Załącznik do listu okólnego MG 33/14
TABELA DO ROZEZNANIA OSOBISTEGO I WSPÓLNOTOWEGO DOTYCZĄCEGO
PROPOZYCJI ROZPOCZĘCIA PROCESU BEATYFIKACYJNEGO NOWYCH SIÓSTR
Uwaga: ważne jest, by: nie podawać imion Sióstr przed rozpoczęciem rozeznawania,
chodzi o to, aby było ono naprawdę owocem refleksji i nie warunkowało innych, w
wolności, a przede wszystkim pełnymi szacunku wobec tego wszystkiego, co każda
Współsiostra myśli i czym się dzieli, bez debatowania czy dyskusji. Nikt nie powinien
narzucać imion, ani ich “reklamować”, jednak słusznym jest rozmawiać i prosić o
informacje dotyczące życia Współsióstr. Bardzo ważne jest, by pozwolić się prowadzić
jedynie Duchowi Świętemu.
1. PIERWSZE SPOTKANIE WSPÓLNOTOWE.

“Potrzebuję świętych synów!”
(Ksiądz Orione)
a. Chwila modlitwy nawiązującej do tematu świętości, wezwanie Ducha
Świętego.
b. Odczytanie Listu okólnego: spontaniczny komentarz, echa, wyrażenie
uczuć, które on wzbudził...
c. Odczytanie i komentarz do następujących punktów Instrukcji Sanctorum Mater1:

Tytuł II. Opinia świętości lub męczeństwa i opinia znaków
Art. 4- § 1. Sprawa beatyfikacyjna i kanonizacyjna dotyczy wiernego katolika, który w życiu, w
momencie śmierci i po śmierci cieszył się opinią świętości, praktykując w stopniu heroicznym
wszystkie cnoty chrześcijańskie; lub cieszy się opinią męczeństwa, gdyż naśladując bliżej Pana
Jezusa Chrystusa poświęcił swoje życie w akcie męczeńskim.
§ 2. Kandydat na ołtarze od momentu rozpoczęcia sprawy beatyfikacyjnej lub kanonizacyjnej
jest nazywany sługą Bożym.
Art. 5 - § 1. Opinia świętości jest przekonaniem rozpowszechnionym między wiernymi
odnośnie do czystości i prawości życia sługi Bożego i odnośnie do cnót przez niego
praktykowanych w stopniu heroicznym.
§ 2. Opinia męczeństwa jest przekonaniem rozpowszechnionym między wiernymi odnośnie do
faktu poniesienia śmierci przez sługę Bożego za wiarę lub cnotę wypływająca z tejże wiary.
Art. 6 – Opinia znaków jest przekonaniem rozpowszechnionym między wiernymi, co do łask i
innych darów otrzymywanych od Boga za wstawiennictwem sługi Bożego.
Art. 7 - § 1. Biskup diecezjalny lub eparchialny zanim podejmie decyzję o rozpoczęciu sprawy,
winien upewnić się, czy w znacznej części ludu Bożego sługa Boży cieszy się autentyczną i
rozpowszechnioną opinią świętości lub męczeństwa, łącznie z autentyczną i rozpowszechnioną
opinią znaków.
§ 2. Opinia powinna być spontaniczna a nie wywołana sztucznie. Winna być stała, trwała,
rozpowszechniona między osobami godnymi wiary i funkcjonująca w znaczącej części ludu
Bożego.
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Sanctorum Mater, Kongregacja Spraw Kanonizacynych, Istrukcja o prowadzeniu dochodzenia diecezjalnego lub
eparchialnego w sprawach kanonizacyjnych, Rzym 2007.
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d. Dialog i wspólnotowa wymiana opinii:
-

Jakie są najważniejsze cechy naszego stylu życia, podstawowe wartości naszego
charyzmatu i naszej duchowości, które przeżywane w sposób “heroiczny” dałyby
“opinię świętości” Siostrze Małej Misjonarce Miłosierdzia?
Można skonfrontować Artykuły od 1 do 15 naszych Konstytucji.

-

Po przeprowadzonej rozmowie na temat “cnót heroicznych”, jakie imiona w sposób
najbardziej spontaniczny przychodzą nam na myśl? Jakie uczucia wzbudza w nas
pamięć o tych Współsiostrach?

e. Modlitwa dziękczynna do Pana, za świętość, którą obdarza naszą Rodzinę zakonną
w życiu naszych Współsióstr.
2. ROZEZNANIE OSOBISTE
Teraz przygotujemy się osobiście do włączenia się w ten ważny moment rozeznawania
Rady generalnej.
Niektóre wstępne kryteria wyboru:
-

W miarę możliwości starajmy się, aby była to Współsiostra, która zmarła w latach
1985 – 1995 by była jeszcze bliska, pamiętana, co pozwoli później na zebranie
danych oraz świadectw.

-

Nie ograniczać się do granic własnej Prowincji, z obiektywizmem poszukiwać
Współsiostry, której “opinia świętości” jest przekonaniem rozpowszechnionym.

-

Ponownie odczytać, wcześniej wspólnotowo rozważane Art.Sanctorum Mater.

-

W prosty i krótki sposób określić szczególne cnoty, którymi ta Siostra żyła
“w heroiczny sposób”. Nie pisać faktów lub wspomnień, chodzi tutaj tylko o
określenie cnót przeżywanych heroicznie w życiu konsekrowanym jako orionistka.

a. Przygotowanie osobiste: wybierz odpowiedni czas na modlitwę i milczenie, w
wolności ducha i obiektywności; proś o światło Ducha Świętego, abyś mogła
“zobaczyć” i zaproponować Współsiostrę, u której dostrzegasz “opinię świętości” i
którą twoim zdaniem można zaproponować do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego.
b. Propozycja imion: wpisz w tabelę imię i nazwisko Siostry, którą wskazuje ci Duch
Święty. Można wskazać 1 lub 2 imiona, ale nie więcej (może być tylko jedno imię)

Kogo proponujesz?
(Imię i nazwisko)

Opinia świętości (dlaczego Ją
proponujesz? Jakimi cnotami
heroicznymi żyła?)

Data
śmierci
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c. W modlitwie dziękczynnej podziękuj Panu za te Współsiostry.
3. DRUGIE SPOTKANIE WSPÓLNOTOWE
a. Modlitwa lub pieśń – prosząc o dary Ducha Świętego.
b. Odczytanie Słowa Bożego: 1P 1, 13-21.
“Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu, [bądźcie] trzeźwi, miejcie doskonałą
nadzieję na łaskę, która wam przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. [Bądźcie]
jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście
nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór
Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem
święty. Jeżeli bowiem Ojcem nazywacie Tego, który bez względu na osoby sądzi
według uczynków każdego, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie.
Wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania
zostali wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią
Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. On był wprawdzie przewidziany
przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił ze względu
na was. Wyście przez Niego uwierzyli w Boga, który wzbudził Go z martwych i udzielił
Mu chwały, tak że wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu“.
Oto Słowo Boże
Echo (odialog) po wysłuchaniu Słowa Bożego.
c. Przedstawienie imion.
Uwaga: jest to moment bardzo delikatny, podczas którego nie dyskutuje się z tym, co
każda Siostra rozważała, ale słucha się tego z szacunkiem i czcią.
-

Każda Siostra dzieli się imionami Współsióstr, które proponuje według tego, co
zostało napisane w tabeli do pracy osobistej.
Dialog w celu uzyskania informacji, jeżeli proponowana Siostra nie jest wszystkim
znana.
Wspólnota wypełnia jedną tabelę, w której umieszcza wszystkie imiona
zaproponowane przez Współsistry. (Patrz tabela na końcu)
Jeżeli imiona powtarzają się, wówczas obok umieszcza się liczbę oznaczającą ile
razy była proponowana ta sama Współsiostra i wpisuje się wszystkie “cnoty”, tak
jak zostały podane, bez dokonywania syntezy.

d. Modlitwa uwielbienia Pana.
- Modlitwy spontaniczne uwielbiając Pana za Współsiostry, o których się
rozmawiało. Po każdej modlitwie można śpiewać refren uwielbienia lub
dziękczynienia.
- Śpiew Magnificat, łącząc nasze głosy z Maryją za wielkie rzeczy, które również w
naszych Współsiostrach uczynił Wszechmocny.
Tabela do wspólnotowego uzupełnienia (na następnej stronie).
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Tabela wspólnotowa w odpowiedzi na List okólny MG 33/14

(Tabela niniejsza będzie przesłana do Przełożonej generalnej do 15 września 2014, na e-mail: mabelspagnuolo@gmail.com;
PROPOZYCJA DO ROZPOCZĘCIA PROCESU BEATYFIKACYJNEGO NOWYCH WSPÓŁSIÓSTR
Prowincja (lub obszar):
Wspólnota:
Obecni członkowie wspólnoty (imiona Sióstr wspólnoty):

Propozycje:

Kogo się proponuje?
(Imię i nazwisko)

Data
śmierci

Opinia świętości (jakimi cnotami heroicznymi żyła?)
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Liczba Sióstr,
które ją
zaproponowały

Uwaga: jeżeli wspólnota jest liczna można dołożyć konieczne rubryki.

Data:
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