 stycznia 2007 roku komisja wraz z lekarzami i pracownikami technicznymi udała się
na cmentarz komunalny Miłostowo do grobu Sługi Bożego.
Pod nadzorem komisji i powołanych lekarzy biegłych, przystąpiono do odkopania grobu i wydobycia doczesnych
szczątków.
Po zakończeniu prac ekshumacyjnych na cmentarzu,
doczesne szczątki ks. Ignacego Posadzego przewieziono

do Domu Generalnego Towarzystwa Chrystusowego, gdzie
pod nadzorem biegłych lekarzy
dokonano rekognicji, czyli definitywnego rozpoznania szczątków Sługi Bożego. 20 stycznia
2007 roku abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański
przewodniczył uroczystej Eucharystii, po której trumna z doczesnymi szczątkami Sługi Bożego została złożona w kaplicy
Domu Głównego Towarzystwa
Chrystusowego.
Rekognicja i translacja zakończyła kolejny etap procesu o wyniesienie na ołtarze ks.
Ignacego Posadzego.
Całkowite zamknięcie akt

Zarząd Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla przy portrecie Założyciela namalowanym przez s. Magdalenę Honkisz MChR
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procesowych na etapie diecezjalnym nastąpi 6 maja 2009 r.,
po zakończeniu ostatniej publicznej sesji. Będzie miała ona
miejsce w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu.

Z Poznania do Rzymu

Zgodnie z prawem kanonizacyjnym, po zakończeniu
ostatniej sesji, wszystkie zebrane
materiały (22 tomy dokumentacji, każdy z nich liczy po ok.
300 stron) zostaną przewiezione
do Kongregacji ds. Świętych do
Rzymu, która po potwierdzeniu
ich ważności rozpocznie nad
nimi prace. Na ich podstawie
relator przygotuje Positio, czyli obszerne opracowanie o życiu i cnotach Sługi Bożego. Tę
pisemną relację przekazuje się
Ojcu Świętemu.
O całkowitym zakończeniu
procesu beatyfikacyjnego można mówić w chwili promulgacji
przez Ojca Świętego Dekretu
o heroiczności cnót i Dekretu
o uznaniu cudu.
Do tego czasu przed nami pozostaje ważne zadanie – szczera
modlitwa o otrzymanie szczególnych łask za wstawiennictwem Sługi Bożego ks. Ignacego Posadzego.
Możemy prosić za jego wstawiennictwem dobrego Boga we
wszystkich naszych potrzebach,
ufając, że Bóg przyjmie i wysłucha tych modlitw. Dotychczasowe informacje o łaskach,
które dotarły do postulatora procesu beatyfikacyjnego
ks. Bogusława Kozioła TChr,
dotyczą przede wszystkim jedności i miłości małżeńskiej i rodzinnej. Może więc ks. Ignacy
stanie się patronem małżonków
i miłości małżeńskiej…
O otrzymaniu szczególnych
łask prosimy powiadomić Ośrodek Postulatorski e-mail: postulator@op.pl
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<Tylko do 3 maja przyjmowane są zgłoszenia grup z parafii na
III Ogólnopolską Pielgrzymką Ministrantów i Lektorów, która odbędzie się 13 czerwca w sanktuarium maryjnym diecezji legnickiej
w Krzeszowie. Szczegółowe informacje na: www.dslap.archpoznan.
org.pl oraz www.opactwo.eu/pl.
<Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej „Studium Myśli Chrześcijańskiej” zaprasza na otwarte spotkanie studyjne, które odbędzie
się 8 maja o godz. 18 w Galerii
u Jezuitów (Poznań, ul. Dominikańska 8). Prelekcję pt. „Kultura
– sposób życia i wiary” wygłosi
ks. prof. dr hab. Jan Sochoń, kierownik Katedry Filozofii Kultury
UKSW w Warszawie.
<10 maja w Zbąszyniu, przy ul.
Żwirki, zostanie odsłonięty wyjątkowy w skali kraju pomnik Jana
Pawła II. Papież przedstawiony
będzie na kajaku, na pamiątkę
studenckiego spływu kajakowego,
w jakim uczestniczył w tych okolicach w latach 60. Uroczystość
poprzedzi Msza św. sprawowana
o godz. 12 w kościele pw. NMP
Wniebowziętej, której przewodniczyć będzie abp Stanisław Gądecki. Więcej informacji na: www.
zbaszyn.pl.
<23 maja w Poznaniu odbędzie się
III Archidiecezjalny Kongres Misyjny Dzieci pod hasłem: „Misjonarz sługą życia”. Rozpocznie się
on o godz. 9 w farze, skąd dzieci
„misyjnym przemarszem” udadzą
się do katedry. Tam o godz. 11 zostanie odprawiona Eucharystia pod
przewodnictwem abp. Stanisława
Gądeckiego. Dodatkowe informacje nt. kongresu na: www.sekretariatmisyjny.pl.
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