
11

 2.   

1/2009

Czcigodni i Drodzy Czytelnicy „Głosu Towarzystwa 
Chrystusowego”!

Dnia 23 listopada 2008 roku, w uroczystość Chrystusa 
Króla Wszechświata, ks. Tomasz Sielicki, Przełożony Ge-
neralny, ogłosił dla naszej wspólnoty zakonnej rok 2009 
Rokiem Sługi Bożego o. Ignacego Posadzego TChr. Inau-
guracja tegoż Roku będzie mieć miejsce w Domu Głów-
nym w Poznaniu 17 stycznia 2009 roku, dokładnie w 25. 
rocznicę śmierci naszego Ojca.

W związku z tym chciałbym podzielić się informacja-
mi dotyczącymi stanu procesu beatyfikacyjnego Sługi Bo-
żego o. Ignacego Posadzego. Najpierw jednak spójrzmy 
jeszcze raz na osobę i życie ks. Ignacego, Współzałoży-
ciela Towarzystwa Chrystusowego.

Ojciec Ignacy Posadzy urodził się 17 lutego 1898 roku 
w Szadłowicach, w pobliżu Inowrocławia, w rodzinie 
rolniczej i bardzo religijnej, o bogatych tradycjach patrio-
tycznych. Po ukończeniu szkoły podstawowej Ignacy za-
czął uczęszczać do gimnazjum w Inowrocławiu. Nauka 
dla polskiej młodzieży była utrudniona, 
gdyż wymagano od niej o wiele większej 
znajomości języka niemieckiego i innych 
przedmiotów aniżeli od młodzieży nie-
mieckiej.

W 1917 roku, po maturze, Ignacy 
zgłosił się do seminarium arcybiskupie-
go w Poznaniu. Jednak z powodu I wojny 
światowej studia musiał odbyć w Mün-
sterze i Fuldzie w Niemczech. Tutaj mło-
dy kleryk Ignacy po raz pierwszy spotkał 
się z polskimi robotnikami sezonowymi, 
dla których niejednokrotnie odprawiał 
nabożeństwa.

Po zakończeniu wojny wrócił do 
Polski, by dokończyć studia. 19 lute-

Rok Sługi Bożego o. ignacego PoSadzego TchR
Życie i proces beatyfikacyjny Sługi Bożego o. Ignacego

go 1921 roku otrzymał święcenia kapłańskie w katedrze 
gnieźnieńskiej. Po święceniach pracował w duszpaster-
stwie parafialnym w Poznaniu. Wkrótce dostrzeżono jego 
wielki talent kaznodziejski, a także gorliwość spowiedni-
czą. Po trzech latach pracy przy farze poznańskiej powie-
rzono mu funkcję prefekta w Państwowym Seminarium 
Nauczycielskim w Poznaniu. Dał się wówczas poznać 
jako uzdolniony pisarz.

Księdzu Ignacemu nie była obca również problema-
tyka emigracji polskiej. Właściwie od 1922 roku co roku 
spędzał wakacje za granicą wśród emigrantów polskich, 
gdzie udzielał się duszpastersko. W 1926 roku Państwo-
wy Urząd Emigracyjny wysłał ks. Posadzego do Danii. 
Natomiast w 1929 roku, a potem również w 1930, Sługa 
Boży ks. kard. August Hlond zlecił mu podróż do Brazylii, 
Urugwaju, Argentyny i Paragwaju, by przeprowadził tam 
wizytację polskich ośrodków polonijnych. 

Przed drugim wyjazdem do Ameryki Południowej 
ksiądz Prymas podzielił się z ks. Posadzym pomysłem 

utworzenia nowego zgromadzenia za-
konnego, które poświęciłoby się pracy na 
rzecz polskich emigrantów. Pierwszym 
generałem, jak również organizatorem 
nowego zgromadzenia, miał być wła-
śnie ks. Ignacy. Pomysł ks. kard. Augusta 
Hlonda ziścił się 22 sierpnia 1932 roku, 
kiedy to ks. Ignacy Posadzy z grupką kan-
dydatów na braci otrzymał błogosławień-
stwo od Prymasa na rozpoczynające się 
dzieło i wyjechał do Potulic koło Nakła.

15 października 1932 roku rozpoczął 
się pierwszy kanoniczny nowicjat w Po-
tulicach. Ojciec Ignacy był w tym czasie, 
można rzec, wszystkim: nowicjuszem, 
mistrzem nowicjatu, przełożonym. Po-
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czątkowo ks. Prymas mówił o przyj-
ściu jednego lub dwóch doświadczo-
nych ojców z innego zgromadzenia, 
którzy mieliby kształtować ducha 
młodych kandydatów. Gdy jednak do 
tego nie doszło, cała formacja nowej 
wspólnoty spoczęła na barkach o. 
Ignacego.

Życie duchowe w Potulicach sku-
piało się wokół kultu Serca Bożego 
i Serca Najświętszej Maryi Panny. Dy-
namizm duchowy i zapał apostolski 
w zaciszu potulickim był wielki dzięki 
gorliwości o. Ignacego. Ojciec, wsłu-
chując się w dyrektywy i rozporządze-
nia Założyciela kard. Hlonda, korzy-
stał jednocześnie z pomocy duchowej 
mieszkających w bliskich Sucharach 
księży pallotynów, a także z pomocy tej miary ojca du-
chownego co Sługa Boży ks. Aleksander Żychliński. Zapo-
znał się też i zaprzyjaźnił ze św. o. Maksymilianem Kolbe 
i na wzór Niepokalanowa utworzył w Potulicach własne 
wydawnictwo z drukarnią oraz szereg warsztatów me-
chanicznych i rzemieślniczych.

Początek II wojny światowej zastał Towarzystwo 
Chrystusowe dla Wychodźców w pełnym rozkwicie. Li-
czyło ono już 20 kapłanów, 86 kleryków i ok. 200 braci 
i aspirantów. Jednak podczas okupacji Towarzystwo po-
niosło wielkie straty, a sam o. Ignacy musiał się ukrywać 
w Krakowie. Ale i tak nieustannie utrzymywał kontakt 
z rozproszonymi chrystusowcami, a dla 43 nowo wyświę-
conych kapłanów w tym czasie organizował nowe pola 
pracy duszpasterskiej. Ojciec Posadzy był również pomy-
słodawcą wyjazdu i duszpasterstwa księży chrystusow-
ców w obozach przejściowych dla Polaków wywożonych 
do Rzeszy na roboty przymusowe.

Po zakończeniu wojny zaczął się nowy rozdział zarów-
no w życiu o. Posadzego, jak i całej rodziny zakonnej. Na 
wezwanie Założyciela kard. Augusta Hlonda o. Ignacy kie-
rował wszystkich kapłanów do posługi duszpasterskiej na 
Ziemiach Zachodnich. Wielki wysiłek włożył też w otwo-
rzenie nowicjatu, uruchomienie wydawnictwa, wznowie-
nie druku „Mszy Świętej” oraz w zorganizowanie Niższego 
Seminarium Duchownego, a przede wszystkim w scalenie 
rozbitego wojną zgromadzenia. Było to o tyle trudne, że 
już 3 lata po wojnie Ojciec i cała rodzina zakonna utraci-
li podporę moralną, bowiem 22 października 1948 roku 
zmarł Sługa Boży ks. kard. August Hlond, założyciel To-

warzystwa Chrystusowego. Od tego 
momentu o. Posadzy samodzielnie 
kierował życiem zgromadzenia.

Mimo tych trudności z każdą 
chwilą dzieło życia o. Ignacego – To-
warzystwo Chrystusowe – stawało 
się coraz dojrzalsze i znajdowało 
uznanie w Kościele. Dlatego w 1950 
roku otrzymało od Stolicy Apostol-
skiej zatwierdzenie Ustaw i tzw. „de-
cretum laudis”.

W 1958 roku, pamiętając o suge-
stii kard. Hlonda, o. Ignacy założył 
zgromadzenie żeńskie, którego de-
kret erekcyjny podpisał ks. abp An-
toni Baraniak 21 listopada 1959 roku. 
Tym nowym zgromadzeniem są 
Siostry Misjonarki Chrystusa Króla 

dla Polonii Zagranicznej. Ojciec Posadzy praktycznie do 
końca swoich dni przyjeżdżał do Moraska na konferen-
cje i rozmowy. Miał wielki wpływ na duchowość nowego 
żeńskiego zgromadzenia.

Po 36 latach przełożeństwa, w 1968 roku, Ojciec złożył 
rezygnację z funkcji przełożonego generalnego. Siły już go 
opuszczały i pragnął oddać się modlitwie i duchowemu 
przewodzeniu Towarzystwu. W 1951 roku Kapituła Ge-
neralna, na wniosek ks. Stanisława Ruta, nadała o. Ignace-
mu tytuł Współzałożyciela, pragnąc widzieć w nim, obok 
kard. Hlonda, ojca zgromadzenia, który kształtował ducha 
pokoleń chrystusowców pierwszego półwiecza istnienia.

Ojciec Ignacy Posadzy do końca żył miłością do To-
warzystwa, z którym nadal się utożsamiał. Swoim synom 
duchowym pozostawił w testamencie takie słowa: „Na 
sądy Boże idę z drżeniem, pomnąc na niezliczone grze-
chy i niedbalstwa moje. Ufam jednak Miłosierdziu Boże-
mu oraz Najświętszej Pannie. Im dziś ofiaruję moje życie, 
moje cierpienia w ostatniej chorobie oraz śmierć moją 
w intencji uświęcenia drogich współbraci. A oto ostat-
nia prośba, którą kieruję do wszystkich członków naszej 
wspólnoty zakonnej. Wzrastajcie w łasce Bożej i w pozna-
waniu Jezusa Chrystusa, kochajcie Go, bo On jest Przy-
jacielem i Bratem naszym. Kochajcie naszą Najświętszą 
Matkę. Dała Ona przecież tyle dowodów szczególniejszej 
opieki nad Towarzystwem. Ona gwarantuje wasze wy-
trwanie i dalszy rozwój Zgromadzenia”.

Ojciec Ignacy Posadzy zmarł 17 stycznia 1984 roku 
w domu zakonnym Towarzystwa Chrystusowego w Pusz-
czykowie. Miał 86 lat, przeżył 63 lata w kapłaństwie i 52 
lata w Zgromadzeniu.
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Obecnie trwa proces beatyfikacyjny Sługi Bożego 
o. Ignacego Posadzego. Początkiem procedury procesu 
był dzień 16 czerwca 1999 roku, gdy ówczesny Przeło-
żony Generalny ks. Tadeusz Winnicki skierował pismo 
do Metropolity Poznańskiego z prośbą o rozpoczęcie 
czynności prawnych mających doprowadzić do beatyfi-
kacji o. Ignacego. Prawie rok później, bo 23 maja 2000 
roku, Kongregacja ds. Świętych wydała tzw. nihil obstat, 
czyli wyraziła oficjalną zgodę na rozpoczęcie procesu. 
I rzeczywiście formalny początek procedur związanych 
z beatyfikacją miał miejsce 17 stycznia 2001 roku w ar-
chikatedrze poznańskiej. Wtedy to odbyła się tzw. I sesja 
publiczna, czyli sesja z udziałem wiernych, na której zo-
stał zaprzysiężony Trybunał i wszystkie osoby związane 
z procesem. Przesłuchanie pierwszego świadka odbyło 
się 22 lutego 2001 roku.

Od tej chwili sprawy procesowe biegły rytmem właści-
wym dla tego typu procedur. Były gromadzone materiały, 
takie jak konferencje, osobiste zapiski czy też korespon-
dencja Sługi Bożego. Równocześnie pracował Trybunał, 
który przesłuchiwał świadków, pracowały poszczególne 
komisje, jak Komisja Historyczna czy Teologiczna. Nie 
brakowało jednak różnych trudności, takich jak chociaż-
by śmierć śp. ks. Edwarda Nawrota, jednego z sędziów 
w procesie, czy też zmiana osoby postulatora.

W ramach procesu dokonano translacji doczesnych 
szczątków Sługi Bożego. 20 stycznia 2007 roku, po Mszy 
św. sprawowanej w intencji beatyfikacji o. Ignacego, tru-
mienka ze szczątkami Sługi Bożego została przeniesiona 
w uroczystej procesji do tzw. małej kaplicy Domu Głów-
nego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu i umiesz-
czona w ścianie kaplicy, w przygotowanym wcześniej 
miejscu. Tym samym zakończył się kolejny etap w proce-
sie beatyfikacyjnym Sługi Bożego.

Na początku 2009 roku patrzymy z optymizmem 
w przyszłość, tym bardziej że ks. abp Stanisław Gądecki 
wyznaczył już wstępnie 6 maja 2009 roku jako datę za-
mknięcia procesu na etapie diecezjalnym, co ma nastąpić 
o godz. 11 w archikatedrze poznańskiej. Będzie to uroczy-
sta publiczna sesja, na którą serdecznie już dziś zaprasza-
my. Bezpośrednio po tej sesji będzie sprawowana Msza 
św. o beatyfikację o. Ignacego. Natomiast po wszystkich 
formalnych procedurach, zgodnie z prawem kanoniza-
cyjnym, zebrany materiał zostanie przewieziony do Kon-
gregacji ds. Świętych do Rzymu, gdzie będzie dalszy ciąg 
procesu.

Dla zobrazowania tego, co zostało zgromadzone 
w trakcie trwania procesu na etapie diecezjalnym, nadmie-
nię tylko, że zostaną przygotowane 22 tomy dokumenta-
cji. Każdy tom będzie liczył średnio ponad 300 stron.

W związku z trwającym procesem należy jeszcze 
wspomnieć, że oprócz zebranej formalnej dokumenta-
cji Kongregacja do ogłoszenia beatyfikacji wymaga cudu 
oraz tzw. opinii świętości, która wyraża się m.in. w świa-
dectwach o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem 
Sługi Bożego.

Kieruję zatem gorącą prośbę, abyśmy przejęli się tym 
wymogiem. To my musimy być przekonani o świętości 
naszych Sług Bożych, aby Kongregacja mogła tylko ten 
fakt potwierdzić. Módlmy się więc za wstawiennictwem 
o. Ignacego w wielorakich naszych potrzebach. Polecajmy 
tę modlitwę innym. Propagujmy osobę Sługi Bożego. Roz-
dawajmy obrazki z jego wizerunkiem i modlitwą. Nie bra-
kuje przecież wśród nas potrzebujących, a nigdy nie wiado-
mo, kiedy i gdzie Bóg zechce objawić swą wszechmoc.

I na koniec proszę, gdybyśmy znali jakieś fakty, że 
Bóg udzielił komuś szczególnej łaski za wstawiennictwem 
o. Posadzego, to przyślijmy te informacje na adres Postu-
lacji. Nie musi to być od razu cud. Świadectwo o łaskach 
udzielonych czy to w kraju, czy na emigracji również jest 
bardzo cenne. Przy tej okazji wspomnę tylko, że informa-
cje o takich łaskach, które dotychczas napłynęły, dotyczą 
w większości łask jedności i miłości małżeńskiej i rodzin-
nej. Czyżby Ojciec był szczególnym orędownikiem za 
rodzinami, zwłaszcza tymi, które przeżywają trudności 
spowodowane emigracją?

Niech ten rok, który przed nami, przybliży nas jeszcze 
bardziej do Sługi Bożego i całego dziedzictwa, które po-
zostawił. Niech sprawa beatyfikacji o. Ignacego Posadze-
go będzie naszą wspólną sprawą.

ks. Bogusław Kozioł SChr, postulator

  ŚmieRć
Jednako się nam życie doczesne układa,
Od kolebki już mamy liczone godziny.
Często gdy w jednym domu odprawiają chrzciny,
Majestat śmierci wchodzi do domu sąsiada...

    Śmierć pełznie cicho, zwolna lub jak piorun spada
    I tam gdzie starość mieszka, i gdzie narodziny.
    Wszyscyśmy z jednej wszakże ulepieni gliny,
    Z tej, którą na proch zetrze śmierci ręka blada.

Od wschodu do zachodu przestrzeń niedaleka,
Śmierć przyjdzie i ogarnie każdego człowieka,
Serce, niby zepsuty zegar bić przestanie.

   Lecz nie straszną dla tego jest śmierci konieczność
   Kto wie, że niesie ona święte zmartwychwstanie,
   Że życie jest złudzeniem, a prawdą jest wieczność.
        ks. Ignacy Posadzy
Druk: „Przewodnik Katolicki” 33(1928), s. 480.
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TRzy kaRTki z kalendaRza. o oSTaTnich dniach
ziemSkiego życia Sługi Bożego kS. ignacego PoSadzego

17 stycznia 1984 r. około godziny 10.45 w domu 
zakonnym w Puszczykowie zmarł ks. Ignacy Posadzy, 
współzałożyciel Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii 
Zagranicznej i założyciel Zgromadzenia Sióstr Misjonarek 
Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. Wśród pełnią-
cych posługę przy Ojcu Ignacym w ostatnich dniach jego 
choroby i chwili śmierci była s. Daniela Podsiadło MChR. 
Publikujemy fragmenty opisu tych wydarzeń spisane przez 
s. Danielę dwadzieścia pięć lat temu. Mając na uwadze 
osobisty charakter notatek redakcja jedynie w nawiasach [] 
zamieściła nieznaczne uzupełnienia.

Chciałam napisać o wielkiej łasce, jaka mnie spotkała.
Kiedyś był telefon z Puszczykowa od Księdza Komisarza 

[Czesława Kamińskiego], że Ojciec [Ignacy Posadzy] jest 
bardzo chory i przewieziono Go do szpitala. Potem Matka 
Magdalena [Karolczak] powiedziała na rekreacji, że będzie-
my jeździć do Ojca, aby się nim opiekować, ponieważ po 
przebadaniu wrócił do Puszczykowa. Na drugi dzień rano 
Matka powiedziała mi, że być może pojadę do Ojca.

W niedzielę [15 stycznia 1984 r.] wyjechałyśmy z s. Ali-
ną [Sasinowską] i s. Anią [Błauciak] około 6.40. Gdy do-
tarłyśmy do „Betanii” [potoczna nazwa domu zakonnego 
w Puszczykowie], udałyśmy się najpierw do pokoju Ojca 
[Ignacego Posadzego]. Weszłyśmy do pokoju i „zamel-
dowałyśmy się”. Kiedy zniżyłam się i przycupnęłam przy 
łóżku, Ojciec z wysiłkiem podniósł rękę i dotknął nią mo-
jego czoła. Nie miał siły zrobić krzyżyka, uśmiechał się 
jedynie.

Wieczorem byłyśmy u Ojca. Gdy Ojciec nas zobaczył, 
podniósł głowę i zaczął nam dziękować. Ale jednocześnie 

powiedział, żebyśmy już poszły i przyszły dopiero jutro 
po Mszy św. Nalegał, kiedy odmawiałyśmy. Pomogło, gdy 
powołałyśmy się na Księdza Generała.

Ojciec mówił, że zawsze modli się za nasze zgroma-
dzenie. Kilka razy powtarzał: „Za wszystko dziękujcie 
Bogu” i czynił charakterystyczny dla Niego gest ręką [po-
zdrawiając i błogosławiąc]. Trochę zmęczył się tą długą dla 
Niego rozmową. My byłyśmy ogromnie wzruszone tym, 
co Ojciec do nas mówił. Siedziałam w fotelu przy nogach 
i Ojciec podnosząc głowę patrzył się na mnie swoimi ja-
snymi niebieskimi oczyma uśmiechając się i wyciągając 
rękę.

Przyszłam pół godziny po północy. Ojciec miał bardzo 
charakterystyczny oddech: bardzo głośny i krótki. Siedząc 
w przyległym pokoju widziałam, co się z Ojcem dzieje. 
Jeśli zmieniał się oddech, szybko szłam do Ojca. Ale na 
szczęście noc była spokojna. Patrząc przez okno widzia-
łam w smudze światła latarni padający gęsto śnieg. Było 
mi tam dobrze, nie byłam niespokojna. Tak jakbym czuła, 
że to jeszcze nie teraz. Jeszcze mogę się spokojnie cieszyć 
obecnością tego niezwykłego Człowieka.

O  6.00 miałam pójść na Mszę św. odprawianą przez 
ks. [Zbigniewa] Delimata. Gdy już zeszłam do kaplicy, 
okazało się, że Msza będzie u Ojca. Poszliśmy więc na 
górę. Brat Ludwik [Pluta] przygotował wszystko na pro-
wizorycznym ołtarzyku w pokoju przyległym do pokoju 
Ojca. Odprawiał ks. Delimat, uczestniczyłyśmy: s. Ania 
i ja oraz oczywiście Ojciec. Gdy podszedł do Niego ksiądz 
i podał Komunię pod dwiema postaciami, Ojciec przyjął. 
Podałam Mu coś do popicia. I my przyjęłyśmy Komunię 
pod dwiema postaciami.

Właśnie obie byłyśmy u Ojca, gdy otworzyły się drzwi 
i po cichu niepostrzeżenie wszedł Ksiądz Generał [Edward] 
Szymanek. Powiedziałyśmy o tym Ojcu. Zareagował jak 
zawsze uśmiechem i zwróceniem głowy. Ksiądz Generał 
powiedział, że przyszedł również Ksiądz Wikariusz Gene-
ralny [Ryszard Bucholc] i Ksiądz Superior [Edmund Kufel]. 
Na prośbę Generała poprosiłam ich do Ojca. Wychodząc 
słyszałyśmy prośbę Księdza Generała o błogosławień-
stwo. Widziałyśmy gest podniesionej reki, która już nie 
mogła czynić znaku krzyża, a w uszach brzmiały słowa 
Księdza Generała [który „użyczył” swojego głosu Ojcu]: 
„W imię Ojca…”.

Zaniepokoił nas bardzo słaby puls. Powiedziałyśmy 
o tym Księdzu Komisarzowi. On również zbadał i wy-
szedł prędko. Uklękłyśmy koło Ojca i zaczęłyśmy odma-
wiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Przed kolacją przyjechały: s. Mistrzyni [Renata Baran], 
s. Alina [Sasinowska], s. Monika [Sitko] i s. Maria [Tom-
czewska], która miała zmienić Anię. Były bardzo długo. 
Wyjechały po ósmej.

Ksiądz Delimat „wywalczył” sobie czuwanie [przy 
Ojcu] od 21.00 do 24.00. Potem miała czuwać s. Maria, 
a ja od około 3.00. Ta noc nie była już taka spokojna jak 
poprzednia. Chociaż właściwie nic się nie działo, czułam 
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wewnętrzny niepokój. Około 5.30 obudziłam s. Marię, 
gdyż o 6.00 ks. [Józef] Grzelczak miał odprawić Mszę 
u Ojca. Przygotowałam wszystko. Spojrzałam do rubry-
celi: 17 stycznia, wtorek – św. Antoniego opata, k. biały. 
Gdy przyszedł ks. Grzelczak, chciał sprawdzić, czy Ojciec 
przyjmie Komunię Świętą, i powiedzieć Mu o Mszy. Jed-
nak wszelki kontakt był już zerwany. Ksiądz mówił Ojcu 
do ucha akty strzeliste. Prosił, by żałował za grzechy. Po-
wtarzał: FIAT, AMEN, ALLELUJA! Widząc, że nie ma kon-
taktu, Ksiądz powiedział, iż Mszę św. odprawi na dole. 
Ale w końcu, być może dlatego, żebyśmy nie musiały 
zostawiać Ojca, odprawił tutaj. Na początku wspomniał, 
że dzisiaj imieniny obchodzi zmarły arcybiskup [Antoni] 
Baraniak, przyjaciel Ojca. Zamiast Komunii ks. Grzelczak 
po raz drugi mówił przy Ojcu akty strzeliste. Po skończo-
nej Mszy zapowiedział modlitwy za konających. Przyszli 
wszyscy mieszkańcy domu puszczykowskiego. Zapalili-
śmy gromnicę i włożyliśmy Ojcu do ręki. Trzymałam ją 
cały czas, aby nie wypadła Mu z ręki. Odmówiliśmy róża-
niec i modlitwy. Potem zgaszono gromnicę i każdy żegnał 
się z Ojcem przyklękając przy Nim i całując Go w rękę.

Potem wszyscy udali się na Mszę św., s. Maria i ja zo-
stałyśmy. Ojciec leżał bez zmian. W tym czasie przyjecha-
ły Matka [Magdalena Karolczak], s. Anna [Sołtys] i s. Alina 
[Sasinowska]. Teraz z kolei my siostry zaczęłyśmy modlić 
się przy Ojcu. Potem przyjechał również Ksiądz Generał 
i Ksiądz Wikariusz Generalny.

Brat Piotr [Szafranek] przyniósł Ojcu obrazek Jezusa 
Miłosiernego i położył na piersiach. Dałyśmy też Ojcu do 
ręki różaniec i krzyżyk. Razem powtarzałyśmy akty wiary, 
nadziei i miłości.

Nagle zmienił się oddech Ojca… A teraz oddech 
z szybkiego stawał się wolniejszy… zanikał….

Po prawym policzku Ojca spłynęła jedna łza. Przypo-
mniała mi się wówczas łza św. Tereski od Dzieciątka Je-
zus. Wzięłam więc serwetkę papierową i otarłam tę łzę.

Od początku wraz z bratem Ludwikiem i s. Marią od-
mawialiśmy różaniec. Jednak ja nie mogłam pohamować 
płaczu i wkrótce przestałam. Trzymałam jedynie Ojca za 
ramię i głowę. Po raz pierwszy widziałam śmierć, a była 
to śmierć świętego.

Potem rozpoczęły się zabiegi i czynności, jakie zwy-
kle wykonuje się przy zmarłych. To dziwne, pierwszy raz 
byłam przy zmarłym, lecz w ogóle się nie bałam, poma-
gałam jak przy chorym.

Ojciec zmarł około 10.45, a przed 12.00 przenieśliśmy 
ciało [do sali wspólnoty] i odmówiliśmy „Anioł Pański”. 
Potem o 12.30 był w kaplicy różaniec za Ojca.

Zabrałam swoje rzeczy i jeszcze raz poszłyśmy do 
Ojca. Przy wyjściu jeden z księży dał mi modlitewnik, bo 
widział, że się kiedyś z niego modliłam. Był to modlitewnik 
Ojca. Na pamiątkę wzięłam też trzy kartki z kalendarza, 
który był w pokoju Ojca. Były to trzy dni, które u Niego 
spędziłam.

Siostry zawiozły mnie do Mostu Pułaskiego i tam dość 
długo czekałam na autobus. Wyglądałam chyba nieźle. Za-
płakana, płaszcz bez paska, ręce w kieszeni, bo nie mia-
łam rękawiczek.

Gdy już jechałam, słońce zniżało się ku zachodowi 
wielkie, czerwone. Kończył się dzień, dzień śmierci Ojca.

Na przystanku w Morasku spotkałam s. Bożenę [Błąd], 
a idąc do domu widziałam biało-żółtą flagę z czarną ta-
siemką wiszącą nad drzwiami wejściowymi [do naszego 
domu].

I na tym, można by pomyśleć, skończył się mój kontakt 
z Ojcem. Ale to dopiero początek. Zobaczyłam świętego, 
gdy wchodził do chwały Pana, i chcę być taka jak On.

s. Daniela Podsiadło MChR

geneRalSkie ReflekSje Duchowy testament

„A oto ostatnia prośba, którą kieruję do wszystkich 
członków naszej wspólnoty zakonnej: Wzrastajcie w ła-
sce Bożej i w poznawaniu Jezusa Chrystusa; kochajcie 
Go, bo On jest Przyjacielem i Bratem naszym. Kochaj-
cie naszą Najświętszą Matkę: dała Ona przecież tyle 
dowodów szczególniejszej opieki nad Towarzystwem. 
Ona gwarantuje nasze wytrwanie i dalszy rozwój Zgro-
madzenia: kochajcie naszą wspólną Matkę Towarzystwa. 
Prowadźcie dalej to piękne dzieło wierni wskazaniom 
i duchowi wielkiego Kardynała Założyciela” – słowa po-
zostawione nam, chrystusowcom, jako konkretny ducho-
wy testament przez Ojca Współzałożyciela, którego 25. 
rocznicę odejścia do Pana obchodzimy. Co one oznaczają 
w praktyce? Co zawierają?

Prosty, czytelny drogowskaz: miłość Chrystusa – mi-
łość Najświętszej Matki – wierność duchowi Założyciela. 
Dopóki jest się blisko, na miejscu, przy współbraciach, 
wśród nich, można udzielać im dobrych rad, dzielić się 
spostrzeżeniami, obserwacjami, korygować, chwalić lub 
wyrażać dezaprobatę. Ale prędzej czy później przycho-
dzi moment rozstania, tak jak ma to miejsce w rodzinie, 
w świecie: „wyfrunięcie” młodego pokolenia z gniazda, 
ruszenie przed siebie do wypełniania podjętych zadań, 
a ze strony starszych usunięcie się w cień (albo raczej 
w Światło!) i pożegnanie z tymi, których troskliwie pro-
wadziło się do dojrzałości. Teraz muszą dawać sobie radę 
sami, odpowiadać na stawiane przed nimi wyzwania, re-
agować na zagrożenia, wytyczać kierunki, samodzielnie 
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Poznań
21 listopada 2008 r. odbyła się w poznańskim IPN kon-

ferencja naukowa pt. „Władze wobec Kościołów i związ-
ków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970”. 
Wygłoszono referaty dotyczące represji seminariów du-
chownych, szkół prowadzonych przez siostry zakonne, 
Klubu Inteligencji Katolickiej, innych wyznań i problem 
tzw. „księży patriotów”. Ks. prof. dr hab. Bernard Koło-
dziej przedstawił wyniki swojej pracy na temat: „Problem 
wyjazdów księży Towarzystwa Chrystusowego do pracy 
wśród Polonii w latach 1956-1970”.

Waszyngton (USA)
23 listopada br. odbyły się obchody 25-lecia Polskiej 

Parafii. „Dziękuję dzisiaj Bogu za to, że przez dwadzieścia 
pięć lat Polska Parafia Matki Boskiej Królowej Polski w Wa-
szyngtonie jest widzialnym znakiem duchowej wspólno-
ty, gdzie przychodzą wierni, by się modlić, słuchać słowa 
Bożego i kultywować swoje religijne i narodowe trady-
cje” – powiedział JE Donald W. Wuerl, arcybiskup Wa-
szyngtonu, przewodnicząc dziękczynnej Mszy św. Przed 
Mszą św. abp Wuerl w asyście Rady Parafialnej i kapła-
nów poświęcił popiersie Jana Pawła II, które ufundowała 
miejscowa Polonia jako wyraz wdzięczności za pontyfikat 
Papieża Polaka i dar Polskiej Parafii. W dziękczynnej Mszy 
św. udział wzięli m.in. Ambasador RP w Stanach Zjedno-
czonych, Attaché Obrony i Konsul Generalny RP w Wa-
szyngtonie, Prowincjał księży chrystusowców oraz pro-
boszczowie sąsiednich parafii amerykańskich. W 1977 r. 
kard. William Baum, arcybiskup Waszyngtonu, na prośbę 
miejscowej Polonii popartej przez kard. Karola Wojtyłę 

ustanowił Polską Misję Katolicką pw. Matki Boskiej Królo-
wej Polski i św. Maksymiliana, którą w 1983 r. kard. James 
Hickey podniósł do rangi parafii. Obecnie proboszczem 
parafii jest ks. Jan Fiedurek.

Witryna parafii: www.tux.org/parafia/

Łódź
W dniach 6 i 7 grudnia 2008 r. Zarząd Stowarzyszenia 

„Wspólnota Polska” Oddział w Łodzi wraz z kuratorem 
oświaty zorganizowali sympozjum polonijne na temat: 
„Rodzina, Kościół, szkoła a tożsamość narodowa Pola-
ków”. Sesja, na którą przybyło blisko 100 osób z kilku-
nastu państw reprezentujących przede wszystkim Polską 
Macierz Szkolną i duszpasterstwa polonijne z różnych kra-
jów, odbyła się w Urzędzie Miasta Łodzi. Wygłoszono 11 
referatów ukazujących kształtowanie się i umacnianie po-
czucia tożsamości narodowej przez rodzinę, szkołę i pa-
rafie polonijne na Litwie, Białorusi, Ukrainie, Węgrzech, 
w Anglii, USA i Belgii. Proboszcz personalnej parafii pol-
skiej w Budapeszcie ks. Leszek Kryża przedstawił temat 
„Rola Kościoła w życiu Polonii na Węgrzech”, ks. Wiesław 
Wójcik zaś przybliżył uczestnikom sympozjum aktualne 
zadania Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego Towa-
rzystwa Chrystusowego w Poznaniu.

Warszawa
14 grudnia 2008 r. odbyły się uroczystości z okazji 

60. rocznicy powrotu Zakonu Paulinów do stołecznego 
klasztoru i kościoła Ducha Świętego (ul. Długa 3). O godz. 
18.00 sprawowana była uroczysta Eucharystia pod prze-
wodnictwem i z kazaniem JE ks. abpa Kazimierza Nycza, 

kalejdoSkoP wydaRzeń

podejmować decyzje i ponosić ich 
konsekwencje – w zmieniających się 
czasach, w nowych miejscach geogra-
ficznych, nowych okolicznościach.

Czy jest jakaś recepta na idealne 
przygotowanie każdego podopiecz-
nego do tego wszystkiego? Czy dłu-
gi czas formacji wystarcza? Postulat 
– nowicjat – studia seminaryjne, kur-
sy, wykłady, prelekcje, konferencje, 
rekolekcje, świadectwa… Wiele tego 
wszystkiego – ale czy to wystarcza? 
Rodzic – wychowawca wie, że nie da się wszystkiego 
przewidzieć, zabezpieczyć. Mówi się o potrzebie formacji 
ciągłej – ale kto ma jej udzielać w konkretnych realiach 
pracy kapłańskiej i posługi zakonnej, w oddaleniu od 
przełożonych, od innych współbraci…?

Odpowiedź jest jedna, i Ojciec Ignacy nam jej wła-
śnie udziela: miłość Chrystusa – miłość Najświętszej Matki 
– wierność duchowi Założyciela. To sam Chrystus może 
być i będzie – na ile Mu pozwolimy – stałym wychowaw-
cą, nauczycielem, przewodnikiem, bratem, przyjacielem, 
obrońcą, Zbawicielem w wymiarze wieczności i w co-
dziennych drobnych sytuacjach. Innego rozwiązania, innej 

recepty nie ma – nie może być. Bez 
współpracy z Nim przez całe życie 
nasze wady i słabości będą rozwijać 
się i rosnąć, zamiast być plewione. On 
zapewni nam ciągły wzrost w szla-
chetności i czystości motywacji oraz 
doskonaleniu postępowania. Prowa-
dzić nas do Niego będzie cierpliwie 
Jego Niepokalana Matka – Maryja. 
Wierność charyzmatowi przekazane-
mu przez Założyciela będzie wyrazem 
wiary w działanie Ducha Świętego 

w Kościele, w Towarzystwie – a wiara taka jest warun-
kiem, by doświadczać w swoim życiu i działaniu Bożej 
mocy i cudów.

Dziękujmy Panu Bogu za dar dla Kościoła, jakim było 
życie i posługa Ojca Ignacego. Bądźmy dumni z tego, co 
przez jego posłuszeństwo Woli Bożej powstało i istnieje. 
Miejmy odwagę mówić o tym z dumą, dzielić się, zapalać 
innych do sprawy emigracyjnej, do której Ojciec – i my 
z nim razem – zostaliśmy powołani.

Wasz współbrat – u początku Roku Ojca Ignacego Po-
sadzego

ks. Tomasz Sielicki SChr
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metropolity warszawskiego. Kaznodzieja wskazał między 
innymi na odważne decyzje kard. Augusta Hlonda przy-
noszące do dziś błogosławione owoce dla Kościoła w Pol-
sce i życia religijnego Warszawy. Po Mszy św. Metropolita 
Warszawski pobłogosławił tablicę upamiętniającą osobę 
i zasługi kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski, Konfratra 
i Protektora Zakonu, odnowiciela stołecznego konwen-
tu Paulinów w 60. rocznicę jego śmierci. Uroczystość, 
z udziałem generała Zakonu Paulinów o. Izydora Matu-
szewskiego, została wpisana w obchody Jubileuszu 700-
-lecia Zakonu Paulinów. Wśród zaproszonych gości obecni 
byli chrystusowcy: sekretarz generalny Towarzystwa ks. 
Andrzej Orczykowski jako delegat Przełożonego General-
nego Towarzystwa Chrystusowego oraz ks. Józef Kubicki.

Manchester (Anglia)
15 grudnia 2008 r. Konsul Generalny Rzeczypospolitej 

Polskiej w Manchesterze zorganizował spotkanie z okazji 
nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, które odbyło 
się w hotelu Midland. Było to pierwsze spotkanie o takim 
charakterze w historii działalności Konsulatu. W spotkaniu 
uczestniczyli przedstawiciele organizacji polonijnych z Man-
chesteru i okolic oraz duszpasterze polonijni. W czasie 
spotkania głos zabrał także prowincjał ks. Andrzej Zuziak, 
podkreślając znaczenie spotkań, które kultywują tradycje 
polskie oraz pogłębiają relacje między Polakami żyjącymi 
i pracującymi w Anglii. Następnie uczestnicy spotkania ła-
mali się opłatkiem i składali sobie życzenia świąteczne.

La Ferté sous Jouarre (Francja)
Tradycyjnie już każdego roku 

w połowie grudnia chrystusowcy 
z Francji spotykają się na dniu sku-
pienia i wigilijnym, braterskim spo-
tkaniu. W tym roku to spotkanie 
odbyło się w Domu Polskiej Misji 
Katolickiej w La Ferté sous Jouarre. 
Dzień skupienia poprowadził ks. wi-
kariusz generalny Krzysztof Grzelak. 
W swoim słowie podsumował koń-
czący się Rok Hlondowski, w którym podejmowaliśmy 
refleksję nad życiem, nauczaniem i dziełem Kardynała 
Założyciela. „Wszystkie wydarzenia, jakie miały miej-
sce w tym roku – mówił ks. Wikariusz – wskazują, że 
jest bardzo żywa pamięć o kard. Hlondzie, oraz to, że 
był on naprawdę wielką osobowością”. Nie zabrakło też 
wspomnienia postaci Ojca Współzałożyciela Ignacego Po-
sadzego, nad którą będziemy się pochylać w tym roku 
(z racji przypadającej 25. rocznicy jego śmierci). Po Mszy 
św. zaczęła się druga część wspól-
nego spotkania: świąteczne życze-
nia i łamanie się opłatkiem, śpiew 
kolęd i uroczysty obiad, na którym 
nie zabrakło tradycyjnych wigilij-
nych potraw.

Adelajda (Australia)
W dniach od 15 do 24 grudnia 

2008 r. Duszpasterstwo Polaków 
z Unley (Adelajda) zorganizowało 

dziewięciodniową nowennę czytania Pisma Świętego. 
435 Polaków czytało i rozważa Pismo Święte w swoich 
domach. Każdy uczestnik czytał Pismo Święte 30 minut, 
a cała rodzina 60 minut danego tekstu. Czytanie trwało 
całą dobę i w ten sposób przez 9 dni Pismo Święte zostało 
odczytane 1,5 raza. Nowenna czytania Pisma Świętego 
była odpowiedzią na ostatni Synod Biskupów poświęcony 
słowu Bożemu, podczas którego odbył się maraton bi-
blijny „La Biblia giorus e notte”. Na rozpoczęcie nowenny 
odbyła się uroczysta Msza św., której przewodniczył ks. 
Maciej Piaskowski. Podczas Mszy w procesji uroczyście 
wniesiono Pismo Święte, paschał, ikonę Dobrego Pasterza 
oraz 7 symbolicznych pieczęci. Było to swojego rodzaju 
święto spożywania Pisma Świętego, podobne do tego, któ-
re w 2001 roku odbyło się na polach lednickich. Odczyta-
ny został także wiersz Romana Brandstaettera „Modlitwa 
o święto spożywania Pisma Świętego”, a na koniec Mszy 
św. odczytano 1. rozdział Pisma Świętego. Nowenna-ma-
raton przyczyni się na pewno do kupienia przez polskie 
rodziny egzemplarzy Pisma Świętego oraz Rytuału rodzin-
nego po to, aby słowo Boże było w rodzinach rozważane, 
a święta były przeżywane po chrześcijańsku.

Budapeszt (Węgry)
18 grudnia 2008 r. w siedzibie Zgromadzenia Narodo-

wego Republiki Węgierskiej odbyła się uroczystość wrę-
czenia dorocznych nagród przyznawanych przez tutejszy 
rząd z okazji ogólnokrajowego Dnia Mniejszości Narodo-

wych. Laureatem jednej z dziesięciu 
nagród za wybitne zasługi w dusz-
pasterskiej posłudze wśród Polaków 
na Węgrzech została Polska Parafia 
Personalna, a nagrodę z rąk premie-
ra Republiki Węgierskiej Ferenca 
Gyurcsány odebrał ksiądz proboszcz 
Leszek Kryża. „Jako spadkobiercy 
wielowiekowej historii Węgier dzi-
siaj tworzymy taki kraj, w którym 
obok Węgrów w pokoju i zrozu-
mieniu żyją przedstawiciele wielu 

osiadłych w tym kraju mniejszości narodowych i etnicz-
nych” – powiedział w swoim wystąpieniu Premier Wę-
gier. Uroczystość swą obecnością uświetnił prezydent 
Węgier László Sólyom oraz przewodnicząca Zgromadze-
nia Narodowego Katalin Szili. Obok przedstawicieli 13 
mniejszości narodowych w Sali Kopułowej Parlamentu 
zasiedli członkowie rządu i dyplomaci. W imieniu Am-
basadora RP na Węgrzech w uroczystości uczestniczył 
konsul Marcin Sokołowski. Towarzystwo Chrystusowe 

reprezentował ekonom generalny 
ks. Karol Kozłowski.

Poznań
19 grudnia 2008 r. Archidiecezja 

Poznańska i Wydział Teologiczny 
UAM zorganizowali w Aula Nova 
Akademii Muzycznej sesję naukową 
poświęconą kard. A. Hlondowi pt.: 
„August Kardynał Hlond, Prymas 
Polski 1926-1948”. W sesji udział 
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wzięli: Prymas Polski kard. Jozef Glemp; arcybiskupi me-
tropolici: Gniezna – Henryk Muszyński, Katowic – Damian 
Zimoń, Poznania – Stanisław Gądecki; biskupi ordynariu-
sze: Kalisza – Stanisław Napierała, Gorzowa i Zielonej Góry 
– Stefan Regmunt; biskupi pomocniczy Gniezna i Poznania; 
wyżsi przełożeni zakonów męskich i żeńskich; Towarzy-
stwo Chrystusowe reprezentował wikariusz generalny ks. 
Krzysztof Grzelak; rektorzy i profesorowie uczelni poznań-
skich; księża, klerycy seminariów poznańskich, w tym całe 
Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Chrystu-
sowego, siostry zakonne oraz inni goście. W czasie sesji 
wygłoszono trzy zasadnicze referaty: prof. dr hab. K. Do-
pierała, „Kardynał August Hlond jako arcybiskup Gniezna 
i Poznania”; ks. prof. dr hab. S. Wilk SDB, „Kardynał August 
Hlond – organizator życia kościelnego w powojennej Pol-
sce na mocy uprawnień papieskich” i ks. prof. UAM dr hab. 
B. Kołodziej, „Kardynał August Hlond – twórca centrum 
opieki nad emigrantami”. Pomiędzy referatami zaprezen-

towano film biograficzny o kard. A. Hlondzie oraz utwory 
muzyczne.

Kurytyba (Brazylia)
28 grudnia 2008 r. miało miejsce uroczyste zakoń-

czenie wizytacji kanonicznej Przełożonego Generalnego 
Towarzystwa Chrystusowego na terenie Prowincji połu-
dniowoamerykańskiej. Ksiądz generał Tomasz Sielicki 
przewodniczył Mszy św. w parafii Piotra i Pawła. Litur-
giczne spotkanie było też sposobnością do podsumowa-
nia dwumiesięcznej wizytacji, w czasie której pozytywnie 
wypadł młody, dynamiczny Kościół brazylijski. Po po-
łudniu w domu prowincjalnym miało miejsce braterskie 
kolędowanie połączone z opłatkiem i wspólną wieczerzą. 
W poniedziałek na kurytybskim lotnisku ks. prowincjał 
Zbigniew Minta pożegnał Przełożonego Generalnego po-
wracającego do Ojczyzny.

Relacja z wizytacji: www.tchr.org/braz/? ano=2008

kSięgaRnia u chRySTuSowców
Ks. Ignacy Posadzy TChr, „Dzieła. O Życiu zakonnym, Towarzystwie, Wychodźstwie i Za-

łożycielu. Konferencje, przemówienia, instrukcje, listy”, red. B. Kozioł, t. II, Poznań 2009. 
Z nieukrywaną radością oddajemy do rąk Czytelnika II tom z zapowiedzianej serii wy-

dawniczej całej spuścizny Sługi Bożego o. Ignacego Posadzego. Radość ta jest tym większa, 
że tom I „Dzieł” został przyjęty z wielkim zainteresowaniem, szczególnie przez młode poko-
lenie chrystusowców, które w ten sposób może sięgnąć po, i niejako odkryć na nowo, idee 
głoszone u początku istnienia Zgromadzenia przez Współzałożyciela.

Wydaje się zatem, że tom II wyjdzie jeszcze bardziej naprzeciw oczekiwaniom i zapo-
trzebowaniu pogłębiania i zaczerpnięcia owego „ducha potulickiego”, którym ma się cha-
rakteryzować każdy chrystusowiec. Nadzieje te rodzą się z faktu, że niniejszy tom wprost 

omawia zagadnienia życia zakonnego, które realizowane jest w konkretnym Zgromadzeniu o specyficznym charyzmacie 
zrodzonym z bardzo realnych potrzeb Polonii, a powołanym do istnienia przez charyzmatyczną postać kard. A. Hlonda. 
Wydaje się także, że drugi tom będzie szczególnie cenną pozycją dla Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla, 
którego założycielem jest o. Ignacy Posadzy i które posiada charyzmat i duchowość podobne do charyzmatu i ducho-
wości Towarzystwa Chrystusowego.

W skład II tomu „Dzieł” wchodzi: 29 konferencji, przemówień, instrukcji i listów o życiu zakonnym, 26 – o Towarzy-
stwie Chrystusowym, 7 – dotyczących Wychodźstwa polskiego, 15 – o Założycielu kard. A. Hlondzie oraz cała kore-
spondencja o. I. Posadzego z Prymasem Założycielem.

        ks. Bogusław Kozioł SChr

„Projeções. Revista de estudos polono-brasileiros”. Edição semestral Ano X – 2/2008, ss. 208.
Osiemnasty numer, ukazujący się w dziesiątym roku wydawniczym czasopisma, został opubliko-

wany dla uczczenia 60. rocznicy śmierci kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski, protektora polskiej 
emigracji, organizatora duszpasterstwa polonijnego w świecie, założyciela Towarzystwa Chrystuso-
wego dla Polonii Zagranicznej. W numerze zamieszczono różnorodne teksty, bogate w swojej treści, 
przybliżające historię, fakty oraz przynoszące wiele informacji z życia społeczności polonijnej w Brazy-
lii. Wśród opracowań zamieszczono teksty chrystusowców. Interesujący tekst ks. Zdzisława Malczew-
skiego ukazuje dzieje czasopiśmiennictwa Polonii brazylijskiej. W związku z 60. rocznicą śmierci Sługi 
Bożego kard. A. Hlonda opublikowano tekst ks. Andrzeja Orczykowskiego przybliżający osobę i dzieło 

Sługi Bożego, szczególnie zaś jego troskę o polskich emigrantów. Ksiądz Grzegorz Kozieński omawia wszechstronną 
i bardzo bogatą działalność ks. Stanisława Golembowskiego wśród emigrantów polskich w Guarani das Missões. W nu-
merze zamieszczono korespondencję nadesłaną do Redakcji w związku z dziesięcioleciem działalności wydawniczej 
czasopisma, w tym pismo Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego ks. Tomasza Sielickiego.

Witryna internetowa czasopisma: www.revistaprojecoes.com


