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Po zapoznaniu się z aktami 
procesu i po wysłuchaniu 
oświadczenia promotora 

sprawiedliwości (…), stwierdzam, 
że proces beatyfikacji i kanoni-
zacji Sługi Bożego ks. Ignacego 
Posadzego (…) został ważnie 
przeprowadzony i niniejszym 
ogłaszam jego zamknięcie – tymi 
słowami metropolita poznań-
ski abp Stanisław Gądecki za-
kończył trwający osiem lat pro-
ces beatyfikacyjny Sługi Bożego  
ks. Ignacego Posadzego na eta-
pie diecezjalnym.

„Przed wami wyżyny świętości”
Przed rozpoczęciem ostat-

niej publicznej sesji, zebranym 

w poznańskiej katedrze, postu-
lator procesu ks. Bogusław Ko-
zioł TChr przedstawił sylwetkę 
Sługi Bożego ks. Ignacego Posa-
dzego, założyciela Zgromadze-
nia Sióstr Misjonarek Chrystusa 
Króla dla Polonii Zagranicznej 
i współzałożyciela Towarzystwa 
Chrystusowego. Przebiegowi 
rozpoczętej sesji towarzyszył 
komentarz promotora spra-
wiedliwości o. Gabriela Barto-
szewskiego OFMCap. W trak-
cie obrad delegat arcybiskupa  
ks. dr Rafał Pajszczyk zrelacjo-
nował przebieg procesu, abp 
Stanisław Gądecki zapoznał się 
z oryginałami akt procesowych 
i następnie złożył przysięgę o su-

miennym wypełnieniu obowiąz-
ku, zaświadczając, że proces 
został przygotowany zgodnie 
z wymogami prawa. Podobną 
przysięgę złożyli delegat arcy-
biskupa, promotor sprawiedli-
wości oraz postulator.

Po dopełnieniu wszystkich 
procedur prawnych metropolita 
poznański ogłosił, a następnie 
podpisał i opieczętował dekret 
kończący proces beatyfikacyjny 
na etapie diecezjalnym. Polecił, 
aby akta procesu po ich opieczę-
towaniu i zalakowaniu zostały 
złożone w archiwum Kurii Me-
tropolitalnej w Poznaniu. Prze-

kazanie zaś dokumentów proce-
sowych do Kongregacji Spraw 
Kanonizacyjnych powierzył po-
stulatorowi procesu ks. Bogusła-
wowi Koziołowi TChr.

Niech będzie Bóg uwielbiony
Po zakończeniu ostatniej 

publicznej sesji arcybiskup po-
znański odprawił uroczystą Eu-
charystię, którą koncelebrowa-
li zgromadzeni księża biskupi 
i kapłani. 

W uroczystościach wzię-
li udział członkowie rodziny 
Sługi Bożego ks. Ignacego Po-
sadzego oraz siostry misjonarki 
Chrystusa Króla dla Polonii Za-
granicznej, księża, bracia i klery-
cy Towarzystwa Chrystusowe-
go, a także młodzież ze Szkoły 
Podstawowej im. ks. Ignacego 
Posadzego w Szadłowicach wraz 
z wychowawcami oraz przed-
stawiciele parafii z pocztami 
sztandarowymi.

Droga na ołtarze jest bardzo 
długa. Musi być poprzedzo-
na przede wszystkim świętym 
życiem, a później dopełniona 
żmudną i skrupulatną pracą 
wielu osób zaangażowanych 
w dochodzenie kanoniczne ma-
jące na celu zebranie materiałów 
dowodowych.

Oczekując na decyzję Kon-
gregacji Spraw Kanonizacyj-
nych, ufnie prośmy Sługę Bożego 
o wstawiennictwo we wszystkich 
naszych sprawach przed tronem 
Chrystusa Króla. 

s. Ines Krawczyk MChr
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Droga na ołtarze

6 maja w Bazylice Archikatedralnej w Pozna-
niu odbyła się 54., ostatnia publiczna, sesja 
zamykająca proces Sługi Bożego ks. Ignace-
go Posadzego na etapie diecezjalnym.

Poznań, 17 maja 2009
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