SPRAWA BEATYFIKACYJNA SŁUGI BOŻEGO
JÓZEFA MARII HARO SALVADORA (1904-1965)
– WSPÓŁCZESNEGO WZORU ZAANGAŻOWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ
Streszczenie
W roku kolejnego synodu poświęconego rodzinie staje przed nami postać męża jednej żony,
z którą wychowywał ośmioro dzieci – Józefa Marii Haro Salvadora. Chociaż minęło 50 lat od śmierci
Sługi Bożego, która nastąpiła w roku zakończenia Soboru Watykańskiego II, widzimy świeckiego
katolika zaangażowanego w sprawy publiczne na każdym etapie życia, stosownie do swojego stanu,
dużo wcześniej niż rozpoczął obrady wspomniany Sobór. Przedstawiony w części pierwszej artykułu
rys biograficzny ukazuje, że Sługa Boży może i dziś stanowić wzór odpowiedzialności w rodzinie, w
środowisku pracy, w aktywności wspólnoty religijnej i świeckiej. Na aktualność tej postaci
wskazywali też mówcy występujący po formalnej części sesji otwarcia procesu, którą przedstawiono
w części trzeciej.
Z historii sprawy, przed jej formalnym rozpoczęciem, a przedstawionej w drugiej części artykułu,
wyraźnie wynika, że oprócz potrzeby przygotowania postulatorów, istnieje konieczność uwrażliwiania środowisk zamierzających być aktorami w konkretnych sprawach na potrzebę korzystania
z ich pomocy, już na etapie wstępnej oceny, bez względu na status intelektualny czy naukowy samych
zainteresowanych. Na przykładzie tej sprawy, przy uwzględnieniu obowiązujących norm, wskazuje
się, że nie należy też pozostawiać kwestii zbierania dokumentów i świadectw dopiero na etap
procesowy. Ponadto zadania tego nie należy składać na barki jednej osoby, bo może zakończyć się to
obumarciem sprawy wraz ze śmiercią tejże.
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CAUSE OF BEATIFICATION OF THE SERVANT OF GOD
JOSEPH MARIA HARO SALVADOR (1904-1965)
– CONTEMPORARY EXEMPLAR OF INVOLVEMENT AND SOCIAL RESPONSIBILITY
Summary
In the year of another synod dedicated to the family we can see the husband of one wife with
whom he raised eight children – Joseph Maria Haro Salvador. Although 50 years have been passed
since the death of the Servant of God that happened during the last year of the Second Vatican Council,
we see a Catholic layman involved in public affairs at all stages of his life, according to his state,
much earlier than the mentioned Council started the deliberation. The biographical sketch presented
in the first part of the article shows that the Servant of God can even today be an example of
responsibility in the family, at work environment, in the activity of religious and secular communities.
After the formal part of the opening session of the process, the speakers pointed to the timeliness of
that figure, what was presented in the third part of the article.
The history of the cause, before its formal beginning, presented in the second part of the article,
makes it clear that in addition to the need of preparation of the postulators, it is necessary to sensitize
communities intending to be actors in particular causes to the need of getting help from them even at
the stage of the preliminary assessment regardless of the intellectual or scientific status of the
individuals concerned. Taking into account the current standards, the cause shows that the gathering
of the documentary proofs should not be left for the process. In addition, one person should not

perform this task because it may result in interruption of conducting the clause with a death of that
person.
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