Publikacje i materiały informacyjne
Znak miłości w Peru
O życiu dwóch misjonarzy franciszkańskich
i ich męczeństwie
autor: Joachim Roman Bar OFMConv, Jarosław Wysoczański OFMConv
wydawnictwo: Bratni Zew

W dniu 9 sierpnia 1991 r. w miejscowości Pariacoto w diecezji
Chimbote w Peru (Ameryka Południowa) zostali zamordowani
dwaj kapłani – o. Zbigniew Strzałkowski i o. Michał Tomaszek
– z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów), pracujący tam jako misjonarze duszpasterze. Z miłością
służyli Bogu i ludziom aż do oddania życia. Książka zawiera
dodatkowo 16 stron kolorowych zdjęć ukazujących życie i pracę bł. Zbigniewa i bł. Michała w Peru.
format: 21x13 cm, stron 176
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Prowincja św. Antoniego
i bł. Jakuba Strzemię
Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych
(Franciszkanów)
ul. Żółkiewskiego 14,
31-539 Kraków tel. +48 12 42 86 280

Męczennicy z Pariacoto
autor: Zdzisław Gogola OFMConv, wydawnictwo: Poligrafia Salezjańska

Opowieść o poświęceniu, zapale i miłości bliźniego. Historia rozgrywa się w dalekim Peru. Mówi o tym, że nadal najważniejszą
wartością dla człowieka jest drugi człowiek. Błogosławieni Zbigniew Strzałkowski i Michał Tomaszek oddali swoje życie z miłości do Boga i do zastraszonych i zagubionych w terrorystycznych
rozgrywkach parafian.
format: 23,5x16 cm, stron 386
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Spotkaliśmy świętych
Współcześni męczennicy Chrystusa bł. o. Zbigniew Strzałkowski
i bł. o. Michał Tomaszek
autor: Małgorzata Pabis, wydawnictwo: Dom Wydawniczy „Rafael”
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W 1991 roku dwaj polscy misjonarze franciszkańscy pracujący w Peru zostali
bestialsko zamordowani przez komunistyczne bojówki. Ich męczeńska śmierć
jest świadectwem męstwa oraz całkowitego oddania się Bogu, co stało się przyczynkiem do wyniesienia ich na ołtarze 5 grudnia 2015 roku. O świętości franciszkanów zaświadczają ludzie, którzy ich znali, z nimi żyli i potwierdzają ich
niezłomność oraz gorliwość. Zapis wspomnień wzbogacony jest o oryginalną
korespondencję franciszkańskich męczenników z rodziną i przełożonymi.
Szczególnym dodatkiem do książki jest płyta CD z nagraniami pieśni poświęconych męczeństwu oraz listów pisanych przez bł. Zbigniewa Strzałkowskiego
i bł. Michała Tomaszka.
format: 23,5x16 cm, stron 170

Bracia męczennicy
Historia opowiedziana przez trzeciego współbrata.
autor: Jarosław Wysoczański OFMConv, Alberto Friso
wydawnictwo: Bratni Zew

„Są nowi święci męczennicy w Peru” – tymi słowami Jan Paweł II skomentował wiadomość o zabiciu O. Michała Tomaszka OFMConv i O. Zbigniewa
Strzałkowskiego OFMConv, polskich franciszkanów misjonarzy w Pariacoto
w peruwiańskich Andach. Wieczorem 9 sierpnia 1991 roku terroryści z uzbrojonej maoistowskiej partyzantki porwali ich i zabili, oskarżając o „usypianie
czujności rewolucyjnej ludu peruwiańskiego poprzez działalność charytatywną”. Kim byli ojcowie Michał i Zbigniew, dzisiaj błogosławieni męczennicy?
Jak kształtowało się ich życie aż do ofiarowanie siebie Jezusowi Chrystusowi?
Z perspektywy dwudziestu kilku lat opowiada o tym jedyny misjonarz, który
przeżył. Był z nimi w czasie rozpoczynania życia zakonnego i zakładania misji
w Pariacoto.
format: 21x13 cm, stron 242
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Twój Patron – bł. Michał
autor: Stanisław Rospond CM
wydawnictwo: WITKM
format: 14x10 cm, stron 16

Twój Patron
– bł. Zbigniew
autor: Stanisław Rospond CM
wydawnictwo: WITKM
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format: 14x10 cm, stron 16
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Pasja Michała i Zbigniewa.
Ostatnie godziny życia męczenników w relacjach świadków
autor: Alex Cordero Cuisano, wydawnictwo: Bratni Zew

9 sierpnia 1991 r. Peruwiańskie miasteczko Pariacoto w wysokich Andach
żyło swoim spokojnym codziennym rytmem. Jedni wyszli na pola do pracy,
inni krzątali się w domach. Rozmawiali, żartowali, śmiali się. Wśród nich
bł. Michał i bł. Zbigniew, franciszkańscy misjonarze z Polski.
W tym samym czasie w zupełnie innym rytmie organizowali się terroryści
z ugrupowania Sendero Luminoso. Pospiesznie, nerwowo, ale zgodnie z planem. Mieli przecież tej nocy zamordować przedstawicieli władzy i franciszkańskich kapłanów.
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Opowieść napisana w reporterskim stylu. Zawiera wiele wzruszających momentów. Choć czytelnik wie, jak zakończy się ta historia, trzymany jest cały
czas w napięciu.
Autor książki był dzieckiem, kiedy w jego rodzinnym miasteczku zostali zamordowani misjonarze z Polski. To wydarzenie wstrząsnęło całym jego światem. Gdy po studiach powrócił do rodzinnego miasteczka, rozpoczął śledztwo dziennikarskie. Sam po latach wspominał: „Podobnie jak wiele dzieci
z mojego pokolenia, nie rozumiałem przyczyn tego, co się wydarzyło. W następnych latach ludzie wciąż opowiadali o tej tragedii. Wierzyłem, że w końcu dowiem się prawdy”.
format: 21 x 13 cm, stron 248

Śladami męczenników z Pariacoto
Święci pod niebem Peru
autor: Jarosław Zych, wydawnictwo: Dom Wydawniczy „Rafael”

Pierwszy album o męczennikach z Pariacoto, błogosławionych o. Zbigniewie
Strzałkowskim i o. Michale Tomaszku, którzy w czasach nam współczesnych
zginęli za wiarę w Chrystusa. Przybliża on czytelnikom sylwetki tych dwóch
polskich misjonarzy zabitych przez peruwiańskich komunistów w 1991 roku
oraz męczeński wymiar ich posługi, będący dla nich drogą ku świętości.
Książka przedstawia też pracę misjonarzy wśród Indian oraz rzeczywistość,
w której żyli i służyli polscy błogosławieni. Stali się oni symbolem krucjaty
w obronie przed terroryzmem.
Zapis podróży do Peru śladami polskich zakonników uzupełniony został bogactwem autorskich fotografii prezentujących kraj pełen kontrastów, wspaniałej przyrody, niepowtarzalnych krajobrazów, tajemniczych pamiątek kultury Inków i nędzy codzienności. Jest to zarazem wyjątkowy przewodnik
napisany barwnym językiem, pełny anegdot i przygód, stanowiący zachętę
do umieszczenia Peru w swych planach podróżniczych, by podziwiając piękno Kraju Słońca, ruszyć w pielgrzymkę śladami dwóch polskich męczenników.
format: 29 x 20,5 cm, stron 160
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Michał i Zbigniew, męczennicy i błogosławieni, świadkowie Ewangelii
autor: s. Berta Hernández Guerra, wydawnictwo: Dom Wydawniczy „Rafael”

Terroryści nocą wtargnęli na teren parafii w Pariacoto i uprowadzili franciszkanów. Jedna osoba – niepozorna, drobna s. Berta Hernández Guerra, zakonnica
ze Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusa, która pomagała w pracy duszpasterskiej – nie zlękła się karabinów, przekleństw i gróźb terrorystów.
Odważnie weszła do auta, w który, terroryści zamknęli uprowadzonych i z determinacją towarzyszyła im w tych strasznych chwilach. Co więcej, kłóciła się
z terrorystami, aby uwolnili więźniów! Od wielu lat s. Berta Hernández Guerra
daje świadectwo o wydarzeniach z nocy 9 sierpnia 1991 r. i męczeńskiej śmierci
bł. Michała Tomaszka i bł. Zbigniewa Strzałkowskiego. Po 27 latach od męczeńskiej śmierci bł. Michała i Zbigniewa otrzymujemy spisane świadectwo s. Berty.
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format: 21x15 cm, stron 40

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Chcę być świętym

autor: Magdalena Kwit, wydawnictwo: Dom Wydawniczy „Rafael”

Franek to rezolutny chłopiec, który ma bardzo poważne plany życiowe. Jak
każdy mały mężczyzna chce dokonać wielkich rzeczy, a wzorem dla niego niespodziewanie stają się misjonarze z Pariacoto. „Chcę być świętym” to bogato
ilustrowana, ciepła, rodzinna opowieść; historia, która bawi, wzrusza i wnosi
bezcenny element dzieciństwa – uśmiech. Książeczka powstała na podstawie
prawdziwych zdarzeń – życia i śmierci polskich misjonarzy franciszkanów.
Dzięki niej najmłodsi będą mogli poznać historię błogosławionych męczenników z Pariacoto: o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka. Mamy
nadzieję, że stanie się ona nie tylko ciekawą lekturą, lecz także inspiracją do
dobrego życia dla młodych czytelników.
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format: 23,5x16,5 cm, stron 32

Pogromcy czerwonego smoka
Opowiadanie nie tylko dla dzieci o Męczennikach z Peru
autor: Bogdan Pławecki OFMConv, wydawnictwo: Delegatura Franciszkanów Konwentualnych w Peru
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Dzięki opowiadaniu „Pogromcy Czerwonego Smoka” autorstwa br. Bogdana
Pławeckiego dzieci mogą poznać postaci bł. Michała Tomaszka oraz bł. Zbigniewa Strzałkowskiego – franciszkanów, którzy w andyjskim Pariacoto oddali życie za wiarę. Autor książeczki, przedstawiając historię franciszkańskich
męczenników, uczy o wartościach takich jak: wierność, wytrwałość, pokój
i dobro oraz miłość, która swój szczyt osiąga, oddając życie za innych. Z tej
historii wypływa najważniejsza dla chrześcijaństwa prawda o triumfie Zmartwychwstania, dzięki któremu zawsze ostatecznie wygrywa Dobro, przekraczające granice śmierci. Książeczka skierowana jest do młodszego odbiorcy,
stąd symboliczne przedstawienie zła, ale to nie oznacza, że starsi nie przeczytają jej z zainteresowaniem. Kolorowe ilustracje z motywami egzotycznych
krajobrazów Peru dodają książeczce walorów estetycznych. Natomiast oryginalne zdjęcia odzwierciedlające epizody z życia i pracy błogosławionych zamieszczone na ostatnich stronicach uświadamiają czytelnikowi historyczność
opisanych w niej wydarzeń.
format: 21x15 cm, stron 50
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O dwóch takich co nie bali się terrorystów
Bł. Zbigniew Strzałkowski i bł. Michał Tomaszek Męczennicy z Pariacoto
autor: Aleksandra Polewska, Alicja Groszek-Abramowicz, wydawnictwo: Dom Wydawniczy „Rafael”
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Podróż na krańce ziemi, ofiara z własnego życia, śmierć by ratować świat –
historia heroicznej postawy polskich misjonarzy, męczenników z Pariacoto
w Peru, bł. oo. Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka. Dwaj polscy, franciszkańscy misjonarze wyruszyli przed laty do Ameryki Południowej
krzewić wiarę wśród Indian w dzikich i niedostępnych Andach. Nie wiedzieli, że jadą po śmierć z rąk komunistycznych partyzantów Sendero Luminoso.
Umarli dla Chrystusa, a po śmierci stali się prawdziwymi obrońcami w walce
ze światowym terroryzmem. Opowieść o niezłomności, sile wiary i poświęceniu, a także o tym, że zawierzając swoje życie Bogu, można dokonać czynów
niezwykłych i zdobyć się na odwagę przekraczającą ludzkie pojmowanie.
format: 20,5 x 29 cm, stron 132

MODLITEWNIK
Modlitewnik czcicieli męczenników z Pariacoto
wydawnictwo: Bratni Zew

Modlitewnik za wstawiennictwem bł. Zbigniewa Strzałkowskiego i bł. Michała Tomaszka – franciszkańskich Męczenników z Peru. Modlitewnik zawiera zbiór modlitw: teksty do medytacji, teksty liturgiczne, Triduum, nowenna, litania, droga krzyżowa, rozważania różańcowe, modlitwy w różnych
intencjach, pieśni.
format: 16,5 x 11,5 cm, stron 336
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kczynna za dar Męczenników z Pariacoto

Film dokumentalny
o Męczennikach
z Pariacoto

przełożony misji o. Jarosław Wysoczański odwiedza andyjskie miasteczko Pariacoto, aby
z perspektywy lat spojrzeć na ciągle żywe dzieło Braci Męczenników. Z towarzyszącą
kamerą przemierza szlaki, podziwia krajobrazy, odwiedza miejsca, rozmawia z ludźmi
– świadkami i beneficjentami ofiarnej i pełnej miłości pracy misjonarzy. Nie zapomina
o rodzinnych stronach o. Michała i o. Zbigniewa, gdzie wzrastali, wychowywali się,
zdobywali wiedzę i kształtowali swoje franciszkańskie powołanie. Rozmowy z krewnymi,
przyjaciółmi, znajomymi i wychowawcami dają nam pełny obraz drogi młodych misjonarzy
do świętości.

(CYKL: MISJONARZE)

Scenariusz i reżyseria: Krzysztof Tadej
Zdjęcia: Wojciech Kozłowski
Dźwięk: Wojciech Zająkała
Światło: Sławomir Dębkowski
Montaż: Paweł Gołdziński
Lektorzy: Janusz Szydłowski, Lesław Żurek
Oprawa muzyczna: Joanna Fidos
Kierownicy produkcji: Katarzyna Ragu-Pokropek, Tomasz Rychter
Producent: Ryszard Urbaniak
Redakcja: Joanna Ładzińska-Molak, ks. Rafał Sztejka SJ
Producent: Telewizja Polska S.A. 2015

Scenariusz i realizacja:
Katarzyna Katarzyńska i Joanna Adamik

czas trwania: 28:42 min

Producent:
© Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię
Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) – Kraków 2011

ariat Misyjny Franciszkanów (OFMConv)
. Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków
misje@franciszkanie.pl
www.meczennicy.franciszkanie.pl

Film zrealizowany we współpracy z Messaggero di sant’Antonio
Czas trwania: 38’45’’

Życie dwóch młodych franciszkanów,
zamordowanych z nienawiści do wiary.
C
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Kopiowanie, wynajmowanie, wypożyczanie, wykorzystywanie tego nośnika
do wykonań publicznych i nadań RTV bez zezwolenia zabronione.
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TELEWIZJA POLSKA S.A.
ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa
tel. 22 507 07 07, fax 22 547 62 14
e-mail: plyty@tvp.pl, sklep.tvp.pl
facebook.com/sklepTVP
Wszystkie prawa autorów, producenta i dystrybutorów zastrzeżone.
Kopiowanie, wynajmowanie oraz wykorzystywanie do wykonań
publicznych i radiowo-telewizyjnych bez zezwolenia zabronione.
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TELEWIZJA POLSKA S.A. 2016

Oryginalna płyta z tym filmem posiada hologram z indywidualnym numerem, naklejonym na okładce.
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ajmowanie, wypożyczanie, wykorzystywanie tego nośnika
publicznych i nadań RTV bez zezwolenia zabronione.
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Dokument został zrealizowany przez ekipę Telewizji Polskiej w peruwiańskich
Andach oraz w Polsce. Występują w nim m.in.: s. Berta Hernandez – ostatni
świadek porwania polskich zakonników, ks. bp Luis Bambaren – emerytowany
biskup, który zaprosił zakonników do pracy w Peru, matka o. Zbigniewa
Strzałkowskiego, która od wielu lat nie chciała opowiadać o tych dramatycznych
wydarzeniach oraz mieszkańcy wioski Pariacoto, w której pracowali polscy
misjonarze.
Piękny film o ambasadorach Pana i Ojczyzny. Znakomita muzyka, piękne
zdjęcia, wzruszające wspomnienia, biało-czerwona flaga daleko od Polski
i duma z bycia Polakiem. Taki jest to film. Zdjęcia filmowe ekipa TVP
realizowała w Limie, Chimbote, w Barrance nad Oceanem Spokojnym oraz
w parafii Pariacoto.

Po 20 latach od męczeńskiej śmierci młodych i pełnych zapału ewangelizacyjnego
franciszkanów o. Michała Tomaszka i o. Zbigniewa Strzałkowskiego ówczesny

scenariusz i realizacja:
Włodzimierz Gołaszewski
Stefan Truszczyński

O cudach i łaskach otrzymanych
przyczyną Męczenników z Pariacoto
prosimy informować:

F-2

Film jest opowieścią o dwóch polskich zakonnikach zamordowanych w Peru
w 1991 roku. Franciszkanie konwentualni o. Michał Tomaszek i o. Zbigniew
Strzałkowski w momencie zabójstwa mieli niewiele ponad trzydzieści lat.
To fascynująca opowieść o ich ciekawym życiu i trudnej misyjnej działalności.
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Michał Tomaszek
Urodził się 23 września 1960 r. w Łękawicy (Polska), skończył studia filozoficzne i teologiczne w Wyższym Seminarium Duchowym Ojców Franciszkanów
w Krakowie, 23 maja 1987 r. przyjął święcenia kapłańskie, 24 czerwca 1989 r.
wyjechał do Peru. Skromny, pełen nadziei i entuzjazmu, głębokiej wiary i modlitwy, gorliwy ewangelizator, czciciel Niepokalanej, przez muzykę docierał
do serc dzieci i młodzieży.
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© Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię
Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)
Współpraca – Messaggero di sant’Antonio
Kraków 2011
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Urodził
się 3wlipca
yko 1958 roku w Tarnowie. Mieszkał
na
z rodzicami w pobliskiej
Zawadzie. Po ukończeniu
ń
ub
szkoły podstawowejpuczył
się w Technikum Melc
chanicznym i przez rok ipracował
w wyuczonym
zn
yc
zawodzie. Wstąpił do nowicjatu
franciszkańskiego w 1979 roku. Podczas studiów w seminarium
w Krakowie brał udział w zakładaniu Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu (REFA). Święcenia kapłańskie przyjął we Wrocławiu 7 czerwca
1986 roku. Przez dwa lata był wychowawcą oraz
wicerektorem Niższego Seminarium Duchownego
Franciszkanów w Legnicy. 30 listopada 1988 roku
wyjechał na misje do Peru.
Był człowiekiem silnym, odważnym, troszczącym
się o chorych. Pragnienie służenia innym wypływało z jego wielkiej wiary i chęci naśladowania św.
Maksymiliana Kolbego. Talent organizacyjny łączył z pracowitością i wielką odpowiedzialnością.
Był miłośnikiem stworzeń na wzór św. Franciszka z
Asyżu.
e
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scenariusz i realizacja:
Włodzimierz Gołaszewski, Stefan Truszczyński
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Męczennicy franciszkańscy zostali pochowani w kościele w Pariacoto.

Kop

Opowieść o dramatycznych wydarzeniach 1991 roku,
kiedy to 9 sierpnia w Pariacoto terroryści
Komunistycznej Partii Peru „Świetlisty Szlak”
zamordowali dwóch franciszkańskich misjonarzy:
o. Zbigniewa Strzałkowskiego
i o. Michała Tomaszka

czas trwania: 28:42 min.

O cudach i łaskach otrzymanych za przyczyną Męczenników z Pariacoto
prosimy informować:
Sekretariat Misyjny Franciszkanów (OFMConv)
ul. Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków
misje@franciszkanie.pl, www.meczennicy.franciszkanie.pl

Beatyfikacja 5.12.2015

k
we
opra
ie, ko
piowanie, dokonywanie p

,e
ian
i zm

or

zy

sty

wa

nie
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o. Zbigniew Strzałkowski

Urodził się 23 września 1960 roku w Łękawicy koło
Żywca. Już jako dziecko odwiedzał sanktuarium
maryjne w Rychwałdzie, gdzie poznał franciszkanów. W ramach szkoły średniej ukończył Niższe
Seminarium Duchowne Franciszkanów w Legnicy.
W 1980 roku wstąpił do nowicjatu. Podczas studiów w WSD w Krakowie brał aktywny udział w katechizacji dzieci specjalnej troski.
Po przyjęciu święceń kapłańskich, 23 maja 1987
roku, przez dwa lata służył jako duszpasterz w parafii w Pieńsku koło Zgorzelca. W lipcu 1989 roku
podjął pracę misyjną w Peru.
Był człowiekiem głębokiej wiary, skromnym i rozmodlonym, wielkim czcicielem Matki Bożej. Miał
niezwykły dar ewangelizacji młodzieży i dzieci. Docierał do nich zwłaszcza przez muzykę i śpiew.

Czas zawieszony

Bracia męczennicy

Życia nie można zmarnować

Scenariusz i realizacja:
Włodzimierz Gołaszewski,
Stefan Truszczyński

Scenariusz i realizacja:
Katarzyna Katarzyńska,
Joanna Adamik

Scenariusz i reżyseria:
Krzysztof Tadej

Michał Tomaszek i Zbigniew Strzałkowski, franciszkanie, Polacy, zabici przez partyzantów ze Świetlistego Szlaku w Pariacoto (Peru) 9 sierpnia
1991 r. Michał miał 31 lat, Zbigniew – 33 lata. Przybyli do kraju andyjskiego,
poświęcili się służbie ludziom i głosili Ewangelię w duchu św. Franciszka z Asyżu
i św. Maksymiliana Kolbego, męczennika z Auschwitz. Beatyfikowani 5 grudnia
2015 r. w Chimbote (Peru).

Panie, Ty obdarowałeś łaską kapłaństwa Twoich synów
Michała i Zbigniewa
oraz posłałeś ich jako zwiastunów Dobrej Nowiny w Peru.
Dziękujemy Ci za udzielenie im palmy męczeństwa
i prosimy, abyś ich wsławił również koroną świętych.
Za krew przez nich przelaną dla Ciebie,
daj nam wierność w wierze, uczyń nas świadkami nadziei,
zachowaj nasze życie i udziel naszej Ojczyźnie łaski pokoju.
Przyjmij niewinne ofiary przemocy do Twojego królestwa
i daj im nagrodę wieczną. Amen.

o. Michał Tomaszek

Ojciec Michał Tomaszek i Ojciec Zbigniew Strzałkows
mi z krakowskiej prowincji franciszkanów (OFMConv).
Bogu i ludziom aż do oddania życia 9 sierpnia 1991 ro
ści Pariacoto, w peruwiańskich Andach. Terroryści Ko
Peru „Świetlisty Szlak” zamordowali ich, twierdząc, że
dzielając żywność pochodzącą od imperialistów, że r
dla ludu, że głosząc pokój i podejmując działania ew
oraz charytatywne usypiają lud po to, aby masy nie
zrywu rewolucyjnego.” (świadectwo s. Berty Hernánd
franciszkańscy zostali pochowani w kościele w Pariac
Męczennicy z Pariacoto

2015-11-19 13:56:58
braciameczennicy_karton_PK.indd 1

Rok produkcji: 1993, Czas trwania: 28:42 min

2015-11-30 15:34:39

Rok produkcji: 2011, Czas trwania: 38:32 min

www.franciszkanie.pl

Rok produkcji: 2015
Czas trwania: 55 min

F-4

Krucjata
Scenariusz i realizacja: Dariusz Walusiak
Rok produkcji: 2019, Czas trwania: 24 min

Film o „Krucjacie Różańcowej w Obronie Przed Terroryzmem” pod
patronatem bł. Michała Tomaszka i bł. Zbigniewa Strzałkowskiego.
To 24-minutowy dokument przetłumaczony na 8 języków. Film opowiada o genezie, historii i przebiegu tego dzieła oraz przedstawia świadectwa osób związanych z Krucjatą. Do każdej płyty dołączona jest
36-stronicowa książeczka w 8 językach z pełną informacją o dziele.

film dostępny w

8 wersjach językowych

obrazki

O-16

O-17

O-18

O-19

Obrazki z wizerunkami męczenników bł. Zbigniewa Strzałkowskiego i bł. Michała Tomaszka
format: 7x11 cm, karton 275 g

O-301

O-302

Obrazki z wizerunkami męczenniZakładka z wizerunkami męczenni- O-103 ków bł. Zbigniewa Strzałkowskiego
i bł. Michała Tomaszka
ków bł. Zbigniewa Strzałkowskiego
format: 21x29,7 cm – A4, karton 275 g
i bł. Michała Tomaszka
format: 16,4x5,5 cm, karton 275 g

www.meczennic y.franciszkanie.pl

Różańce
Różańce z relikwią drugiego stopnia – „ex indumentis”, czyli cząstka z ubrań bł. Zbigniewa Strzałkowskiego i bł. Micha
ła Tomaszka, wyniesionych na ołtarze 5 grudnia 2015 r. Różańce zawierają certyfikat relikwii.

Różaniec drewniany
na łańcuszku

Rękodzielniczy różaniec z drewnianymi paciorkami w kolorze wiśniowym, z krzyżem
franciszkańskim (San Damiano).
Praktyczne etui z okolicznościowym nadrukiem.
Certyfikat autentyczności relikwii.
R-1

Różaniec drewniany brązowy
R-2
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Certykat

Dziesiątka różańca z drewnianych koralików na elastycznej lince jubilerskiej,
z krzyżem franciszkańskim
(San Damiano).
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Praktyczne etui z okolicznościowym nadrukiem.
Certyfikat autentyczności relikwii.

Różaniec
„dziesiątka”

CERTYFIKAT

c ertyfikat rozaniec_pk.indd 1

Różaniec na elastycznej lince jubilerskiej. Koraliki
w kolorze brązowym, z krzyżem franciszkańskim
(San Damiano).

2016-03-08 11:47:57

Praktyczne etui z okolicznoś
ciowym nadrukiem. Certyfikat
autentyczności relikwii.

R-3

Różaniec
komunijny
Rękodzielniczy różaniec paciorkami w kolorze perłowym, z krzyżem franciszkańskim (San Damiano).

R-4

www.franciszkanie.pl

Praktyczne etui z okolicznoś
ciowym nadrukiem. Certyfikat
autentyczności relikwii.

Cegiełka na misje franciszkańskie
Wyjątkowa i unikatowa pamiątka – cegiełka na misje franciszkańskie z fragmentem cegły z pierwszego grobu męczenników z Pariacoto.
• Rozmiar cegiełki: 12,5x13x0,7 cm (drewno).
• Cegiełka owinięta folią.
• Z tyłu cegiełki dwa otwory – wg uznania można powiesić na ścianie, bądź postawić (do cegiełki dołączony jest
kołek-stojak).
• Do cegiełki jest dołączona również 16-stronicowa książeczka „Męczennicy z Pariacoto” (podstawowe informacje o męczennikach i ich kulcie).
• Każda cegiełka posiada oryginalny certyfikat autentyczności relikwii.

NAKLEJKA

RELIKWIE ii STOPNIA

BŁOGOSŁAWIENI
MĘCZENNICY Z PARIACOTO
Modlitwa kierowców
Boże, daj mi pewną rękę
i bystre oko, abym nikomu
nie wyrządził żadnej szkody.
Nie pozwól, Dawco życia,
bym stał się przyczyną śmierci
lub kalectwa, a także zachowaj
od nieszczęścia i wypadku.
Pohamuj pokusę
nadmiernej szybkości.
Oby piękno stworzonego
przez Ciebie świata i radość
Twej łaski towarzyszyły
mi na zawsze. Amen.
Naklejkę można stosować na zewnątrz.
Naklejać na czystą, odtłuszczoną powierzchnię.

www.meczennicy.franciszkanie.pl

Franciszkanie KArtonik NAKLEJKI NA SAMOCHOD.indd 2

2016-11-25 10:23:38

Naklejka żywiczna
na samochód z modlitwą kierowców
średnica: 6 cm

Relikwie błogosławionych misjonarzy – II stopnia
Każdy może otrzymać obrazek z relikwią „ex indumentis”, czyli cząstką
z ubrań bł. Zbigniewa Strzałkowskiego i bł. Michała Tomaszka – wyniesionych na ołtarze 5 grudnia 2015 r.
Jak otrzymać taką relikwię? Wystarczy wysłać na poniższy adres list, w którym
należy umieścić drugą kopertę z napisanym swoim adresem i naklejonym
znaczkiem pocztowym (UWAGA: proszę tej koperty w środku nie zaklejać).
Po otrzymaniu listu, wyjmiemy taką gotową kopertę z Twoim adresem
i z przyklejonym znaczkiem, włożymy tam obrazek z relikwiami błogosławionych męczenników i odeślemy z powrotem.
Do koperty dołączymy również inne informacje o naszej franciszkańskiej prowincji, misjach w Peru i w innych krajach świata.
Adres: Kuria Prowincjalna Franciszkanów
„Relikwie”
ul. Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków

www.meczennic y.franciszkanie.pl
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RELIKWIARZ
Relikwiarz
Relikwiarz przeznaczony na relikwie męczenników z Pariacoto, w kształcie franciszkańskiego
krzyża. Produkt z mosiądzu, wykonany ręcznie.
Wysokość: 21 cm
Szerokość: 18 cm
Głębokość 17,5 cm
Średnica luny: 3,6 cm

Karnet

O-207

Karnet z wizerunkami
męczenników umieszczonymi
nad ich grobowcem w Pariacoto
karnet składany: 14,8x21 cm, karton 275 g

TORBA PAMIĄTKOWA

Pamiątkowa torba z męczennikami
z Pariacoto
Torba wykonana z lakierowanego papieru.
wymiary: 24x36x9 cm

Msza święta wotywna
o Męczennikach z Pariacoto

Zapraszamy w każdą trzecią środę miesiąca
do Bazyliki Świętego Franciszka w Krakowie
16:00 - Rożaniec w intencji misji
16:30 - msza święta z uczczeniem relikwii bł. Zbigniewa i bł. Michała

MĘCZENNICY
Z PARIACOTO
Obrońcy przed terroryzmem
Bł. Zbigniew Strzałkowski i bł. Michał Tomaszek
– patroni Krucjaty Różańcowej w Obronie Przed
Terroryzmem – pierwsi polscy błogosławieni
misjonarze męczennicy zamordowani przez
komunistycznych terrorystów 9 sierpnia 1991 r.
w Pariacoto w Peru.

BIURO PROMOCJI KULTU
MĘCZENNIKÓW Z PARIACOTO POMAGA W:
◆ organizowaniu Dni z Męczennikami
w parafii bądź szkole
◆ pozyskaniu relikwii I stopnia
do kultu publicznego
◆ włączeniu do Krucjaty Różańcowej
w Obronie Przed Terroryzmem
ZAPEWNIAMY:
◆ obrazki i różańce z ich relikwiami II stopnia
◆ modlitewniki ◆ filmy (DVD) ◆ literaturę ◆ albumy
Zapraszamy zainteresowane parafie do kontaktu z biurem
BIURO PROMOCJI KULTU MĘCZENNIKÓW Z PARIACOTO
bł. Michała Tomaszka i bł. Zbigniewa Strzałkowskiego
ul. Hetmana Żółkiewskiego 14
31-539 Kraków

tel. +48 12 42 86 111
e-mail: meczennicy@franciszkanie.pl
www.meczennicy.franciszkanie.pl
www.katalog.franciszkanie.pl
www.krucjata.franciszkanie.pl
www.facebook.com/meczennicy.pariacoto

Modlitwa papieża Franciszka w obronie przed terroryzmem
Folder z modlitwą odmówioną przez papieża Franciszka w Bazylice Franciszkanów w sześciu wersjach językowych.

Wszystkie pozycje z tego katalogu
można otrzymać pod adresem:

Oferta materiałów do zamówienia jest dostępna
także na stronie:

www.meczennicy.franciszkanie.pl

biuro promocji kultu
męczenników z pariacoto
bł. Michała Tomaszka
i bł. Zbigniewa Strzałkowskiego

Darowizny, ofiary przeznaczone na misje i rozwój kultu naszych
męczenników można wpłacać na konto banku
BNP Paribas Bank Polska S.A.

tel: pn.–pt. od 8.00 do 12.00
+48 12 42 86 111
e-mail: meczennicy@franciszkanie.pl

Prowincja Franciszkanów
ul. Hetmana Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków
NRB: 39 1600 1013 1846 2790 7000 0007
BIC: PPAB PLPK
IBAN: PL39 1600 1013 1846 2790 7000 0007

ul. Hetmana Żółkiewskiego 14
31-539 KRAKÓW

