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Walor eklezjalny beatyfikacji i kanonizacji 

W artykule przedstawione zostanie pojęcie aktualności spra-
wy kanonizacyjnej dla Kościoła w historii rozwoju prawa kanoni-
zacyjnego (1); następnie podana będzie synteza społecznych prze-
słań beatyfikacji i kanonizacji dokonanych przez papieża Jana Pa-
wła II (2); wreszcie przybliżony zostanie walor eklezjalny beaty-
fikacji i kanonizacji przeprowadzonych w czasie pierwszych lat 
pontyfikatu papieża Benedykta XVI (3). 

Po Soborze Watykańskim II wymiarem społecznym kanoni-
zacji zajmował się P. Delooz, autor m.in. dzieła z zakresu socjolo-
gii kanonizacji1 oraz artykułu o kanonizacji i jej społecznym zna-
czeniu2. W Polsce studia takie prowadzi ks. Henryk Misztal, prze-
de wszystkim w odniesieniu do polskich beatyfikacji i kanonizacji 
z okresu pontyfikatu Jana Pawła II3. 

                                                

1 P. Delooz, Sociolgie et canonisation, Liège–La Haye 1969. 
2 P. Delooz, La canonización de los santos y su significación social, „Conci-

lium” 1979, nr 149, s. 340-352. 
3 Zob. Mówią święci. Przesłania Jana Pawła II w polskich beatyfikacjach i kano-

nizacjach, Lublin-Sandomierz 1999; Znaczenie społeczne beatyfikacji i kanonizacji, 
„Roczniki Nauk Prawnych” 9(1999), z. 2, s. 73-95; Walor społeczny kanonizacji na 
przykładzie sprawy Anny Jenke (1921-1976), „Roczniki Nauk Prawnych” 10 (2000), 

z. 2, s. 166-169; Znaczenie społeczne polskich beatyfikacji i kanonizacji w nauczaniu 
Jana Pawła II, w: Synodalność Kościoła w nauczaniu i działalności Jana Pawła II, red. 
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1. WOKÓŁ POJĘCIA „WALOR EKLEZJALNY” 

1.1. W HISTORII MYŚLI TEOLOGICZNEJ I PRAKTYCE KANONIZACYJNEJ 

Momentum ecclesiale. Ksiądz Alojzy Jougan w Słowniku kościel-
nym łacińsko-polskim przy słowie momentum podaje m.in. następu-
jące jego znaczenia: „1. siła poruszająca, nacisk, popęd, ruch, po-
ruszenie; 2. rozstrzygnięcie, znaczenie, ważność”4. Stosowanie te-
go pojęcia w obydwu znaczeniach w sprawach kanonizacyjnych 
jest w pełni uzasadnione, co wykażemy poniżej. 

Z kolei kontekst kościelny każdej sprawy i aktu beatyfikacji  
i kanonizacji nie tyle wynika z faktu przeprowadzenia jej przez 
Kongregację Spraw Kanonizacyjnych i decyzji papieża, ile przede 
wszystkim z tego, że święci i błogosławieni są „w dziejach po to, 
ażeby stanowić trwałe punkty odniesienia na tle przemijania czło-
wieka i świata. To, co się w nich wyraża jest trwałe i nieprzemija-
jące. Świadczy o wieczności. Z tego świadectwa stale na nowo 
czerpie człowiek świadomość swego powołania i pewność przez-
naczeń. W tym kierunku święci prowadzą Kościół i ludzkość”,  
a więc wywierają wpływ nie tylko na wiernych – podkreślił Jan 
Paweł II w przemówieniu do Polaków przybyłych do Rzymu na 
kanonizację o. Maksymiliana Marii Kolbego5. W encyklice Verita-
tis splendor napisał: „Męczennicy, a wraz z nimi wszyscy święci 
Kościoła, dzięki wymownemu i porywającemu przykładowi ich 
życia, do głębi przemienionego blaskiem prawdy moralnej, rzuca-
ją jasny płomień światła na każdą epokę dziejów, budząc zmysł 
moralny”6. 

                                                                                                     

S. Tymosz, Lublin 2004, s. 161-193, oraz w: Duc in altum. Sprawy kanonizacyjne. 
Wybór pism, red. L. Fiejdasz, Lublin 2009, s. 357-381. 

4 Warszawa 1992, s. 429. 
5 Jan Paweł II, Audiencja generalna dla Polaków, 11 października 1982, „L’Os-

servatore Romano” 3(1982), nr 9(33), s. 1. 
6 Jan Paweł II, Encyklika „Veritatis splendor”, nr 93, w: Encykliki Ojca Święte-

go Jana Pawła II, Kraków 1996, s. 613-614. 
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Znaczenie kanonizacji dla Kościoła było stawiane od po-
czątku, czyli już w okresie pierwotnych form kanonizacji w dobie 
kultu męczenników. Kult ten – będący w Kościele stałą praktyką 
od połowy III w. – miał oparcie w publicznym fakcie męczeństwa, 
związany był z jego datą oraz miejscem śmierci lub grobem. 
Chociaż nie było wówczas specjalnego dochodzenia, to kult pu-
bliczny męczennika odbywał się z udziałem lub za aprobatą bis-
kupa7. 

Po ustaniu prześladowań zwrócono uwagę na tych, którzy 
dali świadectwo o Chrystusie doskonałym życiem według Ewan-
gelii; nazywano ich wyznawcami. Kult ten rozwija się w Kościele 
od drugiej połowy IV w. O ile męczenników wpisywał do katalo-
gu świętych biskup, to przy wyznawcach główna rola przypadała 
aklamacji ludu; następowała bezpośrednio po śmierci osoby ota-
czanej czcią już za życia, a jeśli w tym akcie brał udział biskup, to 
raczej tyko jako jeden z wiernych podzielających opinię świętości. 
Jej podstawą była heroiczność cnót, pokuty i umartwienia, a gwa-
rantem i potwierdzeniem świętości – cuda8. 

Rozwijają się również formy kanonizacji przez przeniesienie 
(translatio) i wyniesienie (elevatio), zwane biskupimi, gdyż istotny 
był jego dekret i przewodniczenie liturgii przeniesienia (wznowie-
nia ceremonii pogrzebowej). W tym czasie wzrasta znaczenie 
udziału w sprawie kanonizacyjnej ludzi obdarzonych szczególną 
pozycją w Kościele powszechnym i lokalnym, a także w społe-
cznościach cywilnych. Rodzi się instytucja listów postulacyjnych, 
której znaczenie jeszcze wzrasta po wprowadzeniu kanonizacji 
dekretami papieskim9. Listy te zawierały fakty z życia kandydata, 
podkreślały jego cnoty oraz korzyści dla Kościoła powszechnego  
i lokalnego, jakie może przynieść kanonizacja czy – od XV w. – 

                                                

7 Zob. np. Actas de los martires, ed. R. Bueno, Madrid 1974, s. 265-555;  

H. Misztal, Prawo kanonizacyjne. Instytucje prawa materialnego. Zarys historii. Pro-
cedura, Lublin 20032, s. 143-146. 

8 H. Misztal, Prawo kanonizacyjne, s. 147-149. 
9 Tamże, s. 149-158. 
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także beatyfikacja. Listy te były uzupełnieniem postępowania in-
formacyjnego10. 

W literaturze najpełniejszą refleksję w interesującym nas te-
macie rozwinął Prosper Lambertini, późniejszy papież Benedykt 
XIV11. Przy okazji rozważań nad kanonizacją równoznaczną, po 
analizie wielowiekowej praktyki podkreślił, że jej warunkiem jest 
wykazanie znaczenia danego świętego dla Kościoła. Należy spra-
wdzić, czy kandydat jest znany z wybitnych zasług dla Kościoła 
w zakresie nauki katolickiej, ewangelizacji narodów itp. Późniejsi 
autorzy podkreślali takie walory jak: potrzeba wywyższenia Koś-
cioła i wiary katolickiej, oddanie kandydata papieżowi i posłudze 
w Kościele, wielka mądrość, umocnienie i wsparcie moralne wier-
nych, prośby osób o wielkim poważaniu w Kościele i społeczno-
ściach państwowych oraz licznych wiernych12. 

Jak podkreśla H. Misztal, fakt kanonizacji „nie tylko wy-
magał szerokiego zaangażowania społecznego wielu autorytetów, 
ale także wywoływał skutki społeczne w postaci publicznego kul-
tu świętych”. Walor eklezjalny to inaczej walor społeczny, czyli 
oddziaływanie społeczne kanonizacji czy beatyfikacji, świętego 
lub błogosławionego na współczesnych ludzi. Z prawnokanoniza-
cyjnego punktu widzenia walor eklezjalny to „teologiczna idea so-
cjologicznego znaczenia beatyfikacji i kanonizacji”13. Nie można 
tego pojęcia odrywać od myśli teologicznej. 

Przypominał papież Benedykt XIV w przywoływanym dzie-
le, że życie świętych jest darem łaski Boga. Celem kanonizacji jest 

                                                

10 J.R. Bar, Listy postulacyjne, „Prawo Kanoniczne” 19(1976), nr 1-2, s. 344. 
11 Jego pontyfikat przypadł na lata 1740-1758. Wcześniej ten wybitny 

kanonista opracował monumentalne (7-tomowe) dzieło De servorum Dei beatifi-
catione et beatorum canonizatione (zob. wyd. Prati 1839-1941). 

12 Zob. H. Misztal, Kanonizacja równoznaczna, „Prawo Kanoniczne” 21 

(1978), nr 3-4, s. 189-215. 
13 H. Misztal, Znaczenie społeczne beatyfikacji i kanonizacji, „Roczniki Nauk 

Prawnych” 9(1999), z. 2, s. 84; tenże, Walor społeczny kanonizacji na przykładzie spra-
wy Anny Jenke (1921-1976), „Roczniki Nauk Prawnych” 10(2000), z. 2, s. 157-158. 
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oddanie czci Bogu w Trójcy Jedynemu. Wyraża to dobrze formuła 
wypowiadana przez papieża w czasie proklamowania błogosła-
wionego świętym14. Wskazuje też, że kanonizacja ma walor do-
gmatyczny (factum dogmaticum). Zostało to przypomniane przez 
Kongregację Nauki Wiary w nocie z 29 czerwca 1998 r.15 

Akt kanonizacji i beatyfikacji jest uwielbieniem Boga, a zara-
zem darem dla Kościoła. Mówił o tym wielokrotnie Jan Paweł II, 
na przykład w 1996 r.: „Męczeństwo […] znajduje zwieńczenie  
w […] liturgii beatyfikacyjnej, w której oddajemy w szczególny 
sposób chwałę Bogu: Te martyrum candidatus laudat exercitus. Bóg, 
który poprzez uroczysty akt Kościoła – to znaczy przez beatyfi-
kację – wieńczy nagrodą ich zasługi, zarazem ujawnia łaskę, którą 
ich obdarował, jak głosi liturgia: Eorum coronado, tua dona coronas 
(Missale Romanum, Prefatio de Sanctis I)”16. Nieco później w liście 
apostolskim Tertio millennio adveniente napisał: „Największym hoł-
dem dla Chrystusa ze strony wszystkich Kościołów na progu trze-
ciego tysiąclecia będzie ukazanie przemożnej obecności Odkupi-
ciela w owocach wiary, nadziei i miłości złożonych przez ludzi ty-

                                                

14 „Ad honorem Sanctae et Individuae Trinitatis, ad exaltationem fidei ca-

tholicae et vitae christianae incrementum, autoctoritate Domini nostri Iesu 

Christi, beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra, matura deliberatione 

praehabita et divina ope saepius implorata, ac de plurimorum Fratrum Nos-

trum consilio, Beatum N. Sanctum esse decernimus et definimus, ac Sanctorum 

Catalogo adscribimus, statuentes eum in universa Ecclesia inter Sanctos pia de-

votione recolidebere. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti”. 
15 Nota ilustrativa sobre la fórmula conclusiva de la ‘Professio fidei’ (29.6.1998), 

„L’Osservatore Romano” 30 junio–1 de julio 1998, p. 4, nr 11; zob. tekst  

w j. pol.: Wyjaśnienie doktrynalne dotyczące końcowej części formuly «Wyznania wia-
ry», „L’Osservatore Romano” [wyd. pol.] 19(1998), nr 10, s. 16-19. 

16 Jan Paweł II, Homilia, „L’Osservatore Romano” [wyd. pol.]  17(1996), nr 1, 

s. 23; tekst oryginalny: Ioannes Paulus II, Homilia. In foro Sancti Petri habita occa-
sione oblata beatificationis plurium Servorum Dei martyrum, AAS 89 (1997) 92-96. 
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lu języków i ras, którzy poszli za Chrystusem różnymi drogami 
chrześcijańskiego powołania”17. 

Beatyfikacja i kanonizacja ma też charakter dydaktyczny. 
Kościół w tych aktach zanosi do Boga dziękczynienie za wiernych 
obdarzonych tą szczególną łaską, że trwali przy nim w czasie pró-
by (męczeństwa), jak też w codziennym życiu prowadzonym zgo-
dnie z powołaniem, ale też proponuje świętych i błogosławionych 
żyjących na ziemi jako przykłady świętości, do której zostali 
wszyscy wezwani, oraz jako niebieskich orędowników18. Przypo-
mina o tym wielokrotnie liturgia wspomnień świętych i błogosła-
wionych. Na przykład w Prefacji na dzień pasterza czytamy: „jego 
przykład nas umacnia w dobrym życiu, jego słowa nas pouczają, 
a jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją [Boże] opiekę”19. 

Wskazana potrójna rola świętych domaga się przedstawiania 
postaci aktualnych. Jak trafnie to ujął kard. Zenon Grocholewski 
w wywiadzie opublikowanym w „Niedzieli”: „Nie jest zamierze-
niem Kościoła wynosić na ołtarze wszystkich tych, których życie 
nacechowane było świętością, lecz przez beatyfikacje i kanonizacje 
pragnie on stawiać na świeczniku te postacie, których życie ma 
wymiar szczególnie aktualnego przykładu i jest jakimś specy-
ficznym wyzwaniem dla współczesnego człowieka”20. Dlatego, 
nie odmawiając nikomu świętości, nie jest wskazane rozpoczyna-
nie spraw ludzi, których mentalność, praktyki pokutne, asceza nie 
mogłyby budzić entuzjazmu wiary.  

Aspekt ten rozwinął w 2006 r. papież Benedykt XVI w wy-
wiadzie udzielonym niemieckim mediom przed jego pielgrzymką 

                                                

17 Nr 37. Zob. Ioannes Paulus II, Epistula Apostolica «Tertio millennio adve-
niente», AAS 87(1995) 29; tekst w j. pol.: Jan Paweł II, List ap. «Tertio millennio 
adveniente», w: Wybór pism Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1, Kraków 1997, s. 192. 

18 Zob. E. Nowak, L’evangelizzatore del terzo millennio è sinonimo di santo: 
beatificazzioni e canonizzazioni nella pastorale della nuova evangelizzazione, w: Las 
Causas de canonización hoy. Teología y Derecho, Madrid 2003, s. 169-202. 

19 Mszał Rzymski dla diecezji polskich, Poznań 1986, s. 90. 
20 „Niedziela” 18.04.1999. 



WALOR EKLEZJALNY BEATYFIKACJI I KANONIZACJI 63 

do Bawarii. Opowiedział się za dobieraniem postaci, które jaśniej 
przemawiają do naszych sumień. Wskazując na decentralizację 
uroczystości beatyfikacyjnych, zaznaczył, że postanowił tak, „by 
za każdym razem czynić te postaci bardziej widoczne w określo-
nych miejscach, do których one przynależą. Być może święty  
z Gwatemali nie interesuje nas w Niemczech, czy też odwrotnie 
[…], by pokazać, iż poszczególne kraje mają swoich ludzi, którzy 
właśnie w danym kraju są skuteczni”. Wyraził zadowolenie  
z owoców tej decyzji: „te odbywające się w różnych miejscach 
beatyfikacje dotyczą ogromnej rzeszy ludzi, którzy mówią: «Na-
reszcie to jest ktoś z nas!», zwracają się do niego i on ich wspoma-
ga. Błogosławiony należy do nich, a my cieszymy się, że takich 
postaci jest bardzo wiele. I jeśli stopniowo także my, dzięki roz-
wojowi światowej wspólnoty, poznajemy ich lepiej, będzie to pię-
kne. Najważniejsze jest jednak to, by także na tej płaszczyźnie 
istniała różnorodność”. Odnośnie do kanonizacji wielkich postaci, 
ważnych dla całego Kościoła, Papież stwierdził, że „konferencje 
biskupie winny dokonać wyboru, muszą zobaczyć, co jest odpo-
wiednie dla nas, czy dana osoba ma naprawdę coś do powiedze-
nia, następnie powinny wskazać te postaci – niezbyt liczne – które 
wywarły głęboki wpływ. […] Czyli innymi słowy, nie można 
przesadnie obciążać ludzi, ale trzeba im ukazać aktualne, wciąż 
inspirujące postaci”21. 

W świetle powyższego nauczania należy też spojrzeć na obo-
wiązujące prawo i inne dokumenty regulujące prowadzenie 
spraw kanonizacyjnych. 

1.2. MOMENTUM ECCLESIALE W PRAWIE KANONIZACYJNYM 

Terminu i pojęcia „walor eklezjalny”, czy „znaczenie sprawy 
dla Kościoła”, nie znajdziemy w Kodeksie Prawa Kanonicznego  
z 1917 r. Natomiast w obowiązującym, promulgowanym przez Ja-

                                                

21 Potrzebujemy Boga o ludzkim obliczu. Wywiad Benedykta XVI udzielony 
niemieckim mediom przed planowaną na początek września pielgrzymką do Bawarii, 
„Wiadomości KAI” 2006, nr 34(751), s. 24. 
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na Pawła II konstytucją apostolską Sacrae disciplinae leges z 25 sty-
cznia 1983 r.22, poleca się wiernym, by otoczyli szczególną i syno-
wską czcią Najświętszą Maryję Pannę, Matkę Chrystusa „dla 
umocnienia świętości Ludu Bożego”. Ponadto stwierdza się, że 
„Kościół […] popiera prawdziwy i autentyczny kult innych Świę-
tych, których przykładem wierni budują się i wstawiennictwem 
są wspomagani”23. Norma ta znajduje się również w Kodeksie 
Kanonów Kościołów Wschodnich24. Jednocześnie podtrzymywa-
na jest wielowiekowa tradycja, zawarta także w pierwszym Kode-
ksie Prawa Kanonicznego, promulgowanym przez papieża Bene-
dykta XV dnia 27 maja 1917 r.: „Kult publiczny można oddawać 
tylko tym sługom Bożym, którzy autorytetem Kościoła zostali za-
liczeni w poczet Świętych lub Błogosławionych”25. 

W cytowanym Kodeksie ustawodawca postanowił, że „Spra-
wy kanonizacji sług Bożych rządzą się szczególną ustawą papie-
ską” (kan. 1403 § 1). W dniu ogłoszenia Kodeksu dla Kościoła ła-
cińskiego, Jan Paweł II promulgował konstytucję apostolską Divi-
nus perfecionis Magister26, która tego dnia, tj. 25 stycznia 1983 r. 
weszła w życie (nr 17). Zawiera ona podstawową strukturę obo-
wiązującego prawa kanonizacyjnego Kościoła katolickiego. Oczy-
wiście, „w sprawach tych mają ponadto zastosowanie przepisy 

                                                

22 AAS 75(1983), pars II, s. VII-XIV. 
23 Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, AAS 

75(1983), pars II, can. 1186. 
24 Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, auctoritate Ioannis Pauli PP. II 

promulgatus, Libreria Editrice Vaticana 1990, can. 884; zob. też: AAS 82(1990) 

1236. 
25 KPK, kan. 1187; CIC, kan. 1277 § 1. Na temat kultu publicznego zob. 

KPK, kan. 834. O pojęciach beatyfikacja i kanonizacja zob.: H. Misztal, Prawo 
kanonizacyjne, s. 72-91; F. Dell’Oro, Beatificazione e canonizzazione. «Excursus» 
storico-liturgico, Roma 1997. 

26 Ioannes Paulus II, Constitutio Apostolica «Divinus perfecionis Magister». 
Modus procedenti in Causarum canonizationis instructione recognoscitur et Sacrae 
Congregationis pro Causis Sanctorum nova datur ordinatio (25 I 1983), AAS 

75(1983) 349-355. 
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Kodeksu, ilekroć w tejże ustawie odsyła się do prawa powsze-
chnego albo chodzi o normy, które z samej natury rzeczy dotyczą 
tych spraw” (kan. 1403 § 2). W interesującej nas sprawie posta-
nowiono, że właściwy do prowadzenia procesu biskup „1. Zażąda 
od postulatora sprawy […], dokładnej informacji o życiu Sługi 
Bożego a także powodów, które wydają się przemawiać za pro-
wadzeniem sprawy kanonizacyjnej”. Cytowany tekst zawiera 
pierwszą z sześciu zasad postępowania, które papież polecił za-
chowywać w dochodzeniu prowadzonym przez biskupa „według 
Norm Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych” (nr 2). 

Biskup Rzymu może delegować władzę ustawodawczą dy-
kasteriom Kurii Rzymskiej i Synodowi Biskupów. Tak też się stało 
w rozpatrywanym zakresie. Przywołane zasady zostały rozwinię-
te w Normach Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, które należy zacho-
wać przy prowadzeniu dochodzenia przez Biskupów w sprawach kanoni-
zacyjnych27, wydanych 7 lutego 1983 r. Określając zadania postula-
tora, postanowiono m.in., że do niego „przede wszystkim należy 
przeprowadzenie poszukiwań odnośnie do życia sługi Bożego,  
o którego chodzi, także opinii świętości, jak również ważności 
sprawy dla życia Kościoła i o tym poinformowanie Biskupa” (nr 
3b). Postulator sam musi być przekonany co do istnienia waloru 
eklezjalnego sprawy; fakt ten ma wykazać w prośbie (supplex li-
bellus). 

Do prowadzenia praw kanonizacyjnych odnoszą się też prze-
pisy aktów administracyjnych. Najnowszym dokumentem jest 
Sanctorum Mater – instrukcja Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych  
o prowadzeniu dochodzenia diecezjalnego lub eparchialnego w sprawach 
kanonizacyjnych, zaaprobowana przez papieża Benedykta XVI  
22 lutego 2007 r., podpisana przez prefekta i sekretarza Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych 17 maja 2007 r., a zaprezentowana 18 lutego 

                                                

27 Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis faciendis (7 II 1983), AAS 

75(1983) 396-403. 
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2008 r., po promulgacji w Acta Apostolicae Sedis28 i Communicatio-
nes29. Jest ona owocem refleksji Zebrania Plenarnego Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych, które odbyło się w Rzymie w kwietniu 
2006 r. W specjalnym przesłaniu do uczestników tej sesji papież 
Benedykt XVI przywołał reformę Jana Pawła II – konstytucję apo-
stolską Divinus perfectionis Magister oraz Norme servandae in inquisi-
tionibus ab Espiscopis faciendis in causis Sanctorum - i zauważył, że: 
„Doświadczenie ponad dwudziestu lat tego [ostatniego – W.B.] 
tekstu sugeruje Kongregacji przygotowanie instrukcji dla pogłę-
bienia dochodzenia diecezjalnego w sprawach kanonizacyj-
nych”30. 

Papież zachęcił zatem członków Kongregacji do działania, 
zgodnie z art. 34 Kodeksu Prawa Kanonicznego, tj. do wydania 
aktu, który obowiązywać będzie wszystkich zaangażowanych  
w prowadzenie spraw kanonizacyjnych w fazie diecezjalnej (epar-
chialnej), przy zachowaniu dotychczasowych ustaw31. We Wpro-
wadzeniu do instrukcji wyraźnie podkreślono, że „ma ona na celu 
wyjaśnienie norm obowiązującego prawa w sprawach beatyfika-
cyjnych i kanonizacyjnych, ułatwienie ich stosowania i ukazanie 
sposobów wykonania tych norm, czy to w sprawach nowych, czy 
dawnych”32. 

Aktualności sprawy kanonizacyjnej dotyczy art. 17: „Po-
stulator prowadzi przede wszystkim poszukiwania na temat życia 
sługi Bożego, które są użyteczne do poznania opinii świętości lub 
                                                

28 Congregatio de Causis Sanctorum, Sanctorum Mater. Istruzione per lo 
svolgimento delle Inchieste diocesane o eparchiali nelle Cause dei Santi (17 V 2007), 

AAS 99(2007) 465-510. 
29 39(2007), n. 2, s. 221-268. Zob. J.L. Gutiérrez, La instrucción «Sanctorum 

Mater» de la Congregación de las Causas de los Santos, „Ius Canonicum” 48(2008), 

n. 96, s. 631-661. 
30 Zob. W. Bar, Przed «Sanctorum Mater», w: O «Sanctorum Mater», red.  

W. Bar, L. Fiejdasz, Lublin 2008, s. 21. 
31 M. Sitarz, Miejsce instrukcji w hierarchii aktów normatywnych, w: tamże,  

s. 37-39. 
32 AAS 99(2007) 465. 
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męczeństwa, opinii znaków i waloru eklezjalnego sprawy” (§ 1). 
Aby zatem mógł wykazać znaczenie sprawy dla Kościoła, musi 
poznać życie kandydata do chwały ołtarzy, jego działalność, zwła-
szcza to, co decyduje o opinii świętości, czy spełnione są wymaga-
nia prawa kanonicznego. By praca postulatora była prowadzona 
w rzeczywistym środowisku życia i śmierci (i opinii świętości) 
kandydata na ołtarze, w Sanctorum Mater nakazano, by postulator 
(lub wicepostulator diecezjalny, eparchialny) rezydował w die-
cezji lub eparchii (art. 15 § 1). 

Wynik poszukiwań referuje biskupowi, nie pomijając dowo-
dów przeciwnych (§ 2)33. Ocena należy do biskupa: „Biskup wi-
nien ocenić dokumentację dla upewnienia się o istnieniu opinii 
świętości lub męczeństwa i opinii znaków oraz ocenić walor 
eklezjalny sprawy”34. Na to, jak ważny jest to moment, wskazuje 
się też w art. 7 § 1 instrukcji: „Biskup diecezjalny lub eparchialny, 
zanim podejmie decyzję o rozpoczęciu sprawy, winien upewnić 
się, czy u znacznej części ludu Bożego sługa Boży cieszy się auten-
tyczną i rozpowszechnioną opinią świętości lub męczeństwa, łą-
cznie z autentyczną i rozpowszechnioną opinią znaków”. Jeszcze 
mocniej wyrażono to w art. 40 § 1, gdzie użyto sformułowania: 
„biskup diecezjalny lub eparchialny może przyjąć prośbę o rozpo-
częcie sprawy dopiero po stwierdzeniu istnienia autentycznej  
i powszechnej opinii świętości lub męczeństwa i opinii znaków”. 

W tej ocenie właściwy miejscowo biskup nie pozostaje sam. 
Zgodnie z Normami (nr 11 a) oraz instrukcją Sanctorum Mater ma 
on obowiązek zwrócenia się „do Konferencji Episkopatu, przynaj-
mniej regionalnej, z prośbą o wyrażenie opinii na temat słuszności 
rozpoczęcia sprawy” (art. 41 § 1), a w katolickich kościołach 
wschodnich „do Synodu Biskupów Kościołów Patriarchalnych 
lub do Kościołów Arcybiskupich Większych, lub do Rady Hierar-
chów Kościołów Metropolitalnych sui iuris” (§ 2). 

                                                

33 Zob. art. 8 § 1. 
34 Art. 8 § 2. 
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Nie wolno też zapominać, że biskup, kierując do Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych prośbę o nihil obstat, ma do niej dołączyć 
notatkę, „w której podaje dane biograficzne sługi Bożego (data, 
miejsce, diecezja urodzenia i śmierci, jego aktywność w Kościele 
itp.) i na temat waloru eklezjalnego sprawy”35. 

2. ZNACZENIE SPRAW KANONIZACYJNYCH W NAUCZANIU JANA PAWŁA II 

Walor eklezjalny każdej sprawy weryfikuje się w czasie pro-
cesu kanonizacyjnego na terenie diecezji, zgromadzony materiał 
poddawany jest osądowi w toku merytorycznych dyskusji w Kon-
gregacji Spraw Kanonizacyjnych. Znajduje swój wyraz w dekrecie 
o heroiczności cnót albo o męczeństwie, a w formie rozwiniętej, 
często z bezpośrednim odniesieniem, w homilii wygłaszanej w cza-
sie uroczystości kanonizacyjnej lub beatyfikacyjnej albo związany-
mi z nią przemówieniami. Każde takie wydarzenie ma wymiar 
publiczny, niesie też ze sobą przesłanie społeczne.  

Walor eklezjalny beatyfikacji i kanonizacji odnajdujemy  
w wielu dokumentach papieskich. Na przykład znaczenie mę-
czeństwa zostało utrwalone w liście apostolskim Tertio millennio 
adveniente36, z 10 listopada 1994 r., zawierającym program przy-
gotowania do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000; w liście apostol-
skim Novo millennio ineunte37, z 6 stycznia 2001 r., zawierającym 
pastoralne priorytety Roku Jubileuszowego; w encyklice Veritatis 
splendor38 – z 6 sierpnia 1993 r. – o niektórych podstawowych pro-
blemach nauczania moralnego Kościoła; w Ut unum sint39, z 25 
                                                

35 Art. 45 § 1. 
36 Ioannes Paulus II, Epistula Apostolica «Tertio millennio adveniente», AAS 

87(1995) 29-30, n. 37. 
37 Tenże, Epistula Apostolica «Novo millennio ineunte», AAS 93(2001)  

266-309, n. 29. 
38 Tenże, Litterae Encyclicae «Veritatis splendor», AAS 85(1993) 1205-1208,  

n. 90-94. 
39 Tenże, Litterae Encyclicae «Ut unum sint»: de Oecumenico Officio, AAS 

87(1995) 971-972, n. 84. 
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maja 1995 r., encyklice o działalności ekumenicznej; w posynodal-
nych adhortacjach apostolskich poświęconych poszczególnym 
stanom w Kościele oraz wszystkim kontynentom. Wystarczy tu 
wskazać: Christifideles laici40 – z 30 grudnia 1988 r. – o powołaniu  
i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze 
Watykańskim II; Pastores dabo vobis41 – z 25 marca 1992 r. – o for-
macji kapłanów we współczesnym świecie; Vita consecrata42 – z 25 
marca 1996 r. – o życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele  
i w świecie. Druga grupia dokumentów poświęcona została Ko-
ściołom w Oceanii, Azji, Afryce i Ameryce43. W adhortacji dedyko-
wanej Europie podkreślił, że liczni świadkowie wiary chrześcijań-
skiej są wielkim znakiem nadziei, „który mamy podziwiać i naśla-
dować. Potwierdzają oni żywotność Kościoła; jawią się jako świa-
tło dla Kościoła i dla ludzkości, ponieważ pozwolili zajaśnieć  
w ciemnościach światłu Chrystusa”44.  

Każda sprawa kanonizacyjna, beatyfikacja czy kanonizacja 
ma swój niepowtarzalny walor eklezjalny. Ale jak „liczne są 
członki, ale jedno ciało” (1 Kor 12,20), tak wszyscy błogosławieni  
i święci pozostają w jednym Ciele, którym jest Kościół z Głową – 
Chrystusem (Kol 1,18). Nie można o tym zapominać; dlatego  
w każdej sprawie należy dostrzegać przesłania ogólne, jak też 
specjalne skierowane do konkretnych ludzi i środowisk. 

                                                

40 Tenże, Adhortatio Apostolica Post-synodalis «Christifideles Laici», AAS 81 

(1989) 466-468, n. 39. 
41 Tenże, Adhortatio Apostolica postsynodalis, «Pastor dabo vobis», AAS 84 

(1992) 665-666, 742-745, 778-782, n. 6, 48, 70. 
42 Tenże, Adhortatio Apostolica Post-synodalis «Vita consecrata», AAS 88(1996) 

399-400, 420-421, 462-463, 468-469, n. 26, 47, 86, 93. 
43 Tenże, Adhortatio Apostolica post synodalis «Ecclesia in Oceania», AAS 94 

(2002) 361-428; tenże, Adhortatio Apostolica Post Synodum pro Asia «Ecclesia in 
Asia», AAS 92(2000) 449-528; tenże, Adhortatio Apostolica post-sinodalis «Ecclesia 
in Africa», AAS 88(1996) 5-82; tenże, Adhortatio Apostolica post-sinodalis «Ecclesia 
in America», AAS 91(1999) 737-815. 

44 Tenże, Posynodalna Adhortacja Apostolska «Ecclesia in Europa», „L’Osser-

vatore Romano” [wyd. pol.] 24(2003), nr 7-8, s. 8. 
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Jan Paweł II ogłosił świętymi 482 osoby podczas 52 celebracji. 
Beatyfikował 1341 osób w czasie 147 celebracji. Jak zaznaczono,  
w czasie tych uroczystości akcentowane jest przesłanie wynika-
jące z każdej beatyfikacji i kanonizacji. Ks. prof. H. Misztal propo-
nuje ich rozważanie i porządkowanie na dwóch płaszczyznach: 
horyzontalnej i wertykalnej. Do pierwszej należą te, które skiero-
wane są do wszystkich ludzi dobrej woli, do całej wspólnoty Ko-
ścioła powszechnego, do poszczególnych Kościołów lokalnych, do 
wspólnot zakonnych, narodowych, określonych grup społecznych, 
stanów itp. Są one związane z okolicznościami miejsca i czasu (np. 
zagrożenia dla życia, zdrowia, moralności, potrzeby podejmowa-
nia zadań w Kościele, uwrażliwiania na problemy społeczne).  
W wymiarze wertykalnym liniami przewodnimi będą: odnoszące 
się do kultu Boga i poszczególnych Osób Trójcy Świętej, Jego 
przymiotów, kultu Serca Jezusowego, Chrystusa Króla, Matki 
Bożej45.  

Chociaż wypowiadane były wobec zgromadzenia wierzą-
cych, to wielokrotnie za adresatów miały wszystkich ludzi. Do ta-
kich należy głos w obronie prawa do życia, poszanowania godności 
człowieka, kobiety, zachowania hierarchii wartości, pokoju i przy-
rody, w której winno się odnajdować ślady Stwórcy46. 

O wartości każdego życia mówił wielokrotnie przy prokla-
mowaniu męczenników. Szczególną okazją była choćby kanoniza-
cja Maksymiliana M. Kolbego (10 października 1982 r.). Życie jest 
tak cenne, że wolno je ofiarować tylko w przypadku obrony naj-
większych wartości: dla ratowania życia innych. Ojciec Maksymi-
lian oddał je za życie ojca rodziny47; podobnie uczyniła bł. Ma-
rianna Biernacka, która zastąpiła wytypowaną do rozstrzelania 

                                                

45 H. Misztal, Mówią święci. Przesłania Jana Pawła II w polskich beatyfikacjach 
 i kanonizacjach, Lublin-Sandomierz 1999, s. 30. 

46 Tamże, s. 32. 
47 Zob. Homilia na kanonizację błogosławionego Maksymiliana Kolbe. Męczen-

nik miłości (10 października), w: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, 1982, vol. 2, 

Poznań 1996, s. 531-532. 



WALOR EKLEZJALNY BEATYFIKACJI I KANONIZACJI 71 

synową, aby ratować ją i nienarodzone dziecko48. Papież, odno-
sząc się do systemów totalitarnych – nazizmu i komunizmu, które 
pozbawiły życia miliony ludzi, przestrzega, że kto niszczy życie, 
nie ma szans zwycięstwa i przetrwania; śmierć zaś o. Maksy-
miliana stała się znakiem zwycięstwa odniesionego nad całym 
systemem pogardy i nienawiści człowieka i tego, co w nim boskie. 

Przykłady bł. Marii Franciszki Siedliskiej, bł. Bronisławy La-
ment i bł. Michała Kozala stały się sposobnością do mobilizacji w ce-
lu obrony życia poczętego, bo każde jest święte i nienaruszalne49. 

Podkreślał też, że miłość wyklucza traktowanie osoby jako 
przedmiotu użycia, domaga się afirmacji człowieka, bo jest osobą, 
czyli „jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg zechciał dla 
niego samego” (KDK). Między innymi polskim parlamenta-
rzystom przypomniał, że „fundamentem rozwoju wolnego i de-
mokratycznego społeczeństwa jest poszanowanie godności osoby 
ludzkiej i jej praw”; a wszystkim wierzącym – że obrona godności 
należy do ewangelicznej misji Kościoła, w tym wychowywania do 
odpowiedzialnego korzystania z wolności, ostrzegania przed za-
grożeniami, „jakie mogą wynikać z redukcyjnych wizji istoty i po-
wołania człowieka, i jego godności”50. Poszanowanie godności 
osoby to także poszanowanie godności jej ciała. Szczególną miarą 
postaw jest stosunek do kobiet, których geniusz jest ważny zarów-
no w sferze gospodarczej, w życiu publicznym, jak też we wspól-
nocie Kościoła. Dzięki nim dokonuje się humanizacja świata, 

                                                

48 Zob. Congregatio de Causis Sanctorum, Vladislavien. et Aliarum. Beatifica-
tionis seu declarationis martyrii Servorum Dei et Servarum Dei Antonii Juliani Nowo-
wiejski archiepiscopi, Henrici Kaczorowski et Aniceti Kopliński sacerdotum, Maria 
Annae Biernacaka laicae, atque Centum Trium Sociorum, in odium fidei, uti fertur, 
annis 1939-1945 interfectorum. Positio super martyrio, Roma 1997, vol. I, s. 36-38. 

49 Zob. Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II wygłoszona podczas Mszy św., Ło-
wicz, 14.06.1999, w: Bóg jest miłością. VII Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny, 

Olsztyn 1999, s. 192-197. 
50 Zob. Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II wygłoszone w Zgromadzeniu 

Narodowym, Warszawa, 11.06.1999, w: Bóg jest miłością, s. 118-124. 
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kształtuje cywilizacja miłości51. Myśl tę rozwijał przy okazji 
beatyfikacji Karoliny Kózkówny52, Marii Karłowskiej i Bernardy-
ny Jabłońskiej, które objawiały „geniusz kobiety” „w głębokiej 
wrażliwości na ludzkie cierpienie, w delikatności, otwarciu, goto-
wości do pomocy i w innych zaletach ducha właściwych kobiece-
mu sercu”53. W czasie beatyfikacji Teresy Bracco zachęcał, zwłasz-
cza młodych, „by uczyli się od niej wyrazistej wiary poświad-
czanej codziennym życiem, moralnej spójności, która nie idzie na 
kompromisy, odwagi poświęcenia nawet życia – jeśli to konieczne 
– w obronie wartości, które mu nadają sens”54.  

Zachowanie hierarchii wartości przez wszystkich ludzi to 
również treść przesłania beatyfikacji br. Alberta Chmielowskiego  
i o. Rafała Kalinowskiego: „Obaj […] odsłaniają przed nami taką 
hierarchię wartości, bez której życie ludzkie nie osiąga właściwej 
sobie miary”55. Narażonym na działanie fałszywych proroków, 
ukazywał odwagę wiary i entuzjazm bł. Karola Meisnera, gdyż 
„nasze zadanie w świecie każe nam, chrześcijanom, nie przystoso-

                                                

51 List Ojca Świętego Jana Pawła II do Kobiet, „L’Osservatore Romano” 

16(1995), nr 8-9(176), s. 18-22; Niezbywalna godność kobiet i ich uczestnictwo w ży-
ciu społecznym. Przesłanie Jana Pawła II do sekretarza generalnego IV Światowej Kon-
ferencji ONZ poświęconej Kobiecie, w: Bóg jest miłością, s. 16-18. 

52 Zob. Ioannes Paulus II, Litt. Ap. «In ipsa hora», Venerabili Servae Dei Caro-
linae Kózka Beatorum honores decernuntur, AAS 80(1988) 957-960; Przypatrzcie się, 
bracia, powołaniu waszemu. 10 VI – Tarnów. Msza św. i beatyfikacja Karoliny Kóz-
kówny, „L’Osservatore Romano” [wyd. pol.] 1987, nr 5(90), s. 17-18. 

53 Serce Jezusa – źródło życia i świętości. Homilia podczas beatyfikacji sióstr 
Bernardyny Marii Jabłońskiej i Marii Karłowskiej, „L’Osservatore Romano” [wyd. 

pol.] 18(1997), nr 7(194), s. 44-47. 
54 Ich imiona są wpisane w pamięć Kościoła. Msza św. beatyfikacyjna Jana Marii 

Boccardo, Teresy Grillo Michel i Teresy Bracco, 24 maja – Turyn, „L’Osservatore Ro-

mano”, 19(1998), nr 10(206), s. 38, n. 4. 
55 Kraków, 22 czerwca 1983 r.  
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wywać się i nie szukać wygodnego miejsca wśród współczesnych, 
gdyż to oznaczałoby rezygnację z naszej tożsamości”56. 

Porządek w życiu poszczególnych ludzi, zwłaszcza płynący 
ze zjednoczenia z Bogiem w miłości, pozwala zachować, przywró-
cić pokój między narodami, grupami etnicznymi itd. Apostołem 
pokoju, przez posługę pasterską był m.in. bł. Stefan Frelichowski, 
więzień obozów57. „Męczennicy pozostawili nam niezwykłe orę-
dzie, zawarte w słowach i pismach: orędzie przebaczenia nieprzy-
jaciołom”58, pracy „na rzecz pojednania i pokoju”59.  

W przesłaniach ogólnokościelnych istotne jest zauważanie 
Chrystusa, przeciwstawianie się w ten sposób spojrzeniom na 
Kościół jako organizacji czysto ludzkiej, zobowiązanej do akcji 
charytatywnych i humanitarnych. Przed mszą św. beatyfikacyjną 
Karoliny Kózkówny, Jan Paweł II nawiązał do obrazu winnego 
krzewu, którym stał się Syn Boży, „byśmy mogli z Niego wyra-
stać jak latorośle. Wszyscy! I żeby Ojciec, który ten krzew winny 
uprawia […], nie musiał żadnej odciąć i odrzucić, ale żeby wszy-
scy mogli wyrosnąć w jedności z tego krzewu razem z Chrystu-
sem, tak jak wyrosła […] Służebnica Boża, Karolina”60. 

Chrystus spotyka się z odrzuceniem, napotyka „na opór  
i sprzeciw aż do negacji Boga. Do ateizmu jako programu”, mówił 

                                                

56 Ioannes Paulus II, Homilia. Berolini habita, occasione oblata beatificationis 
martyrum Bernardi Lichtenberg et Caroli Leisner, AAS 88(1996) 922-930. 

57 Społeczeństwa i narody potrzebują ludzi pokoju. Homilia podczas beatyfikacji 
ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego i nabożeństwa czerwcowego, „L’Osservatore 

Romano” [wyd. pol.] 20(1999), nr 8(215), s. 30-32. 
58 Homilia, „L’Osservatore Romano” [wyd. pol.] 13(1992), nr 12, s. 45-47,  

n. 5. 
59 Homilia, „L’Osservatore Romano” [wyd. pol.] 20(1999), nr 6-7, s. 24, n. 3. 

Zob. W. Bar, Sprawy kanonizacyjne Męczenników XX wieku. Studium nad juryspru-
dencją Kongregacji, Lublin 2003, s. 41. 

60 Słowa wypowiedziane do wiernych przed Mszą św. beatyfikacyjną, Tarnów, 
„L’Osservatore Romano” [wyd. pol.] 1987, nr 5(90), s. 17. 
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np. przy okazji beatyfikacji biskupa Michała Kozala61 i Anieli Sala-
wy62. Szczególnie na chwile prób, wskazał Boże Miłosierdzie i jego 
apostołkę – s. Faustynę Kowalską63 oraz tych, którzy zawierzyli 
Maryi Matce Jezusa64.  

Trzeba „trwać i stale postępować w życiu eucharystycznym, 
w pobożności eucharystycznej, rozwijać się duchowo w klimacie 
Eucharystii”, pisał w encyklice Redemptor Hominis65. Eucharystia 
umacnia i łączy, uczy miłości i służby drugiemu człowiekowi, wy-
kazywał mi.in. przy beatyfikacjach br. Alberta Chmielowskiego  
i o. Rafała Chylińskiego, bpa Michała Kozala, Stanisława Kazi-
mierczyka66. Bł. Bronisława Lament „przez całe życie odznaczała 
się szczególną wrażliwością na ludzką biedę”67, a Edmund Boja-

                                                

61 Jego miłość ‘do końca’ pozostaje po stronie człowieka, „L’Osservatore Roma-

no” [wyd. pol.] 9(1987), nr 5bis(90), s. 19. 
62 Zob. Próby i zwycięstwa wiary naszego czasu, „L’Osservatore Romano” 

[wyd. pol.] 12(1991), nr 8, s. 7-8; Przeszłość wskazuje drogę ku przyszłości. 
Przemówienie przed końcowym błogosławieństwem, tamże, s. 9. 

63 Dar Boży dla naszych czasow. Msza św. Kanonizacyjna na placu św. Piotra 
(30 kwietnia 2000 r.), „L’Osservatore Romano” [wyd. pol.] 21(2000), nr 6(224), s. 
25-26. 

64 Jak to czynili np. o. Maksymilian Kolbe, Sebastian Józef Pelczar, Hono-
rat Koźmiński. Zob. Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II, „L’Osservatore Roma-
no” 3(1982), nr 9(1982), s. 1; W. Bar, Kanonizacja o. Maksymiliana M. Kolbego jako 
męczennika, w: Historia magistra vitae. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Jerzego 
Flagi, red. A. Dębiński, S. Wrzosek, K. Maćkowska, M. Kruszewska-Gagoś, Lu-
blin 2007, s. 163-165; Jan Paweł II, Dziś Pan przedłuża dni ich życia. 16 X – Msza 
św. w dziesiątą rocznicę pontyfikatu. Beatyfikacja (o. Honorata Koźmińskiego), „L’Os-
servatore Romano” [wyd. pol.] 9(1988), nr 10-11(107-108), s. 16-17; tenże, Chrze-
ścijanie w pełnym tego słowa znaczeniu. Msza św. i beatyfikacja bpa Józefa Sebastiana 
Pelczara, „L’Osservatore Romano” [wyd. pol.]  1991, wyd. specjalne, s. 14-16. 

65 Zob. w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1, Kraków 1996, s. 3-53. 
66 Zob. Polonia Seraphica. Polscy święci franciszkanie, Wrocław 2009, s. 44-46. 
67 ‘Nie kradnij’ znaczy także nie nadużywaj twojej władzy nad własnością. Homilia 

wygłoszona podczas Mszy św. na lotnisku białostockiego Aeroklubu. Beatyfikacja matki 
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nowski „wiedziony pełnym wrażliwości rozeznaniem potrzeb, 
dał początek licznym dziełom wychowawczym, charytatywnym, 
kulturalnym i religijnym”68. 

Charakterystyczny jest też walor ekumeniczny spraw kano-
nizacyjnych. W cytowanej już adhortacji posynodalnej dedykowa-
nej Europie podkreślił, że męczennicy „należąc do różnych wyz-
nań chrześcijańskich, stanowią również znak nadziei dla ekume-
nizmu; jesteśmy bowiem pewni, że ich krew jest także limfą je-
dności dla Kościoła”69. Ten wymiar Świadków Wiary XX w. został 
podkreślony w czasie Wielkiego Jubileuszu, w trakcie ekume-
nicznego ich wspomnienia, które odbyło się w rzymskim Kolose-
um 7 maja 2000 r.70 Z kolei w Płowdiw, 26 maja 2002 r. nawiązał 
do tego wydarzenia wskazując, że „danina wierności Chrystusowi 
aż po najwyższe świadectwo łączy obydwie wspólnoty kościelne 
w Bułgarii […] ‘Chyba najbardziej przekonujący jest ten ekumeni-
zm świętych, męczenników. Communio sanctorum mówi głośniej, 
aniżeli podziały’ (Tertio millennio adveniente, nr 37)”71. Trzeba też 
postawy przebaczenia krzywd wyrządzonych i doświadczonych, 
czego mogą uczyć właśnie święci72; mieć zawsze na uwadze pow-
szechne powołanie do świętości. Dlatego należy dbać o tożsamość 
chrześcijańską w każdym stanie. 

                                                                                                     

Bolesławy Lament, „L’Osservatore Romano” [wyd. pol.] 12(1991), nr 5(132),  
s. 46-49. 

68 Świadkowie żywej wiary, niezachwianej nadziei i ofiarnej miłości. Homilia 
podczas Mszy św. beatyfikacyjnej na placu Józefa Piłsudskiego, „L’Osservatore Ro-
mano” [wyd. pol.] 20(1999), nr 8(215), s. 74-76. 

69 Tenże, Posynodalna Adhortacja Apostolska «Ecclesia in Europa», „L’Osser-
vatore Romano” [wyd. pol.] 24(2003), nr 7-8, s. 8. 

70 Zob. W. Bar, Sprawy kanonizacyjne Męczenników, s. 43-46. 
71 Ioannes Paulus II, Homilia. Philippopoli in Mesia occasione oblata Beatifica-

cionis presbyterorum Kamen Vitchew, Pavel Djidiov, Josaphat Chichkov, AAS 94(2002) 
567-571. 

72 Zob. Tertio millennio adveniente, nr 32, 34, 48; Kto miłuje Chrystusa, żyje 
Jego Ewangelią. Msza św. w Ołomuńcu i kanonizacja Jana Sarkandra i Zdzisławy  
z Lemberku, „L’Osservatore Romano” [wyd. pol.] 16(1995), nr 7(175), s. 15-17.  
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Tymi, którzy wychowują świętych są święci, święte rodziny73. 
Ukazując przykład bł. Wincentego Vilara Davida, papież przypo-
mniał, że „Stan małżeński, praca zawodowa, życie typowe dla lu-
dzi świeckich – wszystko to są drogi wiodące do świętości, jeśli 
człowiek przeżywa je w prawdzie i z ewangelicznym zaangażo-
waniem, spełniając zobowiązania wynikające ze chrztu”74. Każdy 
wychodzi z rodziny, dlatego „Kościół i świat potrzebują rodzin, 
będących – jak rodzina Tornay – środowiskiem, gdzie rodzice mó-
wią swoim dzieciom o Chrystusie, które powołuje ludzi do życia 
chrześcijańskiego, kapłańskiego i zakonnego”75. Przy beatyfikacji 
Alojzego i Marii Beltrame Quattrocchi zaznaczył, że w centrum 
ich życia „była codzienna Eucharystia, z którą łączyło się oddanie 
Najświętszej Maryi Pannie, wzywanej w modlitwie różańcowej 
odmawianej co wieczór. Szukali też rad u światłych kierowników 
duchowych. Dzięki temu potrafili towarzyszyć dzieciom w wybo-
rze powołania, ucząc je oceniania każdej sprawy zgodnie z miarą 
‘od dachu w górę’”. Są wzorem zwyczajnego życia przeżytego  
w sposób nadzwyczajny76. 

O tożsamości w stanie zakonnym świadczy „wierność wobec 
charyzmatu zakonnego”. Pozwala ona „miłować tak, jak Chrystus 
miłował, nawet pośród największych trudności”. Na przykład bł. 
Rita Dolores Pujalte, Franciszka Adela i inni nie tylko dla zako-
nów, „są wyrazistym znakiem nieprzemijających wartości du-

                                                

73 Święci nie przemijają. Święci żyją świętymi i pragną świętości. Homilia, Stary 
Sącz, 16.06.1999, w: Bóg jest miłością, s. 227-232. 

74 Jan Paweł II, Wyznawali wiarę aż do męczeństwa. Msza św. i beatyfikacja 
męczenników rewolucji francuskiej i hiszpańskiej wojny domowej oraz włoskiego za-
konnika (homilia, 1.10.1995), „L’Osservatore Romano” [wyd. pol.] 17(1996), nr 1, 
s. 24, n. 8. 

75 Ioannes Paulus II, Homilia. In Vaticana basilica habita ob decretos Dei servis 
Mauritio Tornay, Aloisiae a Iesu Triclet Columbae Ioannae Gabriel et Floridae Cevoli 
Beatorum caelitum honores, AAS 86(1994) 315-316. 

76 Jan Paweł II, Przeżywali zwyczajne życie w sposób nadzwyczajny. Msza św. 
beatyfikacyjna w Bazylice Watykańskiej (homilia, 21.10.2001), „L’Osservatore Roma-
no” [wyd. pol..] 23(2002), nr 1(239), s. 51-52. 
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cha”77. Papież pragnął, by męczeńska śmierć kleryków klaretyń-
skich z Barbastro stała się „zaczynem odnowy powołań kapłań-
skich i seminariów na całym świecie”, a nowicjusze i seminarzyści 
ze Zgromadzenia Misjonarzy Synów Niepokalanego Serca Maryi, 
którzy „nie chcieli się wyrzec wiary i ślubów zakonnych są przy-
kładem dla nowicjuszy i seminarzystów uznania trwałej wartości 
„właściwej intensywnej formacji, której podstawą jest zdrowa 
pobożność, wierność powołaniu, radosna przynależność do Kościo-
ła i praca dla jego dobra we własnym zgromadzeniu, wytrwałość 
w dawaniu świadectwa o swej tożsamości zakonnej”78. Przykła-
dem odnowiciela życia zakonnego, twórcy jego nowej formy,  
w celu odradzania w społeczeństwie ducha gorliwości pierwszych 
chrześcijan jest o. Honorat Koźmiński79; natomiast umiejętnego 
odczytywania własnego charyzmatu i dostosowywania do „no-
wych czasów, nowych możliwości, ale także i nowych trudności, 
nowych wyzwań” można uczyć się od bpa Józefa Sebastiana Pel-
czara80. 

Wśród świadków Chrystusa są liczni biskupi i kapłani, którzy 
jako dobrzy pasterze nie opuścili owczarni, aż do śmierci81. W gło-

                                                

77 Jan Paweł II, Są znakami nadziei dla wszystkich. Homilia Ojca Świętego 
wygłoszona podczas Mszy św. beatyfikacyjnej (10.05.1998), „L’Osservatore Roma-
no” [wyd. pol.] 19(1998), nr 7, s. 25-36, n. 4-5, 7-8. 

78 Congregatio de Causis Sanctorum, Barbastren. Decretum super declara-
tione martyrii in causa canonizationis Servorum Dei Philippi a Iesu Munáriz Azcona, 
sacerdotis professi Congreagationis Missionariorum Filiorum Immaculati Cordis 
B.M.V et quinquaginta sociorum eiusdem Congretionionis in odium fidei, uti fertur, 
interfectorum (1936), AAS 84(1992) 916-923. 

79 Jan Paweł II, Dziś Pan przedłuża dni ich życia. Msza św. w dziesiątą rocznicę 
pontyfikatu. Beatyfikacja (16.10.1988), „L’Osservatore Romano” [wyd. pol.] 
9(1988), nr 10-11(107-108), s. 16-17. 

80 Jan Paweł II, Chrześcijanie w pełnym tego słowa znaczeniu. Msza św. i bea-
tyfikacja bpa Sebastiana Józefa Pelczara, „L’Osservatore Romano” [wyd. pol.]  
12 (1991), nr 5(132), s. 13-15. 

81 Jana Paweł II, Mistrzowie wiary. Msza św. i beatyfikacja 13 sług Bożych, 
„L’Osservatore Romano” [wyd. pol.] 16(1994), nr 1, s. 12; tenże, Budowali świą-
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szeniu Słowa Bożego wspierać może św. Wojciech82, w sprawo-
waniu sakramentu pokuty – męczennik konfesjonału o. Rafał 
Chyliński83, czy Honorat Koźmiński, „którego heroiczna wprost 
posługa w konfesjonale była prawdziwym kierownictwem ducho-
wym”84. 

3. WALOR EKLEZJALNY KANONIZACJI I BEATYFIKACJI ZA PONTYFIKATU 
BENEDYKTA XVI 

Dotychczas papież Benedykt XVI przewodniczył siedmiu ce-
lebracjom, w czasie których kanonizował 28 błogosławionych. 
Pierwsza kanonizacja jego pontyfikatu – 23 października 2005 r.85 
– związana była z zakończeniem Roku Eucharystii, Synodu 
Biskupów na temat Eucharystii jako centralnego elementu życia i świa-
dectwa Kościoła oraz Światowym Dniem Misyjnym pod hasłem: 
Misja: Chleb łamany dla życia świata. 

                                                                                                     

tynię życia na fundamencie Chrystusa. Homilia Ojca Świętego wygłoszona podczas 
Mszy św. beatyfikacyjnej 9 listopada [1997], „L’Osservatore Romano” [wyd. pol.] 
19(1998), nr 1, s. 15. 

82 Homilia Jana Pawła II wygłoszona podczas Mszy św. w Pelplinie (06.06. 
1999), w: Bóg jest miłością, s. 31-35. 

83 Jan Paweł II, Protest błogosławionego o. Rafała. Msza św. w parku Agrykola. 
Beatyfikacja o. Rafała Chylińskiego, „L’Osservatore Romano”, wyd. pol., 12(1991), nr 
6(133), s. 37-39. 

84 Zob. przypis 79. 
85 Benedictus pp. XVI, Litterae Decretales Beatus Caietanus Catanoso sanctus 

declaratur, AAS 98(2006) 297-299; Benedictus pp. XVI, Litterae Decretales Beatus 
Albertus Hurtado cruchaga sanctus declaratur, AAS 98(2006) 300-302; Benedictus 
pp. XVI, Litterae Decretales Beatus Felix a Nicosia sanctus proclamatur, AAS 
98(2006) 425-427; Benedictus pp. XVI, Litterae Decretales Beatus Sigismundus Go-
razdowski Sanctus declaratur, AAS 98(2006) 497-499; Benedictus pp. XVI, Litterae 
Decretales Beato Iosepho Bilczewski Sanctorum honores decernuntur, AAS 98(2006) 
641-643. Zob. Benedetto XVI, I Santi di Benedetto XVI. Selezioni testi di Papa Bene-
detto XVI, LEV 2008. 
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Po raz pierwszy Benedykt XVI obwieszczał: „Dla uczczenia 
Trójcy Przenajświętszej, dla wywyższenia wiary katolickiej, dla 
wzrostu życia chrześcijańskiego mocą autorytetu Jezusa Chrystu-
sa, św. Apostołów Piotra i Pawła, po głębokim namyśle i refleksji, 
wzywając Bożego światła i rady wielu braci w biskupstwie ogła-
szamy i uznajemy świętymi, błogosławionych: Józefa Bilczewskie-
go, Kajetana Catanoso, Zygmunta Gorazdowskiego, Alberta Hur-
tado Cruchagę i Feliksa z Nicosii”.  

W homilii Być chlebem łamanym za życie świata86 wezwał do 
kontemplacji Eucharystii jako źródła świętości i duchowego pokar-
mu dla misji chrześcijan w świecie; wskazując, że nie może być 
rozdźwięku pomiędzy kultem Eucharystii a praktycznym życiem 
każdego chrześcijanina, które winno być wcielaniem w życie 
miłości płynącej z tego sakramentu: „duchowość eucharystyczna 
powinna być wewnętrznym motorem wszelkiej działalności i nie-
dopuszczalna jest żadna dychotomia między wiarą i życiem  
w (…) misji chrześcijańskiego ożywiania świata”. Nowi święci zo-
stali ukazani jako wzory realizacji tej misji, aż za cenę życia. 
„Kościół ukazuje wszystkim swoim członkom pięciu nowych 
świętych, którzy karmiąc się Chrystusem, Chlebem żywym, na-
wrócili się do miłości i jej podporządkowali całe swoje życie! Ży-
jąc w różnych sytuacjach i mając różne charyzmaty, kochali Pana 
całym sercem, a bliźniego swego jak siebie samych, «tak że okaza-
li się wzorem dla wszystkich wierzących» (por. 1 Tes 1,7)”. 

Przedstawiając św. Józefa Bilczewskiego jako teologa, czło-
wieka modlitwy, szczególnego oddawania się adoracji euchary-
stycznej, wskazał go jako przykład dla księży i świadka wiary dla 
wszystkich chrześcijan. 

Również Zygmunt Gorazdowski słynął z pobożności eucha-
rystycznej. „Przeżywanie Ofiary Chrystusa prowadziło go ku cho-
rym, biednym i potrzebującym”. W tym celu założył stowarzysze-
nie kapłanów, Zgromadzenie Sióstr św. Józefa i inne organizacje 

                                                

86 Zob. „L’Osservatore Romano” [wyd. pol.] 26(2005), nr 11-12(278), s. 8-9. 
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charytatywne; „kierował się zawsze duchem współodczuwania, 
który zawiera w sobie Najświętsza Eucharystia”.  

Zaangażowanie społeczne i troskę o ubogich podkreślił Pa-
pież mówiąc o św. Albercie Hurtado. Papież zaznaczył, że ten 
święty „chciał się utożsamiać z Panem i kochać taką samą miło-
ścią ubogich. […] łączył w sobie prawdziwą kontemplację w dzia-
łaniu. […] Dla najbardziej potrzebujących i pozbawionych dachu 
nad głową założył El Hogar de Cristo (Chrystusowe ognisko domo-
we), stwarzając im środowisko rodzinne, pełne ludzkiego ciepła”. 
Od niego kapłani winni się uczyć prostoty i otwartości na innych, 
„będąc żywym wizerunkiem Nauczyciela «łagodnego i pokorne-
go sercem»”.  

Propagatorem kultu Jezusa eucharystycznego był św. Kajetan 
Catanoso87. Założył on Zgromadzenie Córek św. Weroniki Misjo-
narek Świętego Oblicza. „Św. Kajetan Catanoso był czcicielem  
i apostołem Świętego Oblicza Chrystusa. «Święte Oblicze to moje 
życie — mawiał. — To Ono jest moją siłą». Kierując się trafną in-
tuicją, połączył ten kult z pobożnością eucharystyczną. Wyrażał 
się o tym następująco: «Jeżeli chcemy adorować prawdziwe Obli-
cze Jezusa […] znajdujemy je w Bożej Eucharystii, gdzie wraz  
z Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa pod białą zasłoną hostii skry-
wa się Oblicze naszego Pana». Codzienna msza św. i częsta adora-
cja Sakramentu Ołtarza były duszą jego kapłaństwa: powodowa-
ny żarliwą i niestrudzoną miłością pasterską, oddawał się głosze-
niu kazań, katechezie, posłudze w konfesjonale, służbie ubogim, 
chorym, troszczył się o powołania. Założonemu przez siebie Zgro-
madzeniu Córek św. Weroniki, Misjonarek Świętego Oblicza 
przekazał ducha miłosierdzia, pokory i poświęcenia, który zna-
mionował całe jego życie”.  

                                                

87 Zob. A. Sorrentino, Il volto santo è la mia vita. San Gaetano Catanoso (1879-
1963), San Paolo Ed. 2005; C. Bove, San Gaetano Catanoso. Missionario del Volto 
Santo. Un prete del Sud nel cuore della Chiesa, San Paolo Ed. 2005. 
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Wspominając św. Feliksa z Nikozji88, kapucyna, przywołał 
często powtarzane przez niego – w różnych okolicznościach, ra-
dosnych i smutnych - słowa „Niech tak będzie, na chwałę miłości 
Bożej”. Żył nią i urzeczywistniał w miłości bliźniego. „Brat Feliks 
pomaga nam odkrywać wartość rzeczy małych, które nadają ży-
ciu smak, i uczy nas, jak rozumieć sens rodziny i służby braciom, 
pokazując, że prawdziwa i trwała radość, która jest pragnieniem 
serca każdej istoty ludzkiej, jest owocem miłości”.  

Na zakończenie Papież stwierdził, że „wszyscy musimy za-
cząć od Eucharystii”. Przywołując okoliczności kanonizacji oraz 
osoby zaliczone w poczet świętych, podkreślił, że „Kontemplacja 
Eucharystii powinna pobudzać wszystkich członków Kościoła,  
a przede wszystkim kapłanów, sługi Eucharystii, do odnowienia 
swego zobowiązania do wierności. Tajemnica eucharystyczna, ce-
lebrowana i adorowana, jest fundamentem celibatu, który kapłani 
otrzymali jako cenny dar i znak niepodzielnej miłości do Boga  
i bliźniego. Również dla osób świeckich duchowość eucharysty-
czna winna być wewnętrznym motorem wszelkiej działalności,  
i nie jest dopuszczalny żaden rozdźwięk między wiarą i życiem  
w ich misji napełniania świata duchem chrześcijańskim”.  

Dnia 15 października 2006 r. zaliczył w poczet świętych 
czworo błogosławionych: biskupa z Meksyku, Rafała Guízara 
Valencię (1878-1938)89; włoskiego kapłana Filipa Smaldone (1848-
1923)90, który troszczył się o ubogich, otaczając szczególną opieką 
głuchoniemych, założyciela Zgromadzenia Sióstr Salezjanek od 
Najświętszych Serc; Różę Venerini (1656-1728)91, apostołkę mło-
                                                

88 Zob. Felice da Nicosia. Modello di santità per i nostri giorni. Atti del 
secondo Convegno di studi (Nicosia, 2-3 settembre 2004), Ed. S. Vaccà 2007; San 
Felice da Nicosia. Immagini devozionali e rassegna bibliografica, ed. S. Lo Pintino 
2005. 

89 Zob. P. Barrajón, San Rafael Guízar Valencia, Obispo Missionero, México 
D.F. 2006. 

90 Benedictus pp. XVI, Litterae Decretales quibus beato Philippo Smaldone San-
ctorum honores decernuntur, AAS 99(2007) 773-775. 

91 Zob. R. Pomponio, Rosa Venerini. Maestra di vita, San Paolo Ed. 2006. 
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dych kobiet i założycielkę Zgromadzenia Pobożnych Nauczycie-
lek oraz francuską zakonnicę Teodorę Guérin (1798-1856)92, zało-
życielkę Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej z Saint-Mary-of-
the-Woods w stanie Indiana93. Okazali wielką mądrość serca ot-
wierając się na łaskę Chrystusa i zaproszenie: „«przyjdź i chodź 
za Mną» (Mk 10,21). Święci z pokorą i odwagą odpowiedzieli Mu 
«tak» i wyrzekli się wszystkiego, by być Jego przyjaciółmi. Tak 
zrobiło czworo nowych świętych, których dzisiaj czcimy w szcze-
gólny sposób. W nich powtórzyło się doświadczenie Piotra: «Oto 
my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą» (Mk 10,28). Ich je-
dyny skarb znajduje się w niebie: jest nim Bóg”. 

Charakteryzując poszczególne postacie, Benedykt XVI pod-
kreślił, że św. Rafał Guízar Valencia, zwany „biskupem ubogich” 
wśród priorytetów widział potrzebę formacji kapłanów. „Mawiał, 
że «biskupowi może zabraknąć mitry, pastorału, a nawet katedry, 
ale nigdy nie może mu zabraknąć seminarium”, dbał o formację 
kleryków. Papież wezwał biskupów i kapłanów, by przykład św. 
Rafała Guízara Valencii przypominał im, „że sprawą fundamen-
talną w programach duszpasterskich, oprócz ducha ubóstwa  
i ewangelizacji, powinno być budzenie powołań kapłańskich i za-
konnych oraz formacja według Serca Chrystusa”. 

Św. Filip Smaldone w nadzwyczajny sposób okazywał miłość 
„ubogim, zwłaszcza głuchoniemym, którym poświęcił się bez re-
szty”. W tym celu założył specjalne dzieło – Zgromadzenie Sióstr 
Salezjanek od Najświętszych Serc. Papież stwierdził, że „św. Filip 
Smaldone widział w głuchoniemych odbicie oblicza Jezusa i zwykł 

                                                

92 Zob. P. Blaker Mitchell, Mother Theodore Guérin: A Women for Our Time, 
Indiana 1998. 

93 Benedictus pp. XVI, Litterae Decretales quibus beato Raphaëli Guízar Valen-
cia Sanctorum honores decernuntur, AAS 99(2007) 401-404; Benedictus pp. XVI, 
Litterae Decretales quibus Rosae Venerini Sanctorum honores decernuntur, AAS 
99(2007) 313-315; Benedictus pp. XVI, Litterae Decretales quibus Theodorae Guérin 
Sanctorum honores decernuntur, AAS 99 (2007) 3-5. 
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powtarzać, że podobnie jak adorujemy Najświętszy Sakrament, 
powinniśmy klękać przed głuchoniemym”. Zachęcił wszystkich, 
by czerpiąc z jego przykładu odczytywać „w nim wezwanie, by 
nigdy nie oddzielać miłości do Eucharystii od miłości bliźniego”. 

Św. Róża Venerini zostawiła wszystko, „by pełnić wolę Bo-
żą”. „W tym zdaniu się na Boga miała źródło jej dalekosiężna 
działalność, której oddawała się z odwagą, zabiegając o rozwój 
duchowy i autentyczną emancypację młodych kobiet swoich cza-
sów. […] starała się dać im pełną formację, mocno zakorzenioną  
w nauczaniu Kościoła. Jej styl apostolski jeszcze dziś stanowi 
cechę wyróżniającą życie założonego przez nią Zgromadzenia Po-
bożnych Nauczycielek Róży Venerini. W dzisiejszym społeczeń-
stwie nadal aktualna i ważna jest posługa, którą pełnią one  
w szkolnictwie, a zwłaszcza w zakresie formacji kobiet!” 

Św. Teodora Guérin wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Opa-
trzności i poświęciła się nauczaniu w szkołach. Gdy wysłano ją  
z pięcioma siostrami do stanu Indiana, „stawiła czoło wielu wy-
zwaniom i wytrwale prowadziła dzieło, które Pan jej powierzył. 
Gdy umarła w 1856 r., siostry prowadziły szkoły i sierocińce w ca-
łym stanie Indiana”. Papież wskazuje M. Teodora Guérin jako 
„piękną postać duchową i wzór życia chrześcijańskiego. Była zaw-
sze gotowa wypełniać powierzane jej przez Kościół misje, a siłę  
i odwagę do ich realizacji dawała jej Eucharystia, modlitwa i nie-
skończona ufność w Bożą Opatrzność. Ta wewnętrzna siła spra-
wiała, że szczególną uwagę poświęcała ubogim, a zwłaszcza dzie-
ciom”. 

Papież wskazał nowych świętych za przykład i świadectwo 
młodym, prosząc by wszystkim dodali „odwagi, by [ci] poszli za 
Chrystusem, urzeczeni Jego spojrzeniem pełnym miłości”, by byli 
„gotowi opuścić wszystko dla Królestwa Bożego i kierować się lo-
giką daru i służby – jedyną logiką, która zbawia świat”94. 

                                                

94 Wyrzekli się wszystkiego, by pojść za Jezusem, „L’Osservatore Romano” 
[wyd. pol.] 28(2007), nr 1(289), s. 6-8. 
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Podczas kanonizacji 11 maja 2007 r., jedynej poza Rzymem, 
bo w czasie pielgrzymki do Brazylii z okazji V Konferencji Ogól-
nej Episkopatu Ameryki Łacińskiej, uwydatnił „znamienny […] 
przykład br. Galvão95, który zawsze był gotowy służyć ludziom 
pomocą, ilekroć się do niego zwracali. Słynął jako doradca, przy-
wracał pokój duszom i rodzinom, darzył szczególną miłością ubo-
gich i chorych. Dzięki swej gorliwości, mądrości i roztropności był 
bardzo cenionym spowiednikiem. Jedną z cech wyróżniających te-
go, kto naprawdę kocha, jest pragnienie, by ukochanego nie spo-
tkała żadna zniewaga; dlatego też gorącym pragnieniem naszego 
świętego było nawracanie grzeszników. S. Helena Maria, pier-
wsza zakonnica, która dała początek wspólnocie Recolhimento de 
Nossa Senhora da Conceiçăo, przekazała nam słowa br. Galvão: 
«Módlcie się, aby Bóg, nasz Pan, silną ręką wyciągnął grzeszni-
ków z przerażającej otchłani win, w jakiej się znajdują». Niech ta 
pełna troski prośba pozwoli nam odkryć, że Boże miłosierdzie jest 
drogą wiodącą do pojednania z Bogiem i bliźnimi, a naszym su-
mieniom daje pokój”. 

Pytał: „Czy ludzie w tym świecie będą mogli znaleźć pokój, 
jeśli nie uświadomią sobie potrzeby pojednania z Bogiem, z bli-
źnim i z samymi sobą? Bardzo znaczące są w tym kontekście słowa 
listu napisanego przez Zgromadzenie Senatu São Paulo do mini-
stra prowincji franciszkanów pod koniec XVIII w., nazywające br. 
Galvão «człowiekiem pokoju i miłości». Czego żąda od nas Pan? 
«Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem». A potem 
dodaje: «abyście owoc przynosili i by owoc wasz trwał» (por.  
J 15,12. 16). O jaki owoc nas prosi? Czyż nie o to, byśmy umieli ko-
chać, inspirowani przykładem świętego z Guaratinguetá? […] 
Drodzy przyjaciele, jakże piękny wzór do naśladowania pozosta-
wił nam br. Galvão! Jakże aktualne wydają się nam, żyjącym  
w epoce szerzącego się hedonizmu, słowa formuły jego konsekra-
cji: «Zabierz mi raczej życie, niżbym miał obrazić Twego Syna, 

                                                

95 Benedictus pp. XVI, Litterae Decretales quibus beato Antonio a Sancta Anna 
Galvão de França Sanctorum honores decernuntur, AAS 99(2007) 769-772. 
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mój Panie!» Są to mocne słowa, wypowiedziane przez człowieka  
o żarliwej duszy. Słowa, które powinny określać zwyczajne życie 
każdego chrześcijanina, bez względu na to, czy jest osobą konse-
krowaną, czy też nie, i budzić pragnienie dochowania wierności 
Bogu zarówno w małżeństwie, jak i poza nim. Świat potrzebuje 
przejrzystego świadectwa życia, jasnych dusz, umysłów odzna-
czających się prostotą, które nie chcą być przedmiotami zaspoka-
jania przyjemności. Trzeba przeciwstawiać się środkom społe-
cznego przekazu, które wyśmiewają świętość małżeństwa i przed-
małżeńskie dziewictwo”96. 

Dnia 3 czerwca 2007 r., kanonizując Maltańczyka ks. Jerzego 
Precę97, Polaka o. Szymona z Lipnicy98, Holendra ks. Karola od św. 
Andrzeja Houbena i Francuzkę s. Marię Eugenię od Jezusa Milleret 
de Brou99, wskazał że „święci to arcydzieło Bożej Mądrości”.  

Podkreślił, że Jerzy Preca był „kapłanem całkowicie odda-
nym ewangelizacji – poprzez przepowiadanie, pisma, kierowni-
ctwo duchowe i udzielanie sakramentów, a przede wszystkim 
przez przykład własnego życia”. Zwrócił się z pragnieniem by no-
wy święty pomagał „Kościołowi na Malcie i na całym świecie, by 
zawsze był wiernym echem głosu Chrystusa, wcielonego Słowa”.  

                                                

96 Franciszkański charyzmat, którym żył w duchu Ewangelii wydał wspaniałe 
owoce, „L’Osservatore Romano” [wyd. pol.] 28(2007), nr 7-8(295), s. 21-24; zob.  
W. Bar, Kanonizacja o. Antoniego od św. Anny Galvão – pierwszego świętego urodzo-
nego w Brazylii, „Roczniki Nauk Prawnych” 18(2008), nr 2, s. 236-249. 

97 Zob. Preca G., Il Sacrario dello Spirito di Christo, Città Nuova 2009. 
98 Zob. W. Mrowiec, Błogosławiony Szymon z Lipnicy, Kalwaria Zebrzydo-

wska 2007. 
99 Benedictus pp. XVI, Litterae Decretales quibus beato Gregorio Preca Sancto-

rum honores decernuntur, AAS 100(2008) 5-7; Benedictus pp. XVI, Litterae Decreta-
les quibus beato Simoni de Lipnica, presbytero, Sanctorum honores decernuntur, AAS 
100(2008) 121-124; Benedictus pp. XVI, Litterae Decretales quibus Mariae Eugeniae 
a Iesu Sanctorum honores decernuntur, AAS 100(2008) 361-364; Benedictus pp. XVI, 
Litterae Decretales quibus beato Carolo a S. Andrea Houben Sanctorum honores decer-
nuntur, 100(2008) 209-212; Benedictus pp. XVI, Litterae Apostolicae Venerabili Ser-
vae Dei Aloisiae Merket Beatorum honores decernuntur, AAS 100(2008) 215-217. 
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Święty Szymon z Lipnicy zainspirowany duchem Ewangelii 
gotów był oddać życie za braci, dlatego „nie ociągał się z niesie-
niem pomocy chorym dotkniętym zarazą, która i jego doprowa-
dziła do śmierci”. Papież wskazał na niego jako tego, którego 
opiece również w naszych czasach „w sposób szczególny zawie-
rzamy (...) tych, którzy cierpią z powodu ubóstwa, choroby, osa-
motnienia i niesprawiedliwości społecznej”. Przez niego zaś win-
niśmy prosić dla siebie „o łaskę wytrwałej, czynnej miłości do 
Chrystusa i do braci”. 

Również ks. Karol od św. Andrzeja Houbena, pasjonista „w 
chorych i cierpiących rozpoznawał oblicze ukrzyżowanego Chry-
stusa, którego przez całe życie otaczał nabożeństwem”.  

Z kolei s. Maria Eugenia Miller, wskazując na znaczenie Eu-
charystii w życiu chrześcijańskim i w duchowym rozwoju jej sa-
mej, odpowiadając na potrzeby czasów szczególnie zwracała uwa-
gę na „znaczenie kształcenia młodych pokoleń, w szczególności 
dziewcząt, pod względem intelektualnym, moralnym i ducho-
wym, co miało je przygotować do tego, by w wieku dorosłym po-
trafiły wziąć odpowiedzialność za życie swych rodzin i brać czyn-
ny udział w życiu Kościoła i społeczeństwa”. Była i jest wzorem 
nieustannego łączenia kontemplacji z działaniem. Papież wyraził 
oczekiwanie, by „przykład św. Marii Eugenii zachęcał współcze-
śnie żyjących mężczyzn i kobiety do przekazywania młodym lu-
dziom wartości, które pomogą im stać się silnymi, dojrzałymi i ra-
dosnymi świadkami Zmartwychwstałego. Oby młodzież nie oba-
wiała się uznać tych wartości moralnych i duchowych i żyć nimi 
wytrwale i wiernie. W ten sposób ukształtuje swoją osobowość  
i przygotuje swą przyszłość”100.  

                                                

100 Święci to arcydzieło Bożej Mądrości, „L’Osservatore Romano” [wyd. pol.] 
28(2007), nr 10-11(297), s. 55-57; tekst oryginalny: Benedictus pp. XVI, Homiliae. 
In ritu canonizationis beatorum Georgii Preca, Simonis de Lipnica, Caroli a Sancto 
Andrea Houben et Maria Eugeniae a Iesu Milleret, AAS 99(2007) 649-650. 
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Znamienny jest temat kolejnej homilii – W Kościele ubodzy  
i odrzuceni mają uprzywilejowane miejsce – wygłoszonej w czasie ka-
nonizacji 12 października 2008 r.101 

Posłudze pojednania, zawsze aktualnej, poświęcił się „z od-
daniem i cierpliwością, nie oszczędzając się i nikomu nie odma-
wiając pomocy”, założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Najświęt-
szych Serc Jezusa i Maryi – o. Kajetan Errico102. Miejscem szafowa-
nia Bożego miłosierdzia i pasterskiej służby uczynił konfesjonał. 
„Na ulicy spotykał ludzi, do których kierował charakterystyczne 
dla siebie słowa: «Bóg cię kocha, kiedy się spotkamy?», a w konfe-
sjonale umożliwiał im spotkanie z miłosierdziem Ojca niebie-
skiego. Ileż ran duszy uleczył w ten sposób! Ile osób doprowadził 
do pojednania z Bogiem przez sakrament przebaczenia! W ten 
sposób św. Kajetan Errico stał się znawcą «nauki» o przebaczeniu 
i starał się przekazać ją swoim misjonarzom, zalecając im: «Bóg, 
który nie chce śmierci grzesznika, jest zawsze bardziej miłosierny 
od swoich sług; dlatego bądźcie miłosierni, na ile potraficie,  
a znajdziecie miłosierdzie u Boga».  

Służbie bliźnim na misjach poświęciła swe życie Maria Ber-
narda Bütler, kapucynka, misjonarka w Ekwadorze, Szwajcarka  
z urodzenia. Papież wskazał na źródło mocy jej posługi: „głęboko 
zrozumiała, że ucztą, którą Pan przygotował dla wszystkich na-
rodów, w bardzo szczególny sposób jest Eucharystia. Na niej sam 
Chrystus przyjmuje nas jako przyjaciół i daje się nam przy stole 
Chleba i Słowa, wchodząc w głęboką komunię z każdym z nas. 
[…] Wszędzie głosiła, że Pan zaprasza wszystkich na swą ucztę. 
                                                

101 Zob. „L’Osservatore Romano” [wyd. pol.] 29(2008), nr 12(308), s. 41-42; 
tekst oryginalny: Benedictus pp. XVI, Homiliae. In canonizatione Beatorum Caieta-
ni Errico, presbyteri qui conditor exstitit Missionariorium a Ss. Cordibus Iesu et Ma-
riae; Mariae Bernadae (Verena) Bütler, virginis quae condidit Congregationem Soro-
rum Franciscalium Nissionariarium a Maria Auxiliatrice; Alfonsae ab Immacualta 
Conceptione (Annae Muttathupadathu), virginis ex Congregatione Sororum Franci-
scalium Clarissarum, en Narcissae a Iesu Martillo Morán, laicae, AAS 100(2008) 768-
771. 

102 L. Toscano, San Gaetano Errico, Gorle, Ed. Velar 2008. 
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W ten sposób sprawiła, że również i inni mogli doświadczyć miło-
ści Boga, któremu ona wiernie i z radością poświęciła całe swoje 
życie”. 

Siostrę Alfonsę od Niepokalanego Poczęcia, pierwszą świętą 
Indii, Benedykt XVI ukazał jako wzór do dźwigania każdego dnia 
krzyży fizycznych i duchowych. „Ta niezwykła kobieta żyła  
w przekonaniu, że właśnie krzyż pozwolił jej dostąpić uczestni-
ctwa w niebiańskiej uczcie, przygotowanej dla niej przez Ojca. 
Przyjąwszy zaproszenie na ucztę weselną, poprzez modlitwę i po-
kutę przyodziała szatę łaski Bożej, upodobniła swoje życie do 
Chrystusa, a teraz z radością może uczestniczyć w uczcie z tłuste-
go mięsa i z wybornych win (por. Iz 25,6). Napisała: «Uważam, że 
dzień bez cierpienia to dzień stracony»”.  

Natomiast Narcyza od Jezusa Martillo Morán, Ekwadorka, 
„daje nam doskonały przykład skwapliwej, wielkodusznej odpo-
wiedzi na zaproszenie Pana do uczestnictwa w Jego miłości”. 
Papież podkreślił jej otwarcie się na działanie Ducha Świętego,  
w tym celu „zawsze szukała rady i kierownictwa mądrych i do-
świadczonych kapłanów, uważając kierownictwo duchowe za je-
den z najskuteczniejszych środków do osiągnięcia świętości”. 
Przypominając, że ta droga chrześcijańskiej doskonałości jest do-
stępna dla wszystkich wierzących, podkreślił, znaczenie pokory  
i prostoty: „Pomimo licznych i nadzwyczajnych łask, jakie otrzy-
mała, prowadziła życie bardzo proste, pracując jako szwaczka  
i oddając się apostolatowi jako katechetka. […] daje nam ona za-
chęcające świadectwo i doskonały wzór życia całkowicie poświę-
conego Bogu i bliźnim”.  

Kanonizując czworo błogosławionych 26 kwietnia 2009 r. 
wskazał, że dzięki nim Świętość jaśnieje w Kościele szczególnym pięk-
nem103. 

                                                

103 Zob. „L’Osservatore Romano” 30(2009), nr 7-8(315), s. 57-58. W czasie 
tej ceremonii kanonizowani zostali: Arcangelo Tadini, Bernardo Tolomei, Nuno 
de Santa Maria Álvares Pereira, Gertrude Comensoli i Caterina Volpicelli. 
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Św. Arcangelo Tadini, założył Zgromadzenie Sióstr Robotnic 
od Świętego Domu z Nazaretu, aby ewangelizować świata pracy. 
Wykazał się więc „proroczą intuicję”, co szczególnie dostrzegamy 
w tym czasie – „w epoce poważnego kryzysu gospodarczego”. 
Zdaniem Papieża Tadini przypomina, że „tylko pielęgnując stałą  
i głęboką relację z Panem, szczególnie w Sakramencie Eucharystii, 
możemy wnosić zaczyn Ewangelii do rozmaitych zawodów i do 
każdego środowiska naszego społeczeństwa”.  

Także działająca „w okresie kryzysu duchowego i społeczne-
go” w Neapolu, w końcu XIX w., św. Katarzyna Volpicelli, ukazu-
je jak „można rzucić podwaliny pod budowę społeczeństwa otwar-
tego na sprawiedliwość i solidarność, przezwyciężając nierówno-
ści gospodarcze i kulturowe, które utrzymują się w dużej części 
naszej planety”. 

Podczas ostatniej uroczystości kanonizacyjnej - 11 październi-
ka 2009 r. – Papież podkreślił, że nowi święci całkowicie oddali Pa-
nu swoje życie, w bezgranicznym zaufaniu do Boga, bez kalkulacji.  

 Słowa te dotyczyły w pierwszym rzędzie św. Zygmunta 
Szczęsnego Felińskiego, który „był wielkim świadkiem wiary  
i duszpasterskiej miłości w czasach bardzo trudnych dla narodu  
i Kościoła w Polsce, gorliwie dbał o duchowy wzrost wiernych  
i pomagał ubogim i sierotom, starał się o solidną formację przy-
szłych kapłanów. W każdej sytuacji zachował niewzruszoną uf-
ność w Bożą Opatrzność, także na wygnaniu, i tak się modlił: «O 
Boże, nie od udręczeń i trosk tego świata nas ochraniaj […] Po-
mnażaj tylko miłość w sercach naszych i daj, abyśmy przy naj-
głębszej pokorze zachowali nieograniczoną ufność w pomoc i mi-
łosierdzie Twoje». Dziś jego ufne i pełne miłości oddanie Bogu  
i ludziom staje się świetlanym wzorem dla całego Kościoła”.  

W poczet świętych zaliczony został wtedy hiszpański trapi-
sta, Rafał Arnáiz Barón. W chwili śmierci miał zaledwie 27 lat.  
O tym XX. wiecznym mistyku Benedykt powiedział: „Brat Rafał, 
tak jeszcze nam bliski, nadal ukazuje nam swym przykładem  
i dziełami drogę pociągającą zwłaszcza dla młodych, którzy nie 
zadowalają się tym, co małe, ale dążą do pełnej prawdy, do nie-
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wysłowionej radości, by dosięgnąć miłości Boga. «Życie miłości 
[…] Tu mam jedyny powód do życia» – pisze nowy święty. I pod-
kreśla: «Z miłości Boga pochodzi wszystko»”.  

Św. Maria od Krzyża, w życiu świeckim Joanna Jugan, w po-
rewolucyjnej Francji zakładała schroniska dla najuboższych, a w szcze-
gólności dla starców. Papież cytując jej słowa „«Patrzcie na ubogie-
go ze współczuciem – mówiła – a Jezus spojrzy na was z dobrocią 
w waszym ostatnim dniu»”, wskazał na jej „radosną, bezintereso-
wną służbę, pełnioną z łagodnością i pokorą serca. […] Jej chary-
zmat jest zawsze aktualny, kiedy tyle osób starszych cierpi różne 
rodzaje ubóstwa i samotność, będąc nieraz opuszczonymi nawet 
przez własne rodziny”. 

Św. Józef Damian de Veuster, Belgijski misjonarz, udał się na 
Hawaje dla posługi trędowatym. „Wystawił się w ten sposób na 
niebezpieczeństwo zarażenia chorobą, na którą oni cierpieli. Z ni-
mi czuł się jak u siebie w domu. Sługa Słowa stał się w ten sposób 
sługą cierpiącym, trędowatym z trędowatymi przez ostatnie czte-
ry lata życia. Aby iść za Chrystusem, Ojciec Damian nie tylko opu-
ścił swą ojczyznę, ale też rzucił na szalę własne życie”. Mówiąc o je-
go miłości, która doprowadziła go do zjednoczenia z odrzucony-
mi przez wszystkich, Benedykt XVI powiedział jego rodakom po-
zostającym w kraju, zagrożonym rozbiciem, by „przed tą szlache-
tną postacią” przypominali sobie, „że to miłość tworzy jedność: 
ona ją rodzi i sprawia, że jest pożądana. Idąc za św. Pawłem, św. 
Damian pociąga nas, byśmy wybierali „dobrą walkę” (por. 1 Tm 
1,18); nie tę, która niesie podziały, ale tę, która jednoczy”104. 

Oddzielnie należy rozważyć przesłania wiążące się z beatyfi-
kacjami za pontyfikatu papieża Benedykta XVI, zwłaszcza gdy się 

                                                

104 Omelia del Santo Padre Benedetto XVI. Basilica Vaticana, 11 ottobre 2009, 
www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/homilies/2009 [23.11.2009]; Benedykt 
XVI, Dar świętości jaśnieje dziś w Kościele szczególnym pięknem. Homilia wygłoszona 
podczas Mszy św. kanonizacyjnej (11.10.2009), „L’Osservatore Romano” [wyd. 
pol.] 31(2010), nr 1(310), s. 16-18. Kanonizowani wtedy zostali również Francisco 
Coll y Guitart i Marie de la Croix. 



WALOR EKLEZJALNY BEATYFIKACJI I KANONIZACJI 91 

chce uchwycić wpływ przyjęcia nowych zasad, co do miejsca cele-
bracji105. Do końca 2009 r. w czasie 61. uroczystości beatyfikacyj-
nych do chwały ołtarza wyniesione zostały 772. osoby. Zauważyć 
trzeba, że beatyfikacje wyznawców od 2008 r. dokonywane były 
podczas uroczystości obejmujących tylko jednego Sługę Bożego. 
W 2005 r. z 7 uroczystości 4 odbyły się jeszcze w Bazylice św. Pio-
tra na Watykanie, w pozostałych latach – żadna. Miejsca uroczy-
stości beatyfikacyjnych znajdowały się w 19 państwach: Argenty-
nie, Austrii, Brazylii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Indiach, Izraelu, 
Japonii, Kubie, Libanie, Polsce, Portugalii, Meksyku, Niemczech, 
Ukrainie, Wenezueli, Węgrzech, Włoszech. Najczęściej delegowa-
nym do przewodniczenia im był prefekt Kongregacji Spraw Kano-
nizacyjnych kard. José Saraiva Martins (44); ponadto: jego nastę-
pca na urzędzie – kard. Angelo Amato (3), Sekretarz Stanu kard. 
Tarcisio Bertone (3), kard. Varkey Vithayathil (2) oraz jednorazo-
wo: kard. Dionizi Tettamanzi, kard. Peter Erdő, kard. Salvatore De 
Giorgi, kard. Friedrich Wetter, kard. Crescenzio Sepe, kard. Peter 
Seuchi Shirayanagi, abp Józef Glemp, abp Franceso Cacucci, bp 
Giulio Sanguineti. 

Przypatrzmy się kilku ujęciom, lapidarnie wyrażonym w de-
kretach, zaś szerzej rozwijanym w czasie uroczystości beatyfika-
cyjnych. 

Podczas ceremonii z 29 listopada 2008 r., w La Caridad 
(Kuba), przewodniczący jej kard. José Saraiva Martins podkreślił, 
że beatyfikowany o. José Olallo Valdés, choć żył w XIX w., jest 
postacią aktualną, a jej aktualność płynie z wiecznej młodości 
miłości chrześcijańskiej, której wyrazem jest o. José posługujący 
chorym i rannym w szpitalach, w czasie zbrojnego konfliktu, jak 
też ubogim, niewolnikom, dla których był ojcem i promotorem. 
Jest wzorem odwagi objawionej w interwencjach wobec władz 
wojskowych, podejmowanych dla ochrony ludności przed rzezią. 
Posłudze tej oddawał się mimo własnej choroby; jest przykładem 

                                                

105 Zob. W. Bar, Przed «Sanctorum Mater», w: O «Sanctorum Mater», s. 5-26. 
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bezgranicznego zaufania Bogu; zwany był „czempionem” miłości 
chrześcijańskiej, uniwersalizmu posługi106. 

Nieco wcześniej, 19 października 2008 r., w Lisieux (Francja), 
w czasie beatyfikacji rodziców św. Teresy od Dzieciątka Jezus, po-
wiedział, że Luis Martin i Celia [Zélie] Guérin są przykładem mi-
łości małżeńskiej, który winien ożywiać ogniska rodzinne, pobu-
dzać do praktykowania cnót chrześcijańskich. Przypominają, że 
nikt nie może się uczynić chrześcijaninem sam z siebie; zrozumie-
li, że zbawić się można w małżeństwie; związek jest punktem wyj-
ścia do „wniebowstępowania” osób. Ich miłość była odbiciem mi-
łości Chrystusa do Kościoła; dali radykalne świadectwo (aż po he-
roizm) by otrzymać Królestwo niebieskie, a w ten sposób stawali 
się światłem świata, które przez akt beatyfikacji Kościół ukazuje 
by świeciło wszystkim. Przez udział we mszy św. i nauczanie 
dzieci wyznawali wiarę w Kościół katolicki, we wspólnotę świę-
tych. Są darem dla wszystkich małżonków bez względu na wiek  
z tytułu szacunku, poszanowania, harmonii, jakimi się darzyli  
w ciągu 19 lat. Żyli według tego, co ślubowali: dbać o nierozer-
walność węzła, kochać się płodną miłością, wspierać się w rado-
ściach i trudach (doświadczeniach; zdrowiu i chorobie). Ukazują 
rodzicom, że są ministrami miłości i życia: dali je swoim licznym 
dzieciom. Są darem dla tych co stracili współmałżonków: wdo-
wieństwo jest zawsze sytuacją trudną do zaakceptowania. Luis 
żył po stracie żony w wierze i godności, przedkładając dobro 
dzieci nad osobiste. Są również darem dla tych, którzy stają wo-
bec choroby i śmierci. Celia umarła na raka; Luis w finale życia 
był dotknięty paraliżem. Dziś świat ukrywa śmierć, oni uczą nas 
by patrzeć w jej twarz uciekając się do Boga. Są też modelowym 

                                                

106 Homilía del Cardenal José Saraiva Martins. Plaza de la Caridad, Camagüey 
(Cuba). Sábado 29 de noviembre de 2008, www.vatican.va/roman_curia/con-
gregations/csantis/documents/rc_con_saints_doc_20081129_beatifolallo_sp.htm
l [1.01.2010]. Zob. A. Montonati, Beato Olallo Valdés (dei Fratebenefratelli). Da 
cent’anni nel cuore dei Cubani, ed. Elledici 2009. 
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przykładem ogniska misyjnego, co podkreślało wyznaczenie uro-
czystości na Tydzień Misyjny107. 

Dnia 27 kwietnia 2008 r., w Caracas (Wenezuela) Prefekt 
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych przypominając słowa Jezusa 
„jeśli mnie miłujecie, zachowujecie moje przykazania” wskazał, że 
być pocieszycielem, znaczy być dobrym Samarytaninem. Jego 
uosobieniem była matka Candelaria de San José, jest nadal jej in-
stytut Sióstr Karmelitanek III Zakonu. W życiu nowej Błogosła-
wionej wyraźny jest związek miłości Boga i bliźniego. Tak było od 
początku, dlatego wcześnie zajęła się opieką nad chorymi („godzi-
na po godzinie”), katechezą dzieci i dorosłych; w duchu matczy-
nym sprawowała opiekę nad kandydatkami do kongregacji. Wszy-
stko czyniła z wielką prostotą, bez dramatyzowania; była pogo-
dna i gotowa słuchać. Jej postawa miłosierdzia sięgnęła heroizmu, 
w totalnym oddaniu bliźniemu, posłudze w najcięższych przy-
padkach chorób kobiet; odrzucała jakikolwiek indywidualizm by 
realizować wolę Bożą. Współcześnie zaprasza do troski o termi-
nalnie chorych, na AIDS, do rozjaśnienia czasu staruszkom, jak 
też znajdującym się w różnorodnym ubóstwie. Zachęca, aby od-
dawać swój czas na odwiedzanie chorych; wzywa do obrony 
praw prześladowanych mniejszości, jak niektóre ludy tubylcze  
w Ameryce Łacińskiej. Kaznodzieja podkreślił, że oprócz wielkich 
walorów moralnych Błogosławionej, trzeba zwracać uwagę na ich 
pochodzenie. Źródłem ich była obecność w niej, żywa i działająca, 
Chrystusa Zmartwychwstałego, która się manifestuje w miłosier-

                                                

107 Homilía del Cardenal José Saraiva Martins. Lisieux (Francia). Domingo 19 de 
octubre de 2008, www.vatican.va/roman_curia/congregations/csantis/docume-
nts/rc_con_saints_doc_20081019_beatif-martin guerin_sp.html [1.01.2010].  

Zob. A. et H. Quantin, Zélie et Louis Martin, les saints de l’escalier, Ed. De 
Cerf 2004. 
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dziu bez granic; ukazuje jak z Eucharystii – źródła i szczytu wiary 
– wypływa ożywienie apostolatu108. 

Podczas ogłaszania Celestyny od Matki Boga (Marii Anny 
Donati) błogosławioną, we Florencji, 30 marca 2008 r., kard. Sarai-
va Martins ukazał ją jako przykład umiejętnego zjednoczenia 
kontemplacji i akcji: mając wielką cześć dla Jezusa Ukrzyżowane-
go, była apostołem wieczystej adoracji Eucharystii (zainicjowała 
go we Florencji w kościele św. Juliana; trwa tam nadal, tak jak za-
łożony przez nią instytut). Bł. Celestyna, oddana całkowicie służ-
bie dzieci i młodzieży, najbardziej opuszczonych, m.in. dziewcząt 
osadzonych w więzieniach, stała się troskliwą matką i ekspertem 
edukacyjnym. Mawiała: „czcimy w tych dzieciach dzieciństwo Je-
zusa”. Jej uwaga i delikatność w wychowaniu, są nadal aktualne. 
Papież Benedykt XVI dnia 2 marca 2008 r. podkreślił, że „potrzeba 
edukacyjna” oznacza przeniesienie do nowych pokoleń wartości 
fundamentalnych. I dziś można i trzeba nauczać/wychowywać  
w dobrym; trudniej zaś czynić to z taką pasją jak robiła bł. Cele-
styna. Pozostawiła dziedzictwo, nie tylko zakonnicom, jako prze-
wodnik i stymulator naszej drogi ku przyszłości; jest świadkiem 
nadziei. Jak pisze Benedykt XVI w encyklice Spe salvi - tylko god-
na zaufania nadzieja może być duszą edukacji/wychowania, tak 
jak całego życia109. 

Zgromadzonym w Cagliari, na beatyfikację s. Giuseppiny 
Nicoli (3 lutego 2008 r.), Prefekt Kongregacji powiedział, że uczy 
ona iż żyć dla Boga, w Bogu oznacza być prawdziwie wolnymi; że 
miłość bliźniego jest miarą miłości Boga; szczególnie wobec ubo-
                                                

108 Homilía del Cardenal José Saraiva Martins. Caracas, Venezuela. Domingo 27 
de abril de 2008, www.vatican.va/roman_curia/congregations/csantis/docu 
ments/rc_con_saints_doc_20081129_beatif-candelaria_sp.html [01.01. 2010].  

Zob. V.M. Pérez M., Beata Madre Candelaria de San José. Fundadora de las 
Hermanas Carmelitas de Venezuela, 2008. 

109 Homilía del Cardenal José Saraiva Martins, C.M.F., en la misa de beatifi-
cación de Celestina de la Madre de Dios. Catedral de Florencia, Italia. Domingo 30 de 
marzo de 2008, www.vatican.va/roman_curia/congregations/csantis/documents-
/rc_con_saints_doc_20080330_beatif-donat_sp.html [1.01.2010]. 
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gich, analfabetów, tubylców. Przez Józefinę w nowych formach 
objawiło się miłosierdzie, dostosowanych do nowych wyzwań 
czasu. Miłość chrześcijańska była regułą jej myślenia, słów, czy-
nów; praktykowała wszystkie cnoty: czystość, ubóstwo, posłu-
szeństwo itd.; charakteryzował ją dynamizm apostolski; była au-
tentyczną mistrzynią życia - nie było w nim nadzwyczajnych zda-
rzeń, ale cały czas było otwarcie na łaskę i wierność związana ze 
specyficznym powołaniem Córek Miłosierdzia. Według Prefekta 
Kongregacji jej przykład może służyć kreatywności w miłosier-
dziu (Jan Paweł II, Novo millennio inneunte, nr 50); jest przykładem 
mistyki miłosierdzia; jak być i czynić dar dla innych. Wypełniło 
się w niej to, o czym pisze papież Benedykt XVI w encyklice Deus 
caritas est - w świętych ewidentne jest, że życie z Bogiem nie 
oddala od ludzi, a praktycznie czyni ich bliższymi110. 

Beatyfikowany w Novarze, 18 listopada 2007 r., Antoni Rosmi-
ni ufundował Instytut Miłosierdzia oraz zakon Sióstr Opatrzności 
dla poszukiwania w nich zbawienia i świętości. W Konstytucjach 
mówi dobitnie: nie myślmy „w tym instytucie, ale zawsze w Koś-
ciele Chrystusa”. Zakon ma być więc użyteczny Kościołowi, Bogu; 
inaczej – jak w Ewangelii – trzeba go wyciąć i wrzucić w ogień. 
Uczy jak być otwartymi na jakiekolwiek dzieła miłości, stosownie 
do czasu i miejsca; na dzieła duchowe (przepowiadanie wiary, sa-
kramenty). Jest wzorem miłosierdzia intelektualnego (uwolnienia 
myśli ludzkich z okowów ignorancji; oświecenia umysłów świat-
łem prawdy); miłosierdzia doczesnego (w odniesieniu do wyma-
gań ciała, jak głód i zdrowie). Uczy jak się kładzie pomosty mię-
dzy nauką i wiarą, czego potrzebę potwierdził Jan Paweł II w Fi-
des et ratio (nr 74). Jego przykład jest pomocą jak odzyskać przy-
jaźń między rozumem i wiarą, między religią, zachowaniem ety-
cznym i służbą publiczną chrześcijan; jego głos jest współczesnym 

                                                

110 Homilia del Cardenal José Martins. Cagliari (Italia). Domingo 3 de febrero de 
2008, www.vatican.va/roman_curia/congregations/csantis/documents/rc_con_-
saints_doc_20080203_beatif-nicoli_sp.html [1.01.2010]. Zob. E. Antonello, Una 
mistica della carità. Suor Giuseppina Nicoli, percorso bigrafico-spirituale, Roma 1999. 
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echem wielkich Ojców Kościoła. Antonio Rosmini był filozofem, 
pedagogiem, teoretykiem polityki, apostołem wiary, profetą, ol-
brzymem kultury, a w tym wszystkim znakomitym przykładem 
jedności ascezy, mistyki, świętości111. 

 
 

PODSUMOWANIE 

Jak nietrudno zauważyć, już na etapie przygotowania spra-
wy beatyfikacyjnej istnieje potrzeba głębokiej refleksji, by zdobyć 
przekonanie, że ewentualna beatyfikacja (kanonizacja) kandydata, 
ukazanie jego drogi świętości, będzie dobrze służyło wspólnocie 
w zakresie duchowym, zarówno w skali Kościoła lokalnego, jak  
i powszechnego. Należy się zastanowić czy i jak może wpłynąć na 
utwierdzenie w wierze, zachęcić do praktykowania cnót chrześci-
jańskich, ożywić apostolat poprzez dostosowanie jego form do wy-
mogów czasu, porwać do upowszechniania dzieł zapoczątkowa-
nych przez kandydata do chwały ołtarzy itd. Walor eklezjalny spra-
wy trzeba wykazać, zgodnie z wymogami cytowanych przepisów. 
Pierwszym krokiem jest stwierdzenie istnienia opinii świętości (mę-
czeństwa), kultu prywatnego i opinii łask szczególnych.  

Kandydaci na ołtarze przynależeli do poszczególnych sta-
nów w Kościele, pełnili w nim oraz w społeczności różne zadania, 
żyli w określonych warunkach miejsca i czasu. Warto sprawdzić, 
czy nie ma już zakończonego procesu beatyfikacyjnego osoby,  
o podobnych walorach; przyjrzeć się pokłosiu zaliczenia w poczet 
świętych czy błogosławionych, by realnie ocenić znaczenie zamie-
rzonej sprawy. Szczególną uwagę powinno się zwrócić na osta-
tnio beatyfikowanych i kanonizowanych, bez względu na wiek,  
w którym żyli.  

                                                

111 Homilia del Cardenal José Saraiva Martins. Palacio de deportes de Novara, 
Italia. Domingo 18 de noviembre de 2007, www.vatican.va/roman_curia/congrega-
tions/csantis/documents/rc_con_saints_doc_20071118_beatifrosmini_sp.html 
[1.01.2010]. Zob. G. Lorizio, Antonio Rosmini Serbati. Un profilo storico-teologico, 
Roma 1997; A. Petrolli, Rosmini prete filosofo, Rovereto 1998. 
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Podobnie, jak w przypadku powstawania syntez z okresu 
pontyfikatu Jana Pawła II, z upływem czasu, będą powstawać od-
noszące się do znaczenia spraw kanonizacyjnych za Benedykta 
XVI, coraz bardziej uprawnione. Należy spodziewać się, że nie bę-
dzie temu przeszkadzać przeniesienie uroczystości beatyfikacyj-
nych do diecezji prowadzących procesy i powierzanie homilii pa-
pieskim delegatom lub miejscowym hierarchom. Akty te, z natury 
dotyczą pojedynczych osób, celebracja koncentruje się więc na ży-
ciu i przykładzie konkretnej osoby; widoczna jest większa dokła-
dność, rozległość prezentacji. Wzrasta też komunikatywność kul-
turowa - w tym językowa - oraz emotywna wydarzenia i przesła-
nia. Niestety, od początku 2009 r., zaprzestano publikowania ho-
milii z beatyfikacji na oficjalnej stronie internetowej Stolicy Apo-
stolskiej; nie ma ich też w narodowych wydaniach „L’Osservatore 
Romano”, z wyjątkiem spraw lokalnych. 

IL VALORE ECCLESIASTICO DELLE CAUSE DI BEATIFICAZIONE  
E DI CANONIZZAZIONE 

R i a s s u n t o  

Nella prima parte dell’opera, l’autore illustra i diversi modi 
d’intendere le cause di beatificazione e di canonizzazione, sottolinea-
ndo che questo concetto non viene usato nei Codici di Diritto Canoni-
co, nonostante che le cause di canonizzazione per la Chiesa siano 
sempre state di considerevole importanza. Non poco rilievo assume 
l’aspetto del messaggio della cerimonia di beatificazione per la comu-
nità dei fedeli.  

Partendo dai Codici e dalla Costituzione Apostolica Divinus per-
fectionis Magister di Giovanni Paolo II, l’autore presenta le disposizio-
ni delle Normae del 7 febbraio 1983 e le norme dell’Istruzione Sancto-
rum Mater.  

La seconda parte della pubblicazione riguarda il valore dei mes-
saggi delle beatificazioni e delle canonizzazioni celebrate durante il
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 pontificato di Giovanni Paolo II. Nell’ultima parte vengono inclusi 
“essenziali frammenti” di omelie di canonizzazione di Papa Bene-
detto XVI, che esprimono l’attualità delle canonizzazioni di 28 perso-
ne iscritte nel catalogo dei santi durante sette celebrazioni liturgiche.  

Il Pontefice evidenzia la loro relazione con gli attuali avveni-
menti della vita ecclesiastica (es: l’Anno Eucaristico, l’Anno Sacerdo-
tale, un sinodo, una giornata missionaria) e del mondo. Nelle solenni 
celebrazioni di beatificazione dal mese di maggio 2005, è stata 
presentata l’attualità dei beati ed il loro legame con la chiesa locale, la 
nazione, il luogo dove hanno vissuto ed il luogo della morte. Le 
menzionate celebrazioni di beatificazione si sono svolte in diciannove 
stati diversi. Gli atti riguardanti tali “singolari persone” mettono in 
evidenza il loro stile di vita, il loro esempio di santità, le loro doti 
soprannaturali, la loro generosità, la loro disponibilità, il loro amore 
verso il prossimo. Attraverso la celebrazione di tale evento viene 
trasmesso alla collettività un messaggio di profonda comunicazione 
sociale e culturale. 

 


