Beatyfikacja
Znamy wreszcie termin beatyfikacji polskich franciszkanów: o. Zbigniewa Strzałkowskiego i
o. Michała Tomaszka oraz włoskiego kapłana ks. Alessandra Dordiego. Wyniesienie na
ołtarze męczenników nastąpi 5 grudnia 2015 r. w Chimbote w Peru.
13 lutego w Chimbote odbyło się pierwsze organizacyjne spotkanie wszystkich franciszkanów z
peruwiańskiej delegatury z udziałem Postulatora generalnego Zakonu o. Angelo Paleri,
krakowskiego prowincjała o. Jarosława Zachariasza oraz Sekretarza generalnego ds. animacji
misyjnej o. Jarosława Wysoczańskiego. Spotkaniu przewodniczył pasterz diecezji Chimbote bp Simon
Francisco Piorno.
Najważniejszym celem tego spotkania było ustalenie daty i miejsca beatyfikacji. Po wymianie opinii
w tej sprawie duchowni podjęli decyzję, by poprosić Kongregację o zaakceptowanie terminu
beatyfikacji na dzień 5 grudnia 2015 r.
Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Angelo Amato zaakceptował zaproponowany
termin.
“Po 24 latach od ich męczeńskiej śmierci i po blisko 20 latach od rozpoczęcia kanonicznego procesu
beatyfikacyjnego doczekaliśmy się decyzji, która bez wątpienia jest ogromnym darem dla Kościoła w
Peru, w Polsce i we Włoszech oraz trudnym do przecenienia darem dla Zakonu i naszej krakowskiej
Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię” – cieszy się prowincjał o. Jarosław Zachariasz.
“Zapewne przyjdzie nam jeszcze nie raz snuć na ten temat refleksje i dziękować Panu za tę
szczególną łaskę” – dodaje wyższy przełożony krakowskiej prowincji franciszkanów, do której
należeli polscy męczennicy.
Prowincjał liczy, że tak wielkie wydarzenie będzie w Polsce nie tylko dostrzeżone i docenione, ale że
będzie również ono celebrowane.
Przy okazji o. Zachariasz ujawnia nam, że w 24. rocznicę męczeńskiej śmierci ojców Zbigniewa i
Michała, tj. 9 sierpnia 2015 r. odbędzie się w Pariacoto uroczyste otwarcie grobów męczenników i
pobranie ich relikwii.
Podczas spotkania w Chimbote podjęto decyzję o powołaniu głównego komitetu organizacyjnego,
który będzie nadzorował działanie różnych komisji, odpowiedzialnych za szczegółowe sprawy.
Jego uczestnicy podzielili się całym szeregiem obserwacji, pomysłów i propozycji, które trzeba będzie
wkrótce uporządkować i nadać im konkretny kształt.
“Pierwszą sprawą, której nie wolno nam zaniedbać, to modlitwa. Zarówno ta dziękczynna za dar
męczeństwa, jak i ta błagalna o dobre przygotowania do beatyfikacji i jak największe jej owoce” –
czytamy w specjalnym liście wystosowanym przez prowincjała do franciszkanów z krakowskiej
prowincji.
W liście przełożony daje szczegółowe wytyczne i propozycje modlitwy.
Ponadto zarządza zorganizowanie w krakowskiej prowincji nowenny, która rozpocznie się 5 marca
2015 r. i będzie trwać przez dziewięć kolejnych miesięcy do 4 grudnia 2015 r.
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