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SESJI KOMMEMORACYJNEJ
W SZÓSTĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI
O. MICHAŁA MACHEJKA

Nr 855/03
Kraków, 29 grudnia 2003 r.
Drodzy Współbracia i Drogie Siostry
w powołaniu karmelitańskim,
Drodzy Przyjaciele i Sympatycy Karmelu,
Kuria Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych oraz
Instytut Duchowości w Krakowie organizują
Sesję kommemoracyjną z okazji szóstej rocznicy śmierci
śp. o. Michała
Machejka,
długoletniego
Postulatora
Generalnego Polski, Relatora i Konsultora Kongregacji Spraw
Kanonizacyjnych. Nosi ona wymowny tytuł: O. Michał
Machejek OCD (1918-1998). Życie pod znakiem radosnej
i ofiarnej służby Bogu, Kościołowi i człowiekowi.
Sesja odbędzie się 3 lutego 2004 r. o godz. 15.00 w siedzibie
Karmelitańskiego Instytutu Duchowości w Krakowie, przy
ul. Rakowickiej 18A (tel. 012-42.40.410; fax 012-29.44.501),
zgodnie z poniższym programem. Zachęcam do licznego
Karmelitański

udziału!

15.00 - Eucharystia pod przewodnictwem o. Leszka Pawlaka
OCarm., Prowincjała Polskiej Prowincji Karmelitów,
z homilią o. Szczepana T. Praśkiewicza OCD,
Prowincjała

Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych

16.00 - Inauguracja sesji - o. dr hab. Jerzy Gogola OCD, dyrektor
Karmelitańskiego Instytutu Duchowości
- Konferencja: Dom rodzinny, szkoła, Zakon: formacja i posługa
w Polsce (1918-1965) - o. prof. dr hab. Benignus J. Wanat
OCD (PAT)
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17.00 -

-

-

-

Przerwa
W służbie Kościoła w Polsce: Organizator Postulatorskiego
Ośrodka Studiów w Rzymie i pierwszy postulator generalny
Polski (1965-1984) - o. dr hab. Wiesław K. Kiwior OCD
(UKSW)
W służbie Kościoła powszechnego: relator i konsultor
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych (1984-1996)
o. dr Hieronim Fokciński SI (Relator Kongregacji Spraw
Kanonizacyjnych)
Świadectwa uczestników sesji (w tym ks. prał. Jerzego
Gredki, dziekana kapituły kolegiackiej i proboszcza
parafii przy Bazylice Mniejszej w Miechowie,
tj. rodzimej parafii o. Michała Machejka)
Powrót do Ojczyzny i spotkanie z Bogiem przedziwnym
w Świętych swoich - o. dr Szczepan T. Praśkiewicz OCD

Do zobaczenia w auli

Karmelitańskiego

Instytutu Ducho-

wości, nazajutrz Dnia Życia Konsekrowanego. Serdecznie

zapraszam!

o. dr Szczepan T.

Praśkiewicz

OCD

Prowincjał

SŁOWO METROPOLITY KRAKOWSKIEGO

DO UCZESTNIKÓW SESJI KOMMEMORACYJNEJ
O O. MICHALE MACHEJKU

Kraków, 14 stycznia 2004 r.
Przewielebny
o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD
Prowincjał Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych
ul. Glogera 5
31-222 Kraków
Czcigodny Ojcze Prowincjale,
Drodzy Uczestnicy sesji kommemoracyjnej
z okazji szóstej rocznicy śmierci o. Michała Machejka,
cieszę się, że środowisko

krakowskie i współbracia zakonni
śp. o. Michała Machejka przywołują jego pamięć w kolejną, szóstą
już rocznicę jego śmierci. Jakże można by było nie pamiętać o nim,
który tak bardzo wpisał się w promowanie i doprowadzanie do
chwały ołtarzy naszych wybitnych rodaków, od św. Królowej
Jadwigi, poprzez św. br. Alberta Chmielowskiego i o. Rafała
Kalinowskiego, aż do św. s. Faustyny Kowalskiej i wielu innych?
Niechaj refleksja nad życiem i przesłaniem pogodnego Ojca
Michała - bo chyba jako takiego większość z nas go zapamiętała
- dopomaga wszystkim pracować dla chwały świętych,
a zwłaszcza naśladować w codziennym życiu heroizm ich życia
w służbie Bogu i braciom.
Z serdecznym pozdrowieniem i błogosławieństwem

kard. Franciszek Macharski
arcybiskup metropolita krakowski
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o. Jerzy Wiesław Gogola OCD

INAUGURACJA
Dnia 30 stycznia br. miał miejsce pogrzeb słynnego piosenkarza Czesława Niemena. O godzinie 1300 wszystkie rozgłośnie
radiowe zagrały jedną z jego piosenek: "Dziwny jest ten świat"
na znak solidarności i uszanowania. Było to wydarzenie na skalę
całego kraju.
Czcigodny Ojcze Prowincjale,
Szanowni Ojcowie Prelegenci,
Drodzy Uczestnicy naszego spotkania
z okazji rocznicy śmierci naszego Drogiego Współbrata,
Ojca Michała Machejka OCD.
Kojarzę te dwie postaci, Czesława Niemena i O. Michała,
by poprzez czytelne życiowe przesłanie jednej, łatwiej zwrócić
uwagę na to samo w drugiej. Po śmierci Niemena okazało się
bardziej niż za życia, że był on nie tylko piosenkarzem. Śpiew
służył jedynie za narzędzie, za pośrednika świadectwa, jakie
dawał Polakom przez swój niezwyczajny sposób myślenia
i bycia. Ale każdy człowiek jest jedyny i niepowtarzalny, tyle,
że nie każdego stać na bycie naprawdę sobą. O zmarłym
piosenkarzu mówiło się w tych dniach, że był postacią wielką,
ale ignorowaną, żyjącą niejako w ukryciu. Przynajmniej po
śmierci otrzymał on, a zwłaszcza jego rodzina i przyjaciele,
wielką ludzką nagrodę w postaci szacunku i uznania.
Przyczyniły się do tego środki przekazu.
Nasz Ojciec Michał miał normalny, w miarę skromny;
pogrzeb, jak większość pogrzebów zakonników i kapłanów:
jakaś jedna czy druga klepsydra, pośmiertne wspomnienie.
Ale obydwie wspomniane tu postaci żyją nadal w ludzkiej
świadomości. Nie wiadomo jak długo. Ale czy to ważne?
Ważne o tyle, o ile ich pamięć niesie z sobą ważne przesłanie.
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Wydaje się, że człowiek żyje w pamięci innych z uwagi na swój
stosunek do ludzi. Ktoś nawet wielki, kto żył dla siebie,
specjalnie nas nie wzrusza. Niemen pozostanie w pamięci,
przynajmniej jednego pokolenia, poprzez piosenki. One będą
przypominać o człowieku.
A nasz o. Michał? I w tym wypadku liczy się człowiek
i przesłanie pewnego stylu bycia człowiekiem. Dowiemy się za
chwilę wielu szczegółów z jego życia, ale to, o czym usłyszy
my, było jedynie drogą do celu i okazją do świadectwa.
Wiadomo, że również praca się liczy, była ona bardzo
potrzebna. Trudził się m.in. w Kongregacji Rzymskiej, by świat
dowiadywał się o nowych świętych i błogosławionych. Ale był
także wykładowcą a ja jego studentem. Liczy się to, co
wykładał. Po dzień dzisiejszy korzystam z jego skryptu
o świętości kanonizowanej, ale liczy się jeszcze bardziej
świadectwo życia pogodnego, prostego i skupionego na
innych. O wiele więcej na ten temat będą mogli powiedzieć moi
współbracia, którzy znali go dłużej i bardziej z bliska, żyjąc
w tym samym klasztorze.
Z osobistych spotkań z O. Michałem pozostało mi doświad
czenie, które od strony psychologicznej mógłbym streścić
w zdaniu: w jego obecności człowiek czuł się bezpiecznie. Było
tak przede wszystkim dlatego, że miał wiele cech dziecka,
dobrze nam znanych także z życia jego i naszego współbrata
o. Rudolfa Warzechy.
Nie ma potrzeby ubolewać nad tym, że o tej pięknej postaci
polskiego Karmelu świat raczej nie będzie wiedział, a i jego
rodzina zakonna z czasem zapomni. Przypominać będą o nim
może tylko
dokumenty, a wśród nich zapis naszego
dzisiejszego spotkania. Nie żyjemy dla poklasku innych, ale dla
wypełnienia dzieła, które Bóg przeznaczył każdemu, byśmy
poprzez nie dochodzili do własnej pełni i byli światłem dla
innych. Jako kapłani i osoby konsekrowane jesteśmy posłani
dla innych, ale sami bardzo potrzebujemy światła pod nasze
stopy i umocnienia ducha od kogoś, kto szedł tą samą drogą.

o. Michał wydatnie potwierdza znaną z nauki Kościoła tezę,
że najważniejszą formą

ewangelizacji jest osobiste świadectwo
Ile form działalności, tyle form
świadectwa. A świadectwo dajemy naszym człowieczeństwem,
zgodnie z logiką Misterium Wcielenia: miłość Boga do
człowieka Jezus wciela w ludzkie słowa i gesty.
Słuchając referatów przypomnimy sobie człowieka, który
żył wśród nas i który jest wśród nas przez pamięć i przez
podparte

modlitwą

i

ofiarą.

wiarę·

Z radością witam wszystkich dostojnych i drogich gości w
murach naszego Karmelitańskiego Instytutu Duchowości,
życzę bogactwa przeżyć i wielu inspiracji do życia.
Szczęść Boże!
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REFERATY
o. Benignus ]ózefWanat DCD
ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ

O.

MICHAŁA

MACHEJKA OCD
W LATACH 1918-1965

DOM RODZINNY, SZKOŁA, ZAKON, FORMACJA I POSŁUGA
W POLSCE

1. DOM RODZINNY I OKRES FORMACJI MŁODZIEŃCZEJ
Tadeusz Paweł Machejek, syn rolnika Franciszka (1888-1941)
i Zofii z Matupów Gawlikowskich (1896-1970), urodził się
29 czerwca 1918 r. w Podleśnej Woli, pow. Miechów. Chrzest
święty przyjął 30 czerwca 1918 r. w kościele parafialnym pod
wezwaniem Grobu Bożego w Miechowie. Miał trzech braci:
Zygmunta, Jana i Stanisława oraz jedną siostrę Irenę. Siostra
Irena Piec przeżyła wszystkich braci i pozostaje na ojcowiźnie
w Podleśnej Woli. Rodzice wychowywali swoje dzieci w
głębokiej wierze katolickiej, zachowując religijne praktyki,
tradycyjne zwyczaje, obowiązujące w ciągu całego roku
liturgicznego
w Kościele i w Ziemi Miechowskiej. Dzieci co roku oczekiwały
z radością świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy wraz
ze wszystkimi obrzędami i zwyczajami. Tadziu jako najstarszy
syn pomagał rodzicom na roli. Do szkoły podstawowej
uczęszczał w Pstroszycach i Miechowie. Po ukończeniu siedmioklasowej szkoły podstawowej w Miechowie, za zgodą rodziców
rozpoczął w 1935 r. szkołę lotniczą w Krakowie. Ukończył szkołę
szybowcową ze stopniem pilota szybowcowego kategorii B.
Aeroklub Rzeczypospolitej Polskiej wystawił mu z datą:
Warszawa 29 maja 1936 r. legitymację pilota szybowcowego kat.
B. Nr 717. Marząc o karierze pilota wojskowego za radą
przyjaciół podjął studia średnie, aby następnie zapisać się do

oficerskiej szkoły lotniczej. Realizując te plany przyjęty został do
Prywatnego Gimnazjum im. Stanisława Jaworskiego w
Krakowie. W ciągu jednego roku szkolnego 1935/36 ukończył
dwie klasy gimnazjalne nowego typu, z ogólnym wynikiem
dobrym. W jesieni 1936 r. przeniósł się do Prywatnego
Gimnazjum Męskiego 00. Karmelitów Bosych w Wadowicach,
z zamiarem podjęcia później studiów lotniczych. Był uczniem
bardzo dobrym. W wolnych chwilach prywatnie specjalizował
się w budowie modeli lotniczych oraz 10 października 1936 r.
zapisał się do Związku Harcerstwa Polskiego do drużyny VI im.
o. Rafała Kalinowskiego w Wadowicach. Złożył przyrzeczenie
harcerskie 5 czerwca 1937 r. na ręce druha hufcowego Stefana
Radwana i otrzymał krzyż harcerski Ser. CLXXI L. 764. Uczył się
bardzo dobrze. Świadczą o tym zachowane świadectwa
z trzeciej i czwartej klasy gimnazjum. Bóg przez łaskę powołania
postawił go w trudnej sytuacji dokonania wyboru życiowej
drogi. Przez pewien czas był na rozdrożu. Koledzy zgłaszali się
do nowicjatu. On nie był jeszcze zdecydowany. Łaska jednak
zwyciężyła. Z lotnika stał się karmelitą. 11 czerwca 1938 r.
skierował prośbę do o. Prowincjała Franciszka Kozickiego
o przyjęcie go do Zakonu. Podanie świadczy o jego wrażliwości
na działanie łaski i równocześnie o wewnętrznej walce. Napisał
w nim: "Przepraszam najmocrueJ, że dopiero teraz
zdecydowałem się prosić Przewielebnego Ojca o przyjęcie do
nowicjatu. Przyczyną tego było moje długie niezdecydowanie
się, które dzięki Bogu przy pomocy O. Duchownego
i O. Dyrektora usunąłem. Proszę uprzejmie o wysłuchanie mej
prośby i o błogosławieństwo ojcowskie, abym mógł wytrwać
czas próby i do końca życia poświęcić się służbie Bożej w
zakonie karmelitańskim". O. Józef Prus, dyrektor Gimnazjum,
nie dowierzał Machejkowi. Świadczy o tym zamieszczona
adnotacja dla o. Prowincjała poniżej podania: "Podanie niniejsze
było napisane istotnie 11 czerwca [1938], ale go nie odsyłałem,
myśląc, że kandydat przy końcu roku się jeszcze rozmyśli".
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2. ŻYCIE W KARMELU

Dnia 13 lipca 1938 r. po czwartej klasie gimnazjalnej otrzymał
zakonny habit w Czemej z rąk o. Prowincjała Franciszka
Kozickiego oraz nowe imię br. Michał od Jezusa, Maryi i Józefa.
Formację nowicjacką zdobywał pod kierunkiem gorliwego
mistrza o. Bazylego od św. Anzelema Jabłońskiego. Przeorem
zaś klasztoru w Czemej był o. Tomasz od Najsłodszego Serca
Maryi (Józef Pikoń). Pod kierunkiem wymienionych
przełożonych poznawał i wchodził we wszystkie struktury
prawne i duchowe karmelitańskiego życia. Surowość, liczne
umartwienia, długie modlitwy i posty nie zniechęciły go do
Karmelu. Przywykł też do łacińskiego brewiarza, odmawianego
wspólnie o północy każdego dnia z wyjątkiem największych
świąt kościelnych. Profesję czasową złożył 14 lipca 1939 r. Po
ślubach czasowych cały rocznik skierowano do nowo
wybudowanego kolegium filozoficznego we Lwowie na
Persenkówce dla kontynuowania studiów humanistycznych
i filozoficznych. Wybuch II wojny światowej pokrzyżował
wszystkie plany. Studenci przed niemieckim agresorem uciekali
ze Lwowa przez Krzemieniec do Wiśniowca. Po zdobyciu Polski
przez Niemców przybyli z wielkimi przygodami, ale już
indywidualnie (w listopadzie) do Wadowic, gdzie przebywali
przez
całą
niemiecką
okupację,
podejmując
studia
humanistyczne, filozoficzne i teologiczne. Dnia 19 maja 1941 r.
br. Michał otrzymał od swojej mamy telegram ze smutną
wiadomością: "Ojciec umierający - przyjedź". Wyjazd był
prawie niemożliwy ze względu na granicę na Skawie pomiędzy
Rzeszą Niemiecką a Gubernią Polską. Następny telegram
otrzymał od mamy 21 maja 1941 r., że "Ojciec umarł. Pogrzeb
w piątek". Było to ciężkie i bolesne doświadczenie dla młodego
kleryka, który nie mógł pożegnać i odprowadzić swego ojca na
wieczny spoczynek. Pozostała mu duchowa łączność, modlitwa
i ofiara. W ciężkich warunkach okupacji, wśród ustawicznego
zagrożenia życia ze strony okupanta, w głodzie i chłodzie pod
opieką św. Józefa doczekali szczęśliwego wyzwolenia w 1945 r.
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Przeorem klasztoru w czasie okupacji był dzielny o. Augustyn
Kozłowski,
biegle znający język niemiecki. Magistrem
i wychowawcą braci kleryków był dobrotliwy o. Onufry
Walczak. Profesję wieczystą złożył na ręce o. Prowincjała Józefa
Prusa już po II wojnie światowej 14 lipca 1945 r. Ostatni rok
studiów teologicznych br. Michał ukończył w Krakowie, gdzie
16 lipca 1946 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa
Stanisława Rosponda. W latach 1946-47 był prefektem
i nauczycielem w Prywatnym Gimnazjum 00. Karmelitów
Bosych w Wadowicach. Kuratorium Okręgu Szkolnego
Krakowskiego w Krakowie, dnia 7 października 1946 r., Nr II. 40711/46, udzieliło mu zezwolenia na nauczanie zajęć
praktycznych i ćwiczeń cielesnych w szkołach średnich Okręgu
Szkolnego Krakowskiego w okresie od 1 września ·1946 do
29 stycznia 1952 r. W gimnazjum prowadził zajęcia praktyczne,
uczył gimnastyki i religii. Wznowił działalność VI Drużyny
Harcerskiej im. O. Rafała Kalinowskiego. W tym roku ukończył
kurs podharcmistrzowski w
Makowie Podhalańskim
i 25 września 1946 r. został drużynowym VI drużyny harcerskiej.
Jako drużynowy brał czynny udział w pracach społecznych, jak
porządkowanie grobów poległych obrońców Ojczyzny, zbiórki
na Akcję Pomocy Zimowej itp. Wykazał się dużym zmysłem
organizacyjnym i sprawnością. Dla młodzieży ~ternatu
zorganizował i urządził sportowe boisko do piłki nożnej w
pobliżu posesji Janika w Wadowicach. W czasie wakacji
prowadził obóz harcerski swojej drużyny w Zawoi w 1947 r.
Jako kierownik wychowania fizycznego organizował też (w 1948
r.) obóz w Rajgrodzie wraz z o. Romualdem Czulakiem,
prefektem internatu i o. Sykstusem Adamczykiem, nauczycielem
historii.
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3. FORMACJA I SPECJALIZACJA NAUKOWA
W jesieni 1947 r. zarząd prowincji skierował o. Michała na
studi,a prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Nieco
wczeŚniej przeniósł go z Wadowic do Lublina o. Prowincjał Józef
Prus. W tym też czasie rozpoczął korespondencyjne studium
maturalne w Narodowym Instytucie Postępu w Poznaniu. Dnia
29 września 1948 r. zdał egzamin dojrzałości w Państwowym
Koedukacyjnym Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych w
Poznaniu i otrzymał świadectwo dojrzałości, którego wcześniej
nie mógł zdobyć z powodu II wojny światowej. Na uczelni
zapisał się 5 listopada 1948 r. do Stowarzyszenia "Bratnia
Pomoc" Studentów KUL w Lublinie. Zasługą o. Michała dla
historii Karmelu było zebranie dokumentacji, relacji świadków
i sporządzenie protokołu o męczeńskiej śmierci o. Kamila
Gleczmana, br. Cypriana Lasonia i towarzyszy (ok. 50 Polaków)
oraz zagłady klasztoru Karmelitów Bosych w Wiśniowcu na
Wołyniu, przez nacjonalistów ukraińskich UPA. Dotarł on do
żyjących świadków zbrodni, przesłuchał ich i sporządził
protokół podpisany przez świadków w 1949 r. 10 grudnia 1949 r.
zdał egzamin licencjacki z zakresu prawa kanonicznego na
Wydziale Prawa Kanonicznego KUL. W 1950 r. ukończył studia
na KUL-u, uzyskując 30 czerwca 1950 r. tytuł magistra prawa
kanonicznego, na podstawie przedstawionej pracy: Postulator

w procesach beatyfikacji i kanonizacji

według papieża

Benedykta XIV.

W latach 1950-1960 przebywał w Krakowie. Zarząd Prowincji
zlecił mu zajęcia dydaktyczne w Wyższym Seminarium
Duchownym Karmelitów Bosych z prawa kanonicznego
i teologii pastoralnej. Ponadto prowadził wykłady traktatu
de sexto decalogi praecepto z teologii moralnej. W wolnych
chwilach przygotowywał rozprawę doktorską. 7 lipca 1952 r. na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim został promowany na
doktora prawa kanonicznego na podstawie napisanej rozprawy:

Postulator w procesach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych.
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4. DZIAłALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I APOSTOLSKA PRZED WYJAZDEM
DO RzYMu

W tym czasie prowadził w Krakowie dynamiczną działalność
Nadal wykładał w seminarium prawo
kanoniczne i teologię pastoralną. Był duszpasterzem akademickim, katechetą, spowiednikiem sióstr karmelitanek bosych
na Wesołej w Krakowie, dyrektorem Arcybractwa Dzieciątka
Jezus przy naszym kościele seminaryjnym. Organizował
comiesięczne nabożeństwa dla dzieci i młodzieży. Postarał się
o wykonanie 12 sztandarków - chorągwi, przedstawiających
wszystkie tajemnice Dzieciątka Jezus. Prowadził teatr młodzie
żowy i dziecięcy, przy pomocy artystów muzyków Polskiego
Radia (między innymi prof. J. Stasica, Łysak, J. Gawlik), poetów,
autorów scenariuszy oraz plastyków i malarzy. Jeden z nich,
Stanisław Rodziński, został potem rektorem Polskiej Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie. Współpracował z nim utalentowany plastyk Jan Dymski, późniejszy kapłan archidiecezji
wrocławskiej. Bardzo czynna i zasłużona była poetka Eugenia
Dobrowolska, autorka scenariuszy sztuk religijnych, poezji,
wierszy. Zachowały się dwa tomiki jej poezji dedykowanych
o. Michałowi Machejkowi. Teatralne przedstawienia cieszyły się
ogromnym uznaniem i popularnością w Krakowie. W okresie
Bożego Narodzenia przedstawiano: "Jasełka", "Betlejemską
Drogę" (życie Dzieciątka Jezus w 12 obrazach), "Czwartego
mędrca Wschodu" (słuchowisko o szukaniu Narodzonego
Króla), "Samotną Pasterkę" (na tle książki: Płomienne Serca
Jeleńskiego), "Hołd Dzieciątku Jezus"; a w okresie Wielkiego
Postu "Misterium Męki Pańskiej". Na Dzień Matki lub Ojca i w
różnych okolicznościach urządzano akademie i poetyckie
występy. Na dzień pierwszej Komunii św. krótki obrazek
sceniczny " Tarcyzjusz" i "Misterium Mszy świętej"
(inscenizacja). Recytacje poetyckie między innymi wykonywały:
Lucyna Mizia, Anna Muzyka. Wykonawcy ról: Maksymilian
Białota, Jan Dębski, Eugenia Dobrowolska, Andrzej Gawlik, Ewa
Gębik, Tomasz Gębik, Andrzej Grondal, Krzysztof Krajewski,
naukową i duszpasterską.
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Ewa Lusina, Zenon Sułek, Barbara Turała, Barbara
Wojciechowska, Janusz Zieliński. Współpracowali: Maria Mizia,
Franc. Mizia, Maria Sandacz, Stanisława Zabłocka. Dokumentację fotograficzną wykonywał fot. Karol Pradel.
O. Michał urządzał również nabożeństwa do Matki Bożej
Fatimskiej. Dla młodzieży i współpracowników organizował
krajoznawcze wycieczki i kuligi.
W latach 1957-60 pełnił urząd III definitora prowincjalnego
w zarządzie prowincją. W roku 1960 przeor klasztoru o. Marian
Warakomski, za zgodą kapituły konwentu, zlecił mu
kierownictwo odnowy kaplicy Boskiego Dzieciątka Jezus. Jako
dyrektor Arcybractwa Dzieciątka Jezus od dawna zabiegał
o odnowienie tej kaplicy. o. Michał w krótkim czasie zatrudnił
kilku rzemieślników i artystów do odnowienia wnętrza
kaplicy. Prace murarskie i elektryczne wykonał Augustyn
Litway, skrzynki drewniane na wota zrobił Jan Caca, gabloty
zaszklił M. Lewandowski, renowacji alabastrowego ołtarza
i położenia marmurowych parapetów dokonał kamieniarz
Bodnicki, z zakładu kamieniarskiego przy ul. Rakowickiej.
Polichromię wykonali s. Marcelina Jachimczak, ze Zgromadzenia Karmelitanek Dzieciątka Jezus oraz malarz Edward
Jarocki, który wcześniej malował kaplicę Matki Bożej Ostrobramskiej w tymże kościele. Poświęcenie odnowionej kaplicy
odbyło się 12 czerwca 1960 r. Współpracowniczki o. Michała
w Arcybractwie Dzieciątka Jezus: Eugenia Dobrowolska
i Danusia Waśko przygotowały na maszynie i rozesłały 650
zaproszeń na poświęcenie kaplicy.
Kierowniczka Szkoły Podstawowej nr 23 w Krakowie
i przedstawicielki zarządu Ligi Kobiet w maju i czerwcu 1953
roku zwracały się do o. Michała z prośbą o opiekę duchową
i ratunek dla sieroty Marty N. z IV klasy dla osób starszych (lat
17), będącej pod opieką pani Krawczyk. Dziewczyna przebywała w złym towarzystwie koleżanek, które nadużywały
alkoholu. Marta usiłowała kilka razy popełnić samobójstwo
przez wypicie lizolu. O. Michał otoczył ją opieką i starał się ją
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umieścić

w odpowiednim zakładzie. Postarał się też o pomoc
na jej leczenie.
W tym czasie o. Michał pracował też w Krakowskiej Kurii
Metropolitalnej jako cenzor książek, wizytator zakonów,
członek trybunału beatyfikacyjnego sł. B. Józefa Bilczewskiego,
arcybiskupa lwowskiego. O. Michał w tym procesie pełnił
funkcję promotora wiary. Należał też do komisji historycznej
Zakonu, która zobowiązała się do opracowania dziejów
Prowincji Ducha Świętego. Należał też do Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Ks. abp Eugeniusz Baziak, apostolski
administrator w Krakowie, 8 grudnia 1958 r. (m 6821/58)
podpisał nominację dla o. Michała na sędziego synodalnego w
Krakowie. o. Michał nie przyjął tej nominacji ze względu na
brak czasu i wyżej wymienione obowiązki. W 1958 roku brał
udział w zjeździe księży rektorów i profesorów zakładów
teologicznych w Polsce na KUL-u i wygłosił referat na temat:
Aktualny stan polskich procesów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych
(9 października).
Dnia 26 czerwca 1956 r. o. Michał zwrócił się do zarządu
prowincji z prośbą o zezwolenie na wyjazd do Rzymu w celu
odbycia rocznego studium w sprawach beatyfikacyjnych
i kanonizacyjnych w Trybunale Roty Rzymskiej. Takie sugestie
wyrazili wybitni prawnicy w Polsce, między. innymi
o. prof. Joachim Bar OFM eOny. i ks. prof. A. Petrani. Wyrazili
oni przekonanie, że specjalizacja w tej dziedzinie jest bardzo
potrzebna Kościołowi w Polsce, a nie można jej zdobyć w kraju.
Chodziło głównie o przyspieszenie procesu beatyfikacyjnego
sł. B. Rafała Kalinowskiego i innych kandydatów na ołtarze
z naszej Ojczyzny. 30 czerwca 1956 r. Definitorium
Prowincjalne w odpowiedzi nie wyraziło zgody na wyjazd
o. Michała do Rzymu, motywując swą decyzję brakiem kadry
naukowej w Seminarium Karmelitów Bosych w Krakowie oraz
niemożliwością uzyskania pozwolenia na wyjazd ze strony
władz państwowych. Po raz drugi i trzeci o. Michał zwracał się
do zarządu prowincji w tej sprawie. W piśmie z 25 kwietnia
finansową
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w nowym roku szkolnym nie będzie
dydaktycznych w seminarium i pragnie ten
czas przeznaczyć na pogłębienie kwalifikacji naukowych w
Rzymie. Tym razem Definitorium Prowincjalne przychyliło się
do słusznych próśb o. Michała Machejka. W latach 1961-62
odbył studia na Papieskim Instytucie Teresianum w Rzymie
uzyskując tytuł licencjata z zakresu teologii duchowości.
Po powrocie do Krakowa nadal kontynuował ZajęCIa
dydaktyczne, naukowe i duszpasterskie. Ponadto na prośbę
ks. prof. Antoniego Słomkowskiego, Rektora Prymasowskiego
Instytutu Życia Wewnętrznego w Warszawie, 14 marca 1963 r.
Definitorium Prowincjalne wyraziło zgodę na podjęcie zajęć
dydaktycznych przez o. Michała Machejka na wspomnianym
Instytucie. Ks. Prymas Polski Stefan kard. Wyszyński 11 marca
1963 r. zamianował o. Michała wykładowcą przedmiotu
"teologia życia zakonnego i nadzwyczajne zjawiska mistyczne". Zajęcia prowadził w Instytucie do 1965 r. W międzyczasie
Kapituła Prowincjalna Karmelitów Bosych w 1963 r. powołała
o. Miehała na urząd przeora klasztoru w Poznaniu a Definitorium Prowincjalne na urząd rektora studium filozoficznego
w tymże klasztorze. Sprawowanie urzędu było trudne ze
względu na rozpoczęty generalny remont klasztoru, budowę
nowego chóru zakonnego, odbudowę skrzydła północnego
klasztoru, nowych łazienek, instalacji kanalizacyjno-wodocią
gowych, elektrycznych i centralnego ogrzewania. Pracami tymi
kierował z ramienia Rady Prowincjalnej o. Apoloniusz Codyń.
Ponadto o. Michał przyjął obowiązki zwyczajnego spowiednika
SS. Karmelitanek Bosych w Poznaniu. Należał też od grudnia
1963 r. do Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Poznaniu.
Dnia 7 stycznia 1964 r. ks. Prymas Polski Stefan Wyszyński
zwrócił się z prośbą do o. prowincjała Waleriana Ryszki
o wysłanie o. Michała do pracy w Kongregacji Obrzędów w
Rzymie w celu przyspieszenia polskich spraw beatyfikacyjnych
i kanonizacyjnych z okazji Millennium Chrztu Polski. Prymas
napisał w uzasadnieniu prośby: "Ojciec Święty Paweł VI
1959 r.

motywował, że

miał żadnych zajęć

bardzo przychylnie odniósł się do mojej prośby o przyśpie
szenie na Tysiąclecie Chrztu Polski postępowania beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego naszych polskich Sług Bożych.
W. S. Kongregacji Obrzędów brak wszakże kapłana
polskiego, którego obowiązkiem byłoby czuwanie, żeby na
czas były nadsyłane akta procesów oraz niezbędne dokumenty
historyczne.[ ... ] U nas w Polsce jest zaledwie kilku kapłanów,
którzy doskonale znają prawo beatyfikacyjne zarówno w teorii
jak i w praktyce. Do nich zalicza się o. Michał Machejek,
pracujący obecnie w Poznaniu. Proszę więc o. Prowincjała
o wszczęcie odpowiednich kroków, żeby o. Michał mógł udać
się do Rzymu i tam pracować na rzecz spraw Kościoła
Katolickiego w Polsce" .
Za zgodą o. generała zakonu Anastasio Ballestrero
o. Prowincjał wyraził przyzwolenie na wyjazd o. Michała do
Rzymu. W tej sytuacji o. Machejek 4 maja 1964 r. zrzekł się
urzędu przeora w Poznaniu i poprosił o zwolnienie
z powierzonych mu obowiązków z powodu wyjazdu za
granicę. Do Rzymu wyjechał w 1965 roku, z żalem żegnany
przez dzieci i młodzież oraz przyjaciół i grono
współpracowników z Arcybractwa Boskiego Dzieciątka Jezus
w Krakowie.

Bibliografia: Archiwum Krakowskiej Prowincji Karmelitów
Bosych w Czemej, AP 60/23, Akta personalne o. Michała Machejka;
AKWC 9, Męczeńska śmierć o. Kamila Gleczmana i towarzyszy oraz
zagłada klasztoru 00. Karmelitów Bosych w Wiśniowcui Dział III,
Spuścizny i zbiory zakonników: Akta, dokumenty osobiste,
korespondencja, fotografie i zbiory o. Michała Machejka; Kuria
Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych w Krakowie,
ul. Z. Glogera 5: Akta personalne o. Michała Machejka; o. Michał
Machejek OCD, Autobiografia, w: Polscy kanoniści (wiek XIX i XX),
Cz. II, zebrał, opracował i ułożył o. Joachim Bar, ATK, Warszawa
1981, s. 23-26; O. Szczepan PRAŚKIEWICZ OCD, O. Michał Machejek
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Relatorem Kongregacji do Spraw Świętych, "Kronika Rzymska", 3 (1984),
nr 26, s. 30-31; T e n ż e: Homilia na Mszy św. za śp. Ojca Michała
Machejka, Rzym 3 III 1998, kościół Św. Stanisława przy Botteghe
Oscure; O. Benignus Józef WANAT OCD, Śp. O. Michał od Jezusa,
Maryi, Józefa (Tadeusz Machejek 1918-1998) OCD, (w:) Biegli w
postępowaniu kanonizacyjnym, Materiały IV Ogólnopolskiego Sympozjum
Prawa Kanonizacyjnego, KUL Lublin 22-23 V 1998, pod red.
ks. Henryka Misztala i Wiesława Bara OFM Conv, Lublin-Tarnów
1999, s. 154-161; T e n ż e: O. Michał od Jezusa, Maryi, Józefa (Tadeusz
Machejek) OCD, "Życie Karmelu", nr 29 (1998), s. 54-63.
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O.

Wiesław

Kiwior OCD

O. MICHAŁ MACHEJEK OCD
W SŁUŻBIE KOŚCIOŁA W POLSCE
ORGANIZATOR
POSTULATORSKIEGO OŚRODKA STUDIÓW W RzYMIE
I PIERWSZY GENERALNY POSTULATOR POLSKI (1965-1984)

w Polsce potwierdzają, że święci
i błogosławieni spełniali bardzo ważną rolę w życiu religijnym,
społecznym, kulturalnym i politycznym naszego Narodu.
Z tego względu zarówno przedstawiciele władzy świeckiej, jak
i kościelnej, podejmowali starania albo wydatnie wspierali
starania zakonów o beatyfikacje i kanonizacje Polek i Polaków,
którzy odznaczali się świętością życia i wywierali pozytywny
wpływ na życie wiernych. O kanonizację św. Wojciecha
zabiegali arcybiskup gnieźnieński Gaudenty i król Bolesław
Chrobryl; sprawę kanonizacji św. Stanisława biskupa
przedstawiał w Rzymie biskup krakowski Jan Prandota2;
o wprowadzenie kultu publicznego św. Jadwigi śląskiej
zabiegał
Jan Sobieski3; biskupi zebrani na synodzie
prowincjalnym w Piotrkowie (1628) skierowa.1i listy
postulacyjne o kanonizację Jana Kantego, Stanisława Kostki,
Kunegundy, Salomei i Jozofata4, a biskupi zebrani na Synodzie
Dzieje Polski i

Kościoła

Por. M. MACHEJEK, Historia polskich starań o beatyfikacje i kanonizacje w Rzymie,
I, w: Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Teologii i Filozofii Chrześcijańskiej [Biuletyn
TPTFCh] 2/3 (1972) 68 i 69.
2 Por. tamże, 68.
3 Por. J. MANTHEY, Święta Jadwiga, Księżna Śląska, w: Biuletyn Informacyjny
Postulatorskiego Ośrodka Studiów [Biuletyn Informacyjny POS] 1/4 (1967) 9;
M. MACHEJEK, Historia polskich starań o beatyfikacje i kanonizacje w Rzymie, I,
w: Biuletyn TPTFCh 2/3 (1972) 68.
4 Por. BENEDICTUS XN, De servorum Dei beatijicatione et beatorum canonizatione, voL II, II, 13, 40, Prati 1839, 173; H. MISZTAL Powojenne inicjatywy
Episkopatu dotyczące polskich spraw beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych, w:
I
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Prowincjalnym Warszawskim w 1634 roku - o kanonizację
Kostki, Kunegundy, Władysława z Gielniowa,
Wincentego Kadłubka, i Jana Kantego5; o beatyfikację królowej
Jadwigi starali się kardynał Zbigniew Oleśnicki, arcybiskup
gnieźnieński i Prymas Polski Wojciech Jastrzębiec oraz biskupi
polscy zaboru austriackiego a później kardynał Adam Sapieha6;
prośby o kanonizację Jacka Odrowąża słali do Rzymu Zygmunt
I, Stefan Batory i Zygmunt III Waza7; starania o kanonizację
Jozafata Kuncewicza wspierał Władysław IV8; kanonizacją
bł. Kingi interesowali się w szczególny sposób biskupi
tarnowscy9; beatyfikacją kardynała Stanisława Hozjusza
zajmował się Episkopat Polski1o .
Do czasu rozbiorów Polski sprawami beatyfikacyjnymi
i kanonizacyjnymi
zajmowali
się
w
Rzymie
stali
przedstawiciele Polski przy Stolicy Apostolskiej, posłowie lub
Stanisława

Kościół, VI, red. J. KRUKOWSKI, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin
1989, 115.
5 Por. tamże.
6 Por. A. STRZELECKA, Jadwiga Królowa (1374-1399) królowa, sługa Boża, w:
Hagiografia Polska. Słownik bio-bibliograficzny, I, red. R. GUSTAW, Księgarnia
św. Wojciecha, Poznań 1971, 508-509; K. FIGLEWICZ, Królowa Jadwiga, w:
Biuletyn TPTFCh 1/6 (1972) 9-11; M. MACHEJEK, Historia polskich starań
o beatyfikacje i kanonizacje w Rzymie, I, w: Biuletyn TPTFCh 2/3 (1972) 69.
7 Por. J. KŁOCZOWSKI, Jacek (przed 1200-1257) dominikanin, święty, w:
Hagiografia Polska, l, 447; M. MACHEJEK, Historia polskich starań
o beatyfikacje i kanonizacje w Rzymie, I, w: Biuletyn TPTFCh 2/3 (1972) 68.
8 Por. M. RECHOWICZ, Jozofat Jan Kuncewicz (Kunczyc) (ok. 1580-1623)
bazylianin, arcybiskup, męczennik, święty, w: Hagiografia Polska, I, 643-646;
M. MACHEJEK, Historia polskich starań o beatyfikacje i kanonizacje w Rzymie, I,
w: Biuletyn TPTFCh 2/3 (1972) 68.
9 Por. M.H. WITKOWSKA, Kinga, Kunegunda (1234-1292) królewna węgierska,
księżna krakowsko-sandomierska, pani sądecka, klaryska, błogosławiona, w:
Hagiografia Polska, I, 771-772; Polskie osiągnięcia w r. 1966, V. Sprawy
kanonizacyjne [Bl. Kinga] w: Biuletyn Informacyjny POS 1/1 (1967) 5;
M. MACHEJEK, Historia polskich starań o beatyfikacje i kanonizacje w Rzymie, I,
w: Biuletyn TPTFCh 2/3 (1972) 69.
!O Por. M. MACHEJEK, Starania Polaków o beatyfikację Kardynała Hozjusza, w:
Biuletyn Informacyjny POS 3/8 (1969) 65-66; TENŻE, Historia polskich starań o
beatyfikacje i kanonizacje w Rzymie, I, w: Biuletyn TPTFCh 2/3 (1972) 69.

Prawo i
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ambasadorzy, zarówno duchowni, jak i świeccyll. Natomiast w
czasie rozbiorów, kiedy Polska nie miała oficjalnego
przedstawiciela przy Stolicy Apostolskiej, załatwianie tego
rodzaju spraw było bardzo utrudnione i zajmowali się nimi - w
imieniu Episkopatu Polski - kardynałowie i biskupi udający się
do Wiecznego Miasta lub rezydujący na stałe w Rzymie12•
Zdecydowana
większość
spraw
była
bezpośrednio
prowadzona przez zakony, a wśród nich, przez Dominikanów,
Franciszkanów i Jezuitów13, zaś po drugiej wojnie światowej
przez wiele instytutów zakonnych męskich i żeńskich14 •
Osoby fizyczne i prawne, zainteresowane bezpośrednio
beatyfikacją i kanonizacją jako powód w sprawie, mogły
działać - zgodnie z praktyką Stolicy Apostolskiej - poprzez
mianowanego przez siebie prawnego przedstawiciela,
zwanego początkowo prokuratorem, a po 1634 roku
postulatorem, który od czasu Benedykta XIV musiał rezydować
w Rzymie15•
Współpraca
powoda z postulatorem oraz poparcie
społeczne i eklezjalne dla sprawy wpływały znacząco na
starania o beatyfikację i kanonizację. Był tego świadom
Episkopat Polski po drugiej wojnie światowej i dlatego zaczął
poszukiwać współczesnych form czuwania w Rzymie nad
Por. F. KONECZNY, ŚWięci w dziejach Narodu Polskiego, I, Nakł. Tow. Św.
Miejsce Piastowe 1937,431; A. LIEDTKE, Hozjusz Stanisław
(1504-1579) biskup warmiński, kardynał, sługa Boży, w: Hagiografia Polska, I,
381-384;_M. MACHEJEK, Historia polskich starań o beatyfikacje i kanonizacje w
Rzymie, I, w: Biuletyn TPTFCh 2/3 (1972) 68.
12 Por. F. KONECZNY, ŚWięci w dziejach Narodu Polskiego, I, 43t MACHEJEK,
Historia polskich starań o beatyfikacje i kanonizacje w Rzymie, I, w: Biuletyn
TPTFCh 2/3 (1972) 68.
13 Por. J. BAR, Polskie procesy kanonizacyjne i beatyfikacyjne, w: Ruch Biblijny i
Liturgiczny 11 (1958) 445; MACHEJEK, Historia polskich starań o beatyfikacje i
kanonizacje w Rzymie, I, w: Biuletyn TPTFCh 2/3 (1972) 69-70.
14 Michał Machejek OCD wymienia 24 instytuty zakonne. Zob. tamże, 70.
15 Na ten temat zob. M. MACHEJEK - W. PADACZ, Sprawy beatyfikacyjne na
terenie diecezji, Pallottinum, Poznań 1957, 136-169; M. MACHEJEK, Historia
polskich starań o beatyfikacje i kanonizacje w Rzymie, I, w: Biuletyn TPTFCh 2/3
(1972) 70.
II

Michała Archanioła,
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przebiegiem
polskich
spraw
beatyfikacyjnych
i
kanonizacyjnych w Stolicy Apostolskiej i popierania ich wobec
Dykasterii Rzymskiej. Z poszukiwaniem stosownych
rozwiązań oraz z ich realizacją związana jest osoba i praca o.
Michała Machejka, karmelity bosego, przynależącego najpierw
do Polskiej, a od 1993 roku do Krakowskiej Prowincji
Karmelitów Bosych16 •
1. NAUKOWE I PRAKTYCZNE PRZYGOTOWANIE O.
MACHEJKA OCO

MICHAŁA

Zajmowanie się sprawami beatyfikacji i kanonizacji w
charakterze postulatora wymaga odpowiedniego przygotowania naukowego i praktycznego. Jest to zrozumiałe, ponieważ
postulator działa w imieniu powoda i jest obrońcą sprawy
beatyfikacyjnej czy kanonizacyjnej17. Dlatego Kodeks Prawa
Kanonicznego z 1917 roku, obowiązujący do 1983 roku, stawiał
tego rodzaju urzędowi wysokie wymagania: postulator winien
być kapłanem i mieszkać w Rzymie18, posiadać odpowiednią
wiedzę z zakresu prawa kanonicznego i teologii, a zwłaszcza
teologii moralnej i duchowości, oraz z zakresu historii, a także
posiadać potrzebne przymioty moralne19 •
Zob. Katalog 2003. Krakowska Prowincja Karmelitów Bosych pod wezwaniem
Ducha ŚWiętego, Kraków 2003, 3-4, 138.
17 Por. M. MACHEJEK - W. PADACZ, Sprawy beatyfikacyjne na terenie diecezji,
186.
18 Por. Codex Iuris Canonici PU X pontijicis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae
XV auctoritate promulgatus, praefatione e.mi Petri Card. Gasparri ed indice
analytico-alphabetico auctus, Typis Polyglottis Vaticanis, Civitas Vaticana 1963,
can. 2004 § 3.
19 Formularz mianowania postulatora, podany przez Codex pro postulatoribus,
stwierdzał: " Quare Nos obsequium Deo et bonum Ecclesiae prastare cogitantes,
Causa Beatificationis et Canonizationis Fratrum et Sororum Ordinis ( ...) qui sancte
in Domino quieverunt, promoveń promotasque ad exitum perduci exoptamus,
adhibito ministeńo idonei, peńti ac prudentis Viń, qui vices nostras totiusque
Religionis gerat, prout rerum status ipsarumque Causarum meńta postulaveńnt.
ltaque Te, doctrina, aptitudine, solertia, integńtate prae ceteńs probatum, omnium
praefatarum Causarum Actorem, seu Postulatorem, sive Postulatorem Generalem
16

Machejek był dobrze przygotowany do pełnienia
zadań
postulatora. Oprócz posiadania wymaganych
przymiotów moralnych, które ujawniały się w jego
codziennym życiu, odbył studia specjalistyczne w Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim z zakresu prawa kanonicznego20,
skupiając swoją uwagę na prawie beatyfikacyjnym i
kanonizacyjnym. Swoją pracę magisterską i doktorską
poświęcił funkcji postulatora21 , prowadził zajęcia z prawa
kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym OCD22,
odbył w Rzymie studia za zakresu teologii duchowości23 ,
prowadził zajęcia z teologii duchowości w Prymasowskim
Instytucie Duchowości24, został mianowany sędzią prosynodalnym w Sądzie Metropolitalnym w Krakowie25 i należał do
trybunału beatyfikacyjnego w Archidiecezji Krakowskiej26,
przygotował
i wydał w 1957 roku
wspólnie z
O.

Michał

ac pro unaquaque speciałem, ad ... [determinetur tempus] ełigimus ac decIaramus
( ...)" (Codex pro postulatoribus, Roma 19294, 6-7). Na ten temat zob. M.
MACHEJEK - W. PADACZ, Sprawy beatyfikacyjne na terenie diecezji, 182-195.
20 Studia z zakresu prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim o.
Michał Machejek odbył w latach 1947-1950. Zob. M. MACHEJEK OCD, Ankieta
uzupełniająca, w: Sekretariat Kurii Krakowskiej Prowincji OCD w Krakowie;
TENŻE, Notatka biograficzna, w: tamże.
.
21 Praca magisterska nosiła tytuł: Postulator w procesach beatyfikacji i kanonizacji
według papieża Benedykta XIV (Świadectwo uzyskania dyplomu i tytułu magistra
prawa kanonicznego, 30.06.1950, L. 32, w: tamże) zaś rozprawa doktorska była
zatytułowana: Postulator w procesach beatyfikacji i kanonizacji (Diploma,
17.02.1953, N. 49, w: tamże).
22 Zajęcia prowadził w latach 1950-1961 i 1962-1963. Zob. M. MACHEJEK OCD,
Ankieta uzupełniqjąca, w: tamże; TENŻE, Notatka biograficzna, w: tamże.
23 W latach 1961-1962. Zob. w Krakowie, Ankieta uzupełniająca, w: tamże; TENŻE,
Notatka biograficzna, w: tamże.
.
24 W latach 1963-1965. Zob. PRYMAS POLSKI, Dekret, 11.03.1963, N. 1433/63/P,
w: tamże; M. MACHEJEK OCD, Ankieta uzupełniająca, w: tamże; TENŻE,
Notatka biograficzna, w: tamże.
25 Zob. ARCHIEP. E. BAZlAK., Decretum, 8.12.1958, N. 6821/58, w: tamże.
26 Zob. Cracoviensis seu Leopolensis beatificationis et canonizationis Servi Dei
Josephi Bilczewski, Citatio diei 26.06.1953, w: tamże; M. MACHEJEK OCD,
Notatka biograficzna, w: tamże.

ks. dr. Władysławem Padaczem
książkę
procedurze beatyfikacyjnej na terenie diecezji27.

poświęconą

2. SEKRETARZ KOMISJI DS. BEATYFIKACJI I KANONIZACJI

Episkopat Polski pod przewodnictwem kard. Stefana
w ramach przygotowań do obchodu Tysiąclecia
Chrześcijaństwa Polski, podjął decyzję o powołaniu w Rzymie
Komisji ds. Beatyfikacji i Kanonizacji, której celem miało być
przyspieszenie i koordynowanie spraw beatyfikacyjnych i
kanonizacyjnych Polek i Polaków, aby poprzez błogosławionych
i świętych uwydatnić chrześcijańską duchowość Narodu28 .
Stosowny dekret erygujący został wydany przez Prymasa Polski
8 grudnia 1958 roku w Rzymie29 •
Zadaniem Komisji, kierowanej przez przewodniczącego,
miało być: utrzymywanie stałego kontaktu z Kongregacją
Obrzędów i poszczególnymi postulatorami, czuwanie nad
stanem polskich spraw, przekazywanie odpowiednich informacji, przygotowywanie okresowych sprawozdań o przebiegu
Wyszyńskiego,

M. MACHEJEK - W. PADACZ, Sprawy beatyfikacyjne na terenie diecezji, Pallottinum, Poznań 1957.
28 Zob. M. MACHEJEK, Historia polskich starań o beatyfikacje i kanonizacje w
Rzymie, II, w: Biuletyn TPTFCh 2/4 (1972) 98; H. MISZTAL Powojenne inicjatywy Episkopatu dotyczące polskich spraw beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych, w:
Prawo i Kościół, VI, 116-117.
29 "Episkopat Polski podjął wielką pracę przygotowania Narodu na Tysiąclecie
Chrześcijaństwa Polski. Do programu tej pracy należy - obok zadań religijnomoralnych i naukowych - przyspieszenie spraw beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych naszych Rodaków. Publiczny kult niektórych wybitnych postaci, jak o.
Maksymiliana Kolbe, o. Rafała Kalinowskiego, br. Alberta Chmielowskiego,
królowej Jadwigi, miałby ogromne znaczenie dla uwydatnienia chrześcijańskiej
duchowości Narodu. By pracom tym nadać upragniony bieg, Episkopat Polski
upoważnił mnie do powołania do życia w Wiecznym Mieście specjalnej Komisji.
Episkopat Polski zwraca się do Wasze Ekscelencji, jako członka tego Episkopatu, o
objęcie Swoją opieką tego działu pracy przed Millennium i przewodniczenie tej
Komisji" (KARD. STEFAN WYSZYŃSKI, Pismo do abpa Józefa Gawliny,
Rzym, 8.12.1958, N. 7259/58/P, w: Archiwum Postulatorskiego Ośrodka Studiów,
Komisja ds. Beatyfikacyjnych i Kanonizacyjnych). Tekst podaje w swym
opracowaniu o. Michał Machejek. Zob. M. MACHEJEK, Historia polskich starań
o beatyfikacje i kanonizacje w Rzymie, II, w: Biuletyn TPTFCh 2/4 (1972) 98.
27
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prac i przedkładanie ich Prymasowi Polski, wysuwanie różnego
rodzaju inicjatyw mających na celu rozwijanie kultu polskich
Błogosławionych i Świętych30 •
Do zadań sekretarza, wspierającego przewodniczącego
Komisji, określonych przez Prymasa Polski w osobnym
piśmie 31 , należało: wykonywanie zleceń przewodniczącego,
utrzymywanie stałego kontaktu z Kongregacją Obrzędów i z
poszczególnymi postulatorami, służenie Episkopatowi Polski
potrzebnymi informacjami, przygotowywanie dla przewodniczącego Komisji i dla Episkopatu Polski okresowych sprawozdań z przebiegu prac. Zadania sekretarza pokrywały się
zatem w większości z zadaniami Komisji32•
Pierwszym przewodniczącym Komisji został mianowany ks.
abp Józef Gawlina33, a sekretarzem ks. dr. Piotr Naruszewicz34,
"Zadaniem Komisji byłoby utrzymywanie stałego kontaktu ze św. Kongregacją
i poszczególnymi postulatorami oraz czuwanie nad stanem spraw
polskich; śpieszenie z odpowiednimi informacjami; przygotowanie okresowych
sprawozdań o przebiegu prac, składanych na ręce Prymasa Polski; wysuwanie
innych inicjatyw, doniosłych dla rozwoju czci Patronów polskich" (Tamże).
31 Zob. TENŻE, Dec/aratio, Rzym, 8.12.1958, N. 7319/58/P, w: Archiwum
Postulatorskiego Ośrodka Studiów, Komisja ds. Beatyfrkacyjnych i
Kanonizacyjnych.
32 "Zadaniem Jego będzie wykonywanie zleceń Ks. Arcybiskupa w tej dziedzinie;
utrzymywanie stałego kontaktu ze św. Kongregacją Obrzędów i poszczególnymi
postulatorami; służenie Episkopatowi Polski potrzebnymi informacjami; przygotowywanie okresowych sprawozdań z przebiegu prac dla Episkopatu Polski i dla ks.
arcybiskupa Gawliny" (Tamże). Tekst podaje w swym opracowaniu o. Michał
Machejek. Zob. M. MACHEJEK, Historia polskich starań o beatyfikacje i
kanonizacje w Rzymie, II, w: Biuletyn TPTFCh 2/4 (1972) 98.
33 Zob. KARD. S. WYSZYŃSKI, Pismo do abpa Józefa Gawliny, Rzym, 8.12.1958,
N. 7259/58/P, w: Archiwum Postulatorskiego Ośrodka Studiów, Komisja ds.
Beatyfrkacyjnych i Kanonizacyjnych. Por. M. MACHEJEK, Historia polskich
starań o beatyfikacje i kanonizacje w Rzymie, II, w: Biuletyn TPTFCh 2/4 (1972)
98; H. MlSZTAL Powojenne inicjatywy Episkopatu dotyczące polskich spraW
beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych, w: Prawo i Kościół, VI, 116.
34 Zob. KARD. S. WYSZYŃSKI" Dec/aratio, Rzym, 8.12.1958, N. 7319/58/P, w:
Archiwum Postulatorskiego Ośrodka Studiów, Komisja ds. Beatyfrkacyjnych i
Kanonizacyjnych. Por. M. MACHEJEK, Historia polskich starań o beatyfikacje i
kanonizacje w Rzymie, II, w: Biuletyn TPTFCh 2/4 (1972) 98; H. MlSZTAL
Powojenne inicjatywy Episkopatu dotyczące polskich spraw beatyfikacyjnych
kanonizacyjnych, w: Prawo i Kościół, VI, 117.
30

Obrzędów
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którego po czterech latach - ze względu na jednoczesne
pełnienie zadań postulatora kilku polskich spraw - zastąpił
ks. dr Władysław Rubin, późniejszy biskup i kardynał35 •
Po śmierci ks. abpa Józefa Gawliny i mianowaniu
ks. bpa Władysława Rubina delegatem Prymasa Polski dla
duszpasterstwa emigracji prace Komisji zostały znacznie
utrudnione. Należy również pamiętać, że trwały wówczas
prace Soboru Watykańskiego II, które dodatkowo zabierały
czas przewodniczącemu Komisji. W takich okolicznościach
zaczęła dojrzewać myśl zorganizowania w Rzymie stałej
instytucji naukowej, która przejęłaby na siebie dotychczasowe
zadania Komisji36 •
I w tym, można powiedzieć, kryzysowym momencie
koordynowania przez Episkopat Polski spraw beatyfikacyjnych
i kanonizacyjnych w Rzymie, pojawia się osoba o. Michała
Machejka OCD, który - na prośbę Prymasa Polski37 - przybył
do Wiecznego Miasta w lipcu 1965 roku, aby pomagać
ks. bp. W. Rubinowi w pracach statutowych Komisji38 •
"Wielka ilość spraw beatyfikacyjnych polskich Sług Bożych, prowadzonych w
RZYMIE, skłania Episkopat Polski do porśby, by Ksiądz szambelan zajął się
pełnieniem funkcji sekretarza tych spraw, przy boku Najdostojniejszego
Arcybiskupa J. Gawliny, którą dotychczas pełnił gorliwie Ks. Dr Naruszewicz.
Dzięki temu Ks. Dr. Naruszewicz, odciążony od czuwania nad całością spraw,
będzie mógł wydatnie zająć się postulacjami spraw, które już prowadzi"
(S. WYSZYŃSKI, Pismo do ks dra Władysława Rubina, Rzym, 8 grudnia 1962,
N.6170/62/P, w: Archiwum Postulatorskiego Ośrodka Studiów, Komisja ds.
Beatyfikacyjnych i Kanonizacyjnych). Por. M. MACHEJEK, Historia polskich
starań o beatyfikacje i kanonizacje w Rzymie, II, w: Biuletyn TPTFCh 2/4 (1972)
99; H. MISZTAL Powojenne inicjatywy Episkopatu dotyczące polskich spraw
beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych, w: Prawo i Kościół, VI, 117.
36 Na ten temat zob. M. MACHEJEK, Historia polskich starań o beatyfikacje
i kanonizacje w Rzymie, II, w: Biuletyn TPTFCh 2/4 (1972) 99; H. MISZTAL
Powojenne inicjatywy Episkopatu dotyczące polskich spraw beatyfikacyjnych
i kanonizacyjnych, w: Prawo i Kościół, VI, 117.
37 Zob. PRYMAS POLSKI, Pismo do Przełożonego Prowincjalnego, 7.01.1964,
N. 56/64/P, w: Sekretariat Kurii Krakowskiej Prowincji OCD w Krakowie.
38 Zob. M. MACHEJEK, Historia polskich starań o beatyfikacje i kanonizacje w
Rzymie, II, w: BIuletyn TPTFCh 2/4 (1972) 99; H. MISZTAL Powojenne
inicjatywy Episkopatu dotyczące polskich spraw beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych, w: Prawo i Kościół, VI, 117.
35

W tym samym roku, w okresie ostatniej sesji Soboru
Watykańskiego II, kard. Stefan Wyszyński powołał specjalną
komisję roboczą, pod przewodnictwem ks. prał. Władysława
Padacza, której zadaniem miało być gruntowne przestudiowanie kwestii koordynacji i przyspieszenia polskich beatyfikacji
i kanonizacji oraz przedstawienie stosownego projektu39 •
Do wspomnianej komisji roboczej należał również o. Michał
Machejek, który - po konsultacji z różnymi postulatorami,
a szczególnie
z
ks.
bp.
Władysławem
Rubinem,
ks. prał. Franciszkiem Mączyńskim i ks. rektorem Bolesławem
Wyszyńskim - przedstawił, 19 września 1965 roku, Projekt

zorganizowania pracy celem przyspieszenia polskich spraw
beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych40 • Projekt postulował, aby ktoś
z Polaków
Kongregacji

pracował

w Sekcji Beatyfikacji i Kanonizacji w
w ten sposób mógłby na
bieżąco kontrolować przebieg prac dotyczących polskich spraw
beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych; codzienny kontakt z
innymi pracownikami Sekcji dawałby mu możliwości
zwracania się o pomoc w konkretnych kwestiach; mógłby na
bieżąco wpływać na postulatorów, aby w odpowiednim czasie
podejmowali wymagane czynności dotyczące postępowania
beatyfikacyjnego lub kanonizacyjnego41 . Projekt wysuwał także
propozycję utworzenia w Rzymie stałej delegatury Konferencji
Episkopatu Polski ds. beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych,
z dwoma referatami: pomocy postulatorom spraw polskich
oraz informacji42 • Referat pomocy postulatorom miałby
pomagać postulatorom, zwłaszcza pochodzącym z innych
Obrzędów, ponieważ

Zob. M. MACHEJEK, Historia polskich starań o beatyfikacje i kanonizacje w
Rzymie, II, w: Biuletyn TPTFCh 2/4 (1972) 99-100; H. MISZTAL Powojenne
inicjatywy Episkopatu dotyczące polskich spraw beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych, w: Prawo i Kościół, VI, 117.
40 Zob. tamże.
41 Zob. Projekt zorganizowania pracy celem przyspieszenia polskich spraw beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych, w: Archiwum Postulatorskiego Ośrodka Studiów,
Komisja ds. Beatyfikacyjnych i Kanonizacyjnych.
42 Zob. tamże.
39
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krajów, w kontaktach z Polską, w poszukiwaniu
i przechowywaniu dokumentacji, w załatwianiu spraw
finansowych
oraz
w
organizowaniu
uroczystości
43
beatyfikacyjnych w Rzymie • Zadaniem referatu informacji
miałoby być przekazywanie wiadomości o stanie spraw
Konferencji Episkopatu Polski oraz rozpowszechnianie
informacji o kandydatach na ołtarze za pośrednictwem
środków społecznego przekazu44 • W projekcie postulowano
również większe zainteresowanie się niektórymi sprawami
beatyfikacyjnymi i kanonizacyjnymi, aby zostały one
zakończone na uroczystości milenijne45 •
Kolejne spotkania komisji roboczej, w których brał udział
również o. Michał Machejek, odbyły się w papieskim Instytucie
Polskim w Rzymie 16 października i 10 listopada 1965 roku46 •
Ich wynikiem były m.in. sugestie dla Komisji Kodyfikacyjnej
dotyczące procedury beatyfikacyjnej; postulat wydawania
Biuletynu Polskich Spraw Beatyfikacyjnych i Kanonizacyjnych;
propozycja opracowania regulaminu Komisji ds. Beatyfikacji
i Kanonizacji, utworzenia funduszu beatyfikacyjnego i
kanonizacyjnego, zorganizowania biblioteki i archiwum47•
W czasie prac zespołu roboczego coraz bardziej uwydatniał się
projekt utworzenia w Rzymie, w rrueJsce Komisji
ds. Beatyfikacji i Kanonizacji, stałej instytucji naukowej
działającej w imieniu Konferencji Episkopatu Polski dla dobra
polskich spraw beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych48 •
Zob. tamże.
Zob. tamże.
45 Zob. tamże.
46 Zob. Protokół z 16 X 1965 r. i Protokół z la XI 1965 r. w: Archiwum
Postulatorskiego Ośrodka Studiów. Na ten temat zob. H. MISZTAL Powojenne
inicjatywy Episkopatu dotyczące polskich spraw beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych, w: Prawo i Kościół, VI, 119.
47 Por. tamże.
48 Zob. M. MACHEJEK, Historia polskich starań o beatyfikacje i kanonizacje w
Rzymie, II, w: Biuletyn TPTFCh 2/4 (1972) 100; H. MISZTAL Powojenne
inicjatywy Episkopatu dotyczące polskich spraw beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych, w: Prawo i Kościół, VI, 119.
43
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3. SEKRATARZ POSTULATORSKIEGO OŚRODKA STUDIÓW
Postulowana przez komisję roboczą instytucja została
erygowana przez Prymasa Polski 13 listopada 1965 roku pod
nazwą Postulatorski Ośrodek Studiów49 i miała być "placówką
naukową działającą w imieniu Księdza Prymasa i Episkopatu
Polski"so. W skład komisji, przygotowującej regulamin Ośrodka,
weszli ks. bp Władysław Rubin, o. Kazimierz Krzyżanowski
MIC, ks. Alojzy Cader i o. Michał Machejek OCD. Każdy z
członków komisji miał przygotować własny projekt regulaminu.
Ostatecznie zdecydowano się przedyskutować projekt
ks. bpa W. Rubina i definitywną wersję zredagowano podczas
zebrania 24 listopada 1964 roku. Dwa dni później opracowany
projekt przedstawiono Prymasowi Polski, który zatwierdził go
4 grudnia 1965 roku, z mocą obowiązującą od dnia ogłoszeniaS1 .
Tego samego dnia kardynał Stefan Wyszyński mianował zarząd
Ośrodka: prezesa - ks. bp. Władysława Rubina, wiceprezesa ks. prał. Franciszka Mączyńskiego, sekretarza - o. Michała
Machejka, archiwistę - ks. dr. Eugeniusza Reczkę SI, skarbnika i
bibliotekarza - ks. mgra Alojzego Cadera oraz pięciu
konsultorów - ks. prał. Waleriana Meysztowicza, ks. prał.
Bolesława Wyszyńskiego, ks. prał. Edmunda Ulińskiego,
ks. prał. Tadeusza Schabowskiego i ks. dr. Kazimierza
Krzyżanowskiego MICS2.
Zob. S. CARD. WYSZYŃSKI, Decretum erectionis Instituti "Postulatorski Ośrodek
Studiów", 13.11.1965, w: Archiwum Postulatorskiego Ośrodka Studiów, Nominacje
i Regulamin. Por. Od redakcji, w: Biuletyn Informacyjny POS 1/1 (1967) l.
50 Tamże, l, l. Cytowany tekst przytacza o. Michał Machejek. Zob. M. MACHEJEK,
Historia polskich starań o beatyfikacje i kanonizacje w Rzymie, II, w: Biuletyn
TPTFCh 2/4 (1972) 100.
51 Na ten temat zob. H. MISZTAL Powojenne inicjatywy Episkopatu dotyczące
polskich spraw beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych, w: Prawo i Kościół, VI, 120.
52 Zob. S. CARD. WYSZYŃSKI, Decretum, 4.12.1965, w: Archiwum Postulatorskiego Ośrodka Studiów, Nominacje i Regulamin. Dokonane przez Prymasa Polski
nominacje wyszczególniają: M. MACHEJEK, Historia polskich starań o beatyfikacje i kanonizacje w Rzymie, II, w: Biuletyn TPTFCh 2/4 (1972) 100-101, przypis
49
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Nowo powstały Ośrodek, pomimo trudności lokalowych
i personalnych, owocnie spełniał swoje statutowe zadania,
służąc pomocą postulatorom mieszkającym w Rzymie i wicepostulatorom pracującym w Polsce53• Jego siedziba mieściła się
przy rzymskim kościele św. Stanisława Męczennika54 •
Ośrodek był otwarty dla zainteresowanych w dniach
i godzinach ustalonych przez zarząd i utrzymywał kontakt z
wszystkimi postulatorami polskich spraw beatyfikacyjnych i
kanonizacyjnych, a w razie potrzeby służył im pomocą. Z jego
pomocy i pośrednictwa korzystali szczególnie postulatorzy
obcokrajowcy, którzy napotykali na trudności w prowadzeniu
polskich spraw ze względu na nieznajomość języka polskiego,
historii i obyczajów, i prosili o pomoc w poszukiwaniu w
Polsce dokumentów, w kontaktowaniu się z Konferencją
Episkopatu Polski, w przekazywaniu korespondencji55 •
Postulatorski Ośrodek Studiów służył pomocą Kongregacji
ds. Świętych. Wyrażało się to w okazywaniu pomocy w
rozwiązywaniu trudności, jakie wyłaniały się w trakcie dyskusji
nad sprawami polskimi, w utrzymywaniu kontaktu pomiędzy
Kongregacją a Konferencją Episkopatu Polski, w przygotowywaniu opinii dotyczących dokumentów i opracowań o
Sługach Bożych, w tłumaczeniu niektórych dokumentów, we
współpracy z Promotorem Generalnym i Urzędem HistorycznoHagiograficznym Kongregacji ds. Świętych56 •
n. 7; H. MISZTAL Powojenne inicjatywy Episkopatu dotyczące polskich spraw
beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych, w: Prawo i Kościół, VI, 121, przypis n. 18.
53 Zob. Regulamin Postulatorskiego Ośrodka Studiów, VI, 4, w: Archiwum
Postulatorskiego Ośrodka Studiów, Nominacje i Regulamin.
54 Zob. Od redakcji, w: Biuletyn lriformacyjny POS 1/1 (1967) 1. Por. H. MISZTAL

Powojenne inicjatywy Episkopatu dotyczące polskich spraw beatyfikacyjnych i
kanonizacyjnych, w: Prawo i Kościół, VI, 122.
55 Zob. M. MACHEJEK, Historia polskich starań o beatyfikacje i kanonizacje w
Rzymie, II, w: Biuletyn TPTFCh 2/4 (1972) 101; H. MISZTAL Powojenne
inicjatywy Episkopatu dotyczące polskich spraw beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych, w: Prawo i Kościół, VI, 122.
56 Zob. M. MACHEJEK, Historia polskich starań o beatyfikacje i kanonizacje w
Rzymie, II, w: Biuletyn TPTFCh 2/4 (1972) 101; H. MISZTAL Powojenne

Ośrodek pomagał również diecezjom polskim, starając się
o uzyskanie "nihil obstat" Stolicy Apostolskiej na rozpoczęcie
postępowania beatyfikacyjnego oraz wyjaśniając albo pośred
nicząc w wyjaśnianiu w Kongregacji trudności pojawiających
się w polskich sprawach57 •
Postulatorski Ośrodek Studiów od stycznia 1967 roku
wydawał regularnie
miesięcznik
zatytułowany
Biuletyn
Informacyjny Postulatorskiego Ośrodka Studiów przekazujący
wiadomości o polskich sprawach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych, o pracach Ośrodka, oraz publikował artykuły
poświęcone tematom hagiograficznym i proceduralnym,
a także ważniejsze dokumenty dotyczące spraw polskich58 •
Ważnym zadaniem Ośrodka było organizowanie biblioteki i
archiwum gromadzących wszelkie dokumenty, książki i czasopisma dotyczące polskich Świętych, Błogosławionych i Sług
Bożych, z wyszczególnieniem odrębnych działów poświęco
nych poszczególnym Patronom oraz zespołów pomocniczych59 •
Oprócz dokumentów pisanych gromadzono także " obrazy,
ryciny, fotografie, relikwie, medale, monety, znaczki pocztowe
i inne przedmioty, które są związane z życiem i kultem
Świętych Polskich"60. Dodatkowym narzędziem pracy w
bibliotece Ośrodka było opracowywane w języku łacińskim i

inicjatywy Episkopatu dotyczące polskich spraw beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych, w: Prawo i Kościół, VI, 123.
57 Zob. M. MACHEJEK, Historia polskich starań o beatyfikacje i kanonizacje w
Rzymie, II, w: Biuletyn TPTFCh 2/4 (1972) 101.
58 Zob. Od redakcji, w: Biuletyn Informacyjny POS 1/1 (1967)
1. Por.
M. MACHEJEK, Historia polskich starań o beatyfikacje i kanonizacje w Rzymie,
II, w: Biuletyn TPTFCh 2/4 (1972) 102; H. MISZTAL Powojenne· inicjatywy
Episkopatu dotyczące polskich spraw beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych, w:
Prawo
.
i Kościół, VI, 123.
59 Zob. M. MACHEJEK, Historia polskich starań o beatyfikacje i kanonizacje w
Rzymie, II, w: Biuletyn TPTFCh 2/4 (1972) 102-103; H. MISZTAL Powojenne
inicjatywy Episkopatu dotyczące polskich spraw beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych, w: Prawo i Kościół, VI, 123.
60 M. MACHEJEK, Historia polskich starań o beatyfikacje i kanonizacje w Rzymie,
II, w: Biuletyn TPTFCh 2/4 (1972) 102-103.
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włoskim Repertorium Świętych Polskich, czyli zbiory kart
biograficznych, procesowych i bibliograficznych dotyczących
wszystkich polskich Świętych, Błogosławionych i Sług
Bożych61 .

W myśl Regulaminu Ośrodka 62 i w wyniku odezwy Prymasa
Polski, skierowanej do Rodaków mieszkających poza granicami
Polski63, został utworzony Fundusz Beatyfikacyjny i Kanonizacyjny, którego zadaniem miało być przezwyciężenie trudności
w polskich sprawach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych
spowodowanych brakiem wystarczających środków na
pokrycie kosztów postępowania. Zbiórki nie okazywały się
wprawdzie wielkie, ale pokryły w części wydatki związane z
kilkoma polskimi sprawami64 •
Ważną działalnością Postulatorskiego Ośrodka Studiów
miało być nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami naukowymi w Rzymie (papieskim Instytutem Studiów
Kościelnych, Polskim Instytutem Historycznym, Kolegium
Postulatorów, Papieskim Uniwersytetem św. Tomasza, Papieskim Uniwersytetem Gregoriańskim i Papieskim Instytutem
Duchowości Teresianum) celem rozpowszechniania i pogłębia-

61

Zob. M. MACHEJEK, tamże, 103; H. MISZTAL Powojenne inicjatywy Episkopatu
dotyczące polskich

spraw beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych, w: Prawo i Kościół,

VI, 123.
62 Zob. Regulamin Postulatorskiego Ośrodka Studiów, 111, 3, w: Archiwum
Postulatorskiego Ośrodka Studiów, Nominacje i Regulamin.
63 Stosowną odezwę Prymas Polski skierował 8 września 1968 roku. Na ten temat
zob. M. MACHEJEK, Historia polskich starań o beatyfikacje i kanonizacje w
Rzymie, II, w: Biuletyn TPTFCh 2/4 (1972) 103.
64 O. Michał Machejek, z właściwym sobie optymizmem, pisze: "Trzyletnia zbiórka
dała w efekcie fundusz na pokrycie kosztów jednej sprawy beatyfikacyjnej. Spraw
ubogich mamy więcej. Zasadniczo Rodacy odpowiedzieli ofiarnie na odezwę, ale
w bardzo małej liczbie, bo zaledwie kilkaset osób. Zapewne ogromna większość
nie zdołała jeszcze zapoznać się z odezwą Księdza Prymasa i z potrzebami naszych
spraw. Żywimy nadzieję, że z biegiem czasu poznanie tych potrzeb będzie
obejmować coraz szersze rzesze Rodaków, a rozwiązanie trudności finansowych
przyczyni się do szybszego postępu naszych spraw" (Tamże). Por. H. MISZTAL

Powojenne inicjatywy Episkopatu dotyczące polskich spraw beatyfikacyjnych
i kanonizacyjnych, w: Prawo i Kościół, VI, 123.

nia wiedzy o polskich

świętych, błogosławionych

i

sługach

Bożych65 •

Postulatorski Ośrodek Studiów utrzymywał stały kontakt z
Sekretariatem Prymasa Polski i sporządzał dla Konferencji
Episkopatu Polski sprawozdania z postępu spraw oraz
współpracował z postulatorskim ośrodkiem warszawskim
działającym najpierw pod nazwą Referatu ds. Świętych przy
Sekretariacie Prymasa Polski, a następnie jako Wicepostulatorski Ośrodek Prymasowski. Ośrodek rzymski dostarczał
ośrodkowi warszawskiemu bieżących informacji i materiałów,
które następnie były wykorzystywane w Polsce podczas
zjazdów postulatorów i wicepostulatorów oraz pracowników
trybunałów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych poświęconych
wymogom
formalnym
i merytorycznym
Kongregacji
66
ds. Świętych •
Ośrodek, pomimo problemów lokalowych i personalnych,
zawsze chciał skutecznie wspierać polskie sprawy beatyfikacyjne i kanonizacyjne, których Kościół w Polsce w 1972 roku
prowadził aż 54, w tym 6 spraw kanonizacyjnych i
48 beatyfikacyjnych67•
Wyrazem uznania dla pracy i ciągle pogłębianego doświad
czenia Postulatorskiego Ośrodka Studiów było utworzenie
przy nim w 1974 roku Postulacji Generalnej Polski68 •
Warto zauważyć, że działalność Ośrodka odzwierciedlała
postulaty, jakie o. Michał Machejek przedstawił w 1965 roku w
Projekcie zorganizowania pracy celem przyspieszenia polskich spraw
beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych. On sam, chcąc jak najlepiej
Zob. M. MACHEJEK, Historia polskich starań o beatyfikacje i kanonizacje w
Rzymie, II, w: Biuletyn TPTFCh 2/4 (1972) 104.
66 Na ten temat zob. tamże; H. MISZTAL Powojenne inicjatywy Episkopatu
dotyczące polskich spraw beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych, w: Prawo i Kościół,
VI,123.
67 Taką liczbę podaje
sekretarz Postulatorskiego Ośrodka Studiów. Zob.
M. MACHEJEK, Historia polskich starań o beatyfikacje i kanonizacje w Rzymie,
II, w: Biuletyn TPTFCh 2/4 (1972) 97.
68 Por. H. MISZTAL Powojenne inicjatywy Episkopatu dotyczące polskich spraw
beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych, w: Prawo i Kościół, VI, 124.
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i jak najowocniej służyć Kościołowi w Polsce poprzez swoją
pracę w Ośrodku, odbył kurs języka francuskiego w Paryżu69 •
O zaangażowaniu o. Michała Machejka w działalność
Ośrodka możemy pośrednio wnioskować z treści jego artykułu
z 1972 roku, w którym z wielkim zatroskaniem i z ufnym
spojrzeniem w przyszłość pisze: " Rozwój Postulatorskiego
Ośrodka Studiów zależy od ilości pracowników i warunków
lokalowych. Pod tym względem dotychczas sytuacja nie
przedstawia się najlepiej. Istnieją trudności lokalowe. Ponadto
właściwej pracy w Ośrodku dotąd mogą się poświęcić
codziennie przez kilka godzin tylko dwie osoby (w biurze,
bibliotece, archiwum i w redakcji biuletynu), gdyż resztę czasu
muszą oddać innym obowiązkom, związanym z własnym
utrzymaniem. Marzeniem Postu1atorskiego Ośrodka Studiów
jest posiadanie stałych pracowników, którzy by mogli
całkowicie poświęcić się tak pięknej, lecz trudnej pracy.
Są potrzebni pracownicy naukowi ze ścisłą specjalizacją;
adwokat Polak z kompetencją obrony naszych spraw wobec
Kongregacji ds. Świętych, historyk do prowadzenia spraw
historycznych oraz postulator upoważniony do prowadzenia
wszystkich polskich spraw, by w każdej potrzebie mógł
zastąpić
przeszkodzonego
lub
chorego
postulatora,
ewentualnie przyjąć sprawy, które nie mają postulatora"7o.
Dwie osoby, których o. Michał nie wymienia z imienia
i nazwiska, to naj prawdopodobniej on sam i s. Sebastiana
Krzyś ze Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca
Jezusowego, pracująca w sekretariacie Ośrodka71 •
O oddaniu się o. Michała pracy w Ośrodku możemy
również wnioskować z listu kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Prymasa Polski, z 5 stycznia 1972 roku: "Jestem gorąco
W latach 1968-1969. Zob. M. MACHEJEK OCD, Notatka biograficzna, w:
Sekretariat Kurii Krakowskiej Prowincji OCD w Krakowie.
70 M. MACHEJEK, Historia polskich starań o beatyfikacje i kanonizacje w Rzymie,
II, w: Biuletyn TPTFCh 2/4 (1972) 104.
71 Zob. tamże, 121, przypis n. 18.
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wdzięczny

za życzenia, złożone przez Postulatorski Ośrodek
Studiów, tak pełne nadziei, na chwałę Bożą przez przyszłych
świętych i błogosławionych polskich. Podzielam Wasz
optymizm i raduję się, że jesteście pełni zapału"72.
Na temat pracy o. Michała w Ośrodku pisze także
ks. prof. Henryk Misztal, który dobrze znał działalność
Postulatorskiego Ośrodka Studiów w Rzymie, o. Michała oraz
archiwum Ośrodka. Pisze on: "Reasumując uwagi na temat
dokonań Postulatorskiego Ośrodka Studiów, należy stwierdzić,
że
ogromną
większość
prac wykonywał sekretariat,
a zwłaszcza o. Michał Machejek pracujący przez 20 lat w tejże
instytucji. Kancelarię prowadzą siostry sercanki. Niewątpliwie
jednym z największych osiągnięć Postulatorskiego Ośrodka
Studiów, zamierzonym już w czasie jego powstania, było
wprowadzenie do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych
polskiego kapłana jako etatowego pracownika"73.
4. POSTULATOR GENERALNY POLSKI

Wyniki prac Postulatorskiego Ośrodka Studiów, kilkuletnie
doświadczenia Prymasa Polski oraz Konferencji Episkopatu
Polski w zakresie spraw beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych
oraz wielokrotnie przedstawiane postulaty przez o. Michała
Machejka - jako sekretarza Ośrodka, spowodowały ·podjęcie
przez kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski,
decyzji o ustanowieniu przy Ośrodku urzędu Postulatora
Generalnego dla wszystkich polskich spraw beatyfikacyjnych i
kanonizacyjnych, które nie miały własnego postulatora.
Pierwszym postulatorem generalnym został, mianowany
KARD. S. WYSZYŃSKI, List z 5 stycznia 1972 roku. Cytowany fragment listu
podaje o. Michał Machejek: M. MACHEJEK, Historia polskich starań o
beatyfikacje i kanonizacje w Rzymie, II, w: Biuletyn TPTFCh 2/4 (1972) 105.
73 H. MISZTAL Powojenne inicjatywy Episkopatu dotyczące polskich spraw
beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych, w: Prawo i Kościół, VI, 124. Wspomnianym
kapłanem był ks. dr Leonard Flisikowski z Diecezji Chełmińskiej. Por. tamże,
przypis n. 26.
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dekretem z 4 marca 1974 roku, o. Michał Machejek OCD74.
Nominacja była poprzedzona zgodą Zakonu75 i Kongregacji
ds. Świętych76 i zatwierdzeniem Konferencji Episkopatu
Polski77• Przyjęcie pełnomocnictwa przez Kongregację nastąpiło
22 czerwca 1974 roku78 .
O. Michał Machejek, Postulator Generalny Polski, mógł, na
mocy otrzymanego dekretu, mianować jednego lub kilku
wicepostulatorów poza Rzymem, zarządzać funduszami
poszczególnych spraw, zgodnie z przepisami wydanymi w tej
materii przez Stolicę Apostolską, przyjmować ofiary i wydawać
je stosownie do ich przeznaczenia79. Dekret zobowiązywał
Postulatora Generalnego do składania Prymasowi Polski
sprawozdania z działalności Postulacji Generalnej w Wiecznym
Mieście 8o .

Zaraz po otrzymaniu nominacji na Postulatora Generalnego
Polski i po konsultacji z Kongregacją ds. Świętych o. Michał
Machejek skierował specjalne pismo do postulatorów polskich
spraw beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych, w którym,
przedstawiając
decyzję
Konferencji Episkopatu Polski,
wyjaśniał, że powołanie urzędu Postulatora Generalnego
Polski nie ingeruje w sprawy mające własnego postulatora, a
Postulatorski Ośrodek Studiów i Postulator Generalny Polski
Zob. KARD. S. WYSZYŃSKI, Dekret, 4.03.1974, N. 533/P, w: Archiwum
Postulatora Generalnego.
75 Zob. PROWINCJAŁ KARMELITÓW BOSYCH, Pismo do Prymasa Polski,
17.03.1964, N. 57-64, w: Sekretańat Kuńi Krakowskiej Prowincji OCD w
Krakowie.
76 Zob. CONGREGATIO PRO CAUSIS SANCTORUM, Litterae, 11.12.1974, ll.
Var. 810/973.
77 Por. KARD. S. WYSZYŃSKI, Dekret,
4.03.1974, N. 533/P, w: Archiwum
Postulatora Generalnego.
78 Zob. CONGREGATIO PRO CAUSIS SANCTORUM, Litterae, 22.06.1974, n.
Var.81O/974.
79 Zob. KARD. S. WYSZYŃSKI, Dekret,
4.03.1974, N. 533/P, w: Archiwum
Postulatora Generalnego.
80 Zob. tamże. Na temat uprawnień Postulatora Generalnego zob. H. MISZTAL
Powojenne inicjatywy Episkopatu dotyczące polskich spraw beatyfikacyjnych
i kanonizacyjnych, w: Prawo i Kościół, VI, 124.
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ofiarują im swoją pomoc w kontaktach z Polską, w tłumaczeniu
dokumentów z języka polskiego oraz udostępniają im zbiory
biblioteki i archiwum81 . Jednocześnie, powołując się na myśl
Konferencji Episkopatu Polski, prosił postulatorów polskich
spraw o współpracę z Ośrodkiem i z Postulatorem Generalnym
oraz informował o treści wydawanego przez Ośrodek
biuletynu informacyjnego82.
Postulator Generalny Polski, w trosce o sprawne i skuteczne
funkcjonowanie nowo powołanej instytucji, w specjalnym
opracowaniu z 5 października 1974 roku przedstawił projekt
organizacji jej pracy, proponując mianowanie Wicepostulatora
Generalnego Polski, utworzenie urzędu adwokata i powołanie
na to stanowisko Polaka, zaangażowanie w prace Postulacji
Generalnej historyka, archiwisty, sekretarza i skarbnika83 .
Z różnych względów, m.in. z powodu trudności lokalowych
i personalnych, nie wszystkie z przestawionych postulatów
zostały zrealizowane.
O. Michał nie tylko ofiarnie pracował jako Postulator
Generalny Polski, ale również ustawicznie pogłębiał swoje
kwalifikacje. W tym celu odbył studia w Rocie Rzymskiej84
i 1 lutego 1978 roku uzyskał tytuł Adwokata Roty Rzymskiej85.
Wśród wykładanych w Rocie Rzymskiej przedmiotów były
także omawiane zagadnienia dotyczące spraw beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych86• Nie poprzestał na tym i dalej

Zob. M. MACHEJEK, Lettera d'informazione per i Reverendissimi Postulatori
delie Cause Polacche di beatificazione e canonizzazione, w: Archiwum Postulatora
Generalnego.
82 Zob. tamże. Na ten temat zob. H. MISZTAL Powojenne inicjatywy Episkopatu
dotyczące polskich spraw beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych, w: Prawo i Kościół,
VI, 124-125.
83 Zob. M. MACHEJEK, Postulacja Generalna Polski. Projekt organizacji pracy, w:'
Archiwum Postulatora Generalnego. Por. H. MISZTAL Powojenne inicjatywy
Episkopatu dotyczące polskich spraw beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych, w:
Prawo i Kościół, VI, 125.
84 W latach 1975-1978. M. MACHEJEK OCD, Notatka biograficzna, w: Sekretariat
Kurii Krakowskiej Prowincji OCD w Krakowie.
85 Zob. TRIBUNAL S.R. ROTA, Diploma, 1.02.1978, N. 523, w: tamże.
86 Zob. Studium Sacrae Romanae Rotae, Typis Polyglottis Vaticanis 1963,25-29.
81
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kontynuował

swoje dokształcanie, uzyskując w 1984 roku
licencjat z teologii duchowości w Instytucie Duchowości
Teresianum w Rzymie87•
W 1984 roku, kiedy o. Michał Machejek kończył sprawowanie urzędu sekretarza Postutatorskiego Ośrodka Studiów
oraz Postulatora Generalnego Polski, ponieważ został mianowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II relatorem w
Kongregacji ds. Kanonizacji88, obie instytucje prowadziły lub
wspierały jedną sprawę kanonizacyjną i piętnaście spraw
beatyfikacyjnych89 •
Należy podkreślić, że mianowanie Polaka relatorem w
Kongregacji ds. Kanonizacji było realizacją myśli ks. kard.
Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski90, oraz jednego
o.
Michała
z kilkakrotnie
podnoszonych postulatów
Machejka91, który widział w tym ogromną pomoc i wielkie
ułatwienie w skutecznym prowadzeniu polskich spraw
beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych w Stolicy Apostolskiej.
Zob. PONTIFICIA FACULTAS THEOLOGICA SS. TERESIAE A JESU ET
JOANNIS A CRUCE, PONTIFICIUM INSTITUTUM SPIRITUALITATIS,
Diploma, 12.04.1984, Reg. I fol. 3517, w: Sekretariat Kurii Krakowskiej Prowincji
OCD w Krakowie.
88 Zob. M. MACHEJEK, Notatka biograficzna, w: tamże.
89 Sprawą kanonizacyjna była sprawa bł. Jana Sarkandra, a do beatyfikacji
przygotowywano sprawy Marii Karłowskiej, Karoliny Kózki, Teresy
Kierocińskiej, Wincentego Frelichowskiego, Konstantego Dominika, Leonii
Nastał, Michała Kozala, Edmunda Bojanowskiego, Kazimierza Rolewskiego,
Właysława Korniłowicza, Janiny Sancji Szymkowiak, Józefa Bilczewskiego, Jana
Cieplaka, Józefa Pelczara, Teresy Dudzik, Bolesławy Lament. Por. H. MISZTAL
Powojenne inicjatywy Episkopatu dotyczące polskich spraw beatyfikacyjnych i
kanonizacyjnych, w: Prawo i Kościół, VI, 122-123, przypis n. 24; Sprawy polskie
przydzielone Delatorowi polskiemu w Kongregacji, w: Biuletyn Informacyjny POS
18/10-12 (1984) 40.
90 Zob. PRYMAS POLSKI, Pismo do Przełożonego Prowincjalnego, 7.01.1964,
N. 56/64/P, w: Sekretariat Kurii Krakowskiej Prowincji OCD w Krakowie.
91 Por. M. MACHEJEK, Projekt zorganizowania pracy celem przyspieszenia polskich
spraw beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych, w: Archiwum Postulatorskiego Ośrodka
Studiów, Komisja ds. BeatyfIkacyjnych i Kanonizacyjnych; TENŻE, Postulacja
Generalna Polski. Projekt organizacji pracy, w: Archiwum Postulatora
Generalnego; TENŻE, Historia polskich starań o beatyfikacje i kanonizacje w
Rzymie, II, w: Biuletyn TPTFCh 2/4 (1972) 104.
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ZAKOŃCZENIE

Ks. kard. Stefan Wyszyński, Prymas Polski, w liście do
Prowincjalnego Karmelitów Bosych pisał w
styczniu 1964 roku: "U nas w Polsce jest zaledwie kilku
kapłanów, którzy doskonale znają prawo beatyfikacyjne
zarówno w teorii, jak i praktyce. Do nich zalicza się o. Michał
Machejek, (... ). Proszę więc O. Prowincjała, (...), żeby O. Michał
mógł udać się do Rzymu i tam pracować na rzecz spraw
Kościoła Katolickiego w Polsce" 92. Słowa Prymasa Tysiąclecia,
wyrażające w 1964 roku ocenę kompetencji o. Michała w
zakresie teorii i praktyki prawa beatyfikacyjnego, w pełni
potwierdziły się w tym, co zrobił dla polskich spraw
beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych w latach 1965-1984 jako
współorganizator i sekretarz Postulatorskiego Ośrodka Studiów
w Rzymie i jako pierwszy Postulator Generalny Polski
urzędujący w Wiecznym Mieście. W ten sposób pracował,
zgodnie z oczekiwaniami Prymasa Polski, dla dobra Kościoła
Katolickiego w Polsce i przez cały czas starała się usilnie jak
najlepiej wypełniać powierzone mu zadanie. W trosce o
owocność i skuteczność swej pracy, o. Michał ustawicznie
poszerzał i pogłębiał swoją wiedzę, ciągle ubogacał swoje
doświadczenie, odznaczał się - wybiegającą w daleką p~zyszłość
- pomysłowością w organizowaniu pracy oraz zdolnością do
współpracy z innymi; cechowały go pracowitość, optymizm,
życzliwość, dobroć, ufne patrzenie w przyszłość, dalekowzroczność planów, minimalizowanie trudności i przeciwności,
poświęcanie osobistych spraw dla dobra innych. Jego sumienna,
ofiarna, kompetentna i cicha praca przyczyniła się znacząco do
ukazania w Kościele w Polsce i w Kościele powszechnym oraz w
społeczności ludzkiej Polek i Polaków, którzy odznaczali się
świętością życia i wywierali pozytywny wpływ na życie
religijne, społeczne, kulturalne i polityczne naszego Narodu.
Przełożonego
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PRYMAS POLSKI, Pismo do Przełożonego Prowincjalnego, 7.01.1964,
N. 56/64/P, w: Sekretariat Kurii Krakowskiej Prowincji OCD w Krakowie.

o. Hieronim Fokciński, SI
W SŁUŻBIE KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO
RELATORIKONSULTOR
KONGREGACJI SPRAW KANONIZACYJNYCH

Kolejny etap w życiu o. Machejka był logiczną konsekwencją
a zarazem pięknym dopełnieniem dotychczasowego curriculum
vitae. Od lat bowiem zajmował się problematyką spraw
beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych, tak od strony teoretycznej,
proceduralnej, jak i praktycznej, służąc pomocą i radą osobom
przygotowującym w kraju sprawy polskie. Do Rzymu przybył
w 1965 r. właśnie do organizowania centralnego polskiego
ośrodka postulatorskiego93 • Kiedy w roku 1974 otrzymał
funkcję Postulatora Generalnego dla spraw polskich, mógł w
pełni wykorzystać swoje niemałe doświadczenie w zakresie
poszczególnych spraw, a jednocześnie koordynować całość
polskich starań z uprzywilejowanej pozycji, jaką dawał fakt
pobytu w Wiecznym Mieście, czyli bliskiego kontaktu z
Congregazione per le Cause dei Santi (oficjalna nazwa od
r. 1988), która w ramach Kurii Rzymskiej zajmuje się powyż
szymi sprawami.
Do wielkiej reformy podjętej przez Ojca Świętego Jana
Pawła II w 1983 r. całe postępowanie w sprawach beatyfikacyjnych charakteryzowało się w wybitnym stopniu ujęciem
prawnym. Z tego tytułu od każdego postulatora wymagano
szczególnie wysokich kwalifikacji w zakresie ogólnej znajomoś
ci zagadnień prawnych, a nadto uzyskania uprawnień
adwokata Roty Rzymskiej. Zdobycie tych kwalifikacji było
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Szczegółowe informacje podaje ks. Henryk Misztal, Powojenne inicjatywy
Episkopatu dotyczące polskich spraw beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych (20-lecie
Postulatorskiego Ośrodka Studiów w Rzymie), Częstochowskie Studia Teologiczne
XII-XIII 1985 s.417-431, przedruk w: Prawo i Kościół, t.6, Lublin 1989, s.115128.

konieczne, tym bardziej w odniesieniu do stanowiska postulatora generalnego. O. Michał zapisał się na Rzymskie Studium
Rotalne, które ukończył w 1977 r. W tym czasie z uwagą śledził
intensywne prace nad gruntowną reformą prowadzenia spraw
beatyfikacyjnych postulowaną jeszcze przez uczestników
Soboru Watykańskiego II oraz przez liczne episkopaty różnych
krajów. Znaczny był również głos i wkład, który wniósł
Episkopat Polski94 •
Dotychczasowe normy i obowiązujące przepisy zostały
znacznie uproszczone i na nowo uporządkowane, zgodnie z
aktualnymi wymogami teologii i nauk prawnych, ale w
szczególności z szerokim uwzględnieniem metodologii i
osiągnięć historycznych. Zostały one ogłoszone w Konstytucji
Apostolskiej Jana Pawła II Divinus perfectionis Magistey95. Jedną
ze znaczących nowości było powierzenie prowadzenia całej
sprawy, a więc szczegółowego studium i przygotowania do
druku wymaganego przez praktykę Kongregacji opracowania
całości
nadesłanych
do kongregacji materiałów, czyli
tzw. Positio, jednej osobie, którą dokument określa relatorem.
Wielu autorów oceniło ten punkt reformy jako najdalej idący
i najistotniejszy. Pierwszych pięciu relatorów powołano, co jest
rzeczą zrozumiałą, z grona dotychczasowych pracowników
Kongregacji. O. Michał miał już wkrótce dołączyć .do tego
kolegium.
Określenie relator występowało w Kurii Rzymskiej w
przeszłości i nadal jest w użyciu na określenie dość licznych
funkcji, które w ciągu dziejów ulegały skądinąd licznym
zmianom. Dlatego warto zatrzymać się na chwilę przy
ustaleniu właściwego zakresu obowiązków i uprawnień
przewidzianych dla tego urzędu w Kongregacji do Spraw
Kanonizacyjnych - nowego, ale dobrze osadzonego w
wielowiekowej tradycji. Wspomniana konstytucja apostolska
Antonio Petti, Odnowa prawodawstwa w procedurze spraw świętych, w: Kościół
i Prawo, t. 4, Lublin 1985, s. 229.
95 Ogłoszona 25 stycznia 1983 roku -Acta Apostolicae Sedis 75: 1983, s. 349-355.
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Divinis perfectionis Magister, pod numerem siódmym, bardzo
krótko i zwięźle ujmuje tę problematykę:
Do obowiązków poszczególnych relatorów należy:
1. Studiowanie spraw im powierzonych wspólnie ze
współpracownikami zewnętrznymi i przygotowanie "pozycji"
na temat cnót i męczeństwa sługi Bożego.
2. Przygotowanie na piśmie wyjaśnień typu historycznego,
o ile ich potrzebę zgłosili Konsultorzy.
3. Uczestniczenie w kongresie teologów w charakterze
ekspertów, jednak bez prawa głosu96 •
W takim ujęciu wyraźnie został wskazany udział relatora na
dwóch etapach pracy: przygotowawczym, obejmującym
studium zebranych materiałów dowodowych oraz ich
opracowanie, czyli przygotowanie "pozycji" oraz udział na
etapie orzekania, czyli obecność na radach konsultorów.
Wprost został wymieniony jego udział w kongresie teologów,
ale już obowiązek przygotowania na piśmie odpowiedzi na
zgłaszane uwagi i dezyderaty typu historycznego, zakłada jakiś
związek z naradą konsultorów historyków. W praktyce relator
jest obecny na spotkaniach obydwu grup konsultorów. We
wcześniejszej procedurze funkcje wysuwania obiekcji należały
do urzędu promowania wiary, który z tytułu tych właśnie
zadań był potocznie określany jako advocatus diaboli.
Nie wchodząc zbytnio w różne szczegóły, można
powiedzieć, że w ujęciu nowego prawodawstwa, które zmierza
do nadania sprawom kanonizacyjnym bardziej charakteru
studium historyczno naukowego aniżeli prawno kanonicznego,
funkcja relatora powołanego w ramach Kongregacji
i działającego w jej imieniu ma wyraźnie charakter naukowy.
Relator powołany do kierowania całą pracą jest za nią w pełni
odpowiedzialny przed Kongregacją. Nie może i nie powinien
wyrazić zgody na druk "pozycji", o ile nie jest w sumieniu
96

Bliższe omówienie tej części konstytucji apostolskiej zob. ks. H. Misztal, Prawo
kanonizacyjne według ustawodawstwa Jana Pawła II, Lublin-Sandomierz 1997,
rozdziały i podrozdziały oznaczone: 15.3.1; 16.2; 16.31; 16.4.

przekonany, że praca spełnia wszystkie wymagania
proceduralne i naukowe i może być odpowiedzialnie
przedłożona do dyskusji.
Z takiego ułożenia uprawnień i obowiązków wynika, że w
każdym momencie relator może prosić o dodatkowe
wYJasruenia, polecić uzupełnienie dokumentacji, żądać
szerszego opracowania jakiejś kwestii, a nawet powołania
różnego typu ekspertów, czy wreszcie może wystąpić z
propozycją zawieszenia dalszego biegu sprawy. Oczywiście,
we wszystkich ważniejszych kwestiach, oraz w każdym
przypadku poważniejszych trudności w uzgodnieniu spornych
zagadnień z postula torem sprawy, decyzja ostateczna należy
do Kongresu zwyczajnego (zebranie odpowiedzialnych za
ważniejsze działy pracy), do którego ma prawo zwracać się
zarówno postulator, jak i relator. Biorąc pod uwagę wszystkie
wymienione dotąd zadania tego urzędu, można chyba
powiedzieć, że od relatora oczekuje się, aby był ekspertem i to
dość
wszechstronnym, z rozległymi jak się wydaje
uprawnieniami i znaczną odpowiedzialnością. Tak nakreślone
zadania dowcipnie scharakteryzował zmarły niedawno poeta
Jerzy Hordyński, w ten sposób - gdyby nie to, że sprawy dotyczą

nieba -

powiedziałbym, że

funkcji przez o. Michała. wyraził
zgodę jego przełożony zakonny prowincjał Eugeniusz
Morawski (9 grudnia 1983), a z kolei Prymas Polski kard. Józef
Glemp przedstawił formalnie jego kandydaturę Stolicy
Apostolskiej. Pismem z 9 lipca 1984 r., określanym mianem
biglietto, podpisanym przez Kardynała Sekretarza Stanu, Ojciec
Święty Jan Paweł II mianował o. Machejka relatorem
Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych98 •
Ażeby w pełni zdać sobie sprawę z niełatwej sytuacji, w
jakiej znalazł się o. Michał - na szczęście zawsze "niepoprawny
optymista" - trzeba uprzytomnić sobie kilka zasadniczych
Na
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podjęcie

relatorów czeka piekielna robota 97•

takiej

właśnie

Jerzy Hordyński, Co słychać w niebie?, ,,Przekrój", nr 2444:1992, s. 15.
Acta Apostolicae Sedis 76: 1984, 750.

kwestii. Po pierwsze wielka reorganizacja, reforma całej
procedury zaczęła dopiero wchodzić w życie. O. Michał
obserwował to dotychczas z roli postulatora, któremu obecnie
stawiano nowe wymagania. To jednak był zupełnie inny punkt
widzenia. Jako relator został zobowiązany do wprowadzenia
innych w arkana nowych przepisów, przede wszystkim w
ducha zmienionej procedury. Nie mógł liczyć na komfort
rozpoczynania całego opracowywania od nowa, według
nowych wskazań, lecz naJpIerw, i to w większości
powierzonych mu spraw, musiał ocenić stan zebranych
i opracowanych dotychczas materiałów, aby zadecydować, co
i jak należy jeszcze uzupełnić, dopracować a niekiedy
i zmienić, aby "pozycja" odpowiadała nowym wymogom, ale
bez konieczności nie wydłużała czasu pracy i nie zwiększała
i tak znacznych przecież kosztów. Zazwyczaj jest to trudne
zadanie nawet dla ósób z dużą praktyką i doświadczeniem,
a dla o. Michała był to początek.
O. Machejek posiadał wprawdzie rozległą wiedzę
prawriiczą i posiadał długi staż jako postulator, w aktualnej
jednak zmianie optyki i niejako natury prowadzenia spraw
kanonizacyjnych, mogło to stanowić raczej trudność, wiadomo
bowiem, że każde przyzwyczajenie jest drugą naturą. Na całe
szczęście o. Michał nie był stworzony na suchego, sztywno
trzymającego się przepisów prawnika, z całym bagażem
ujemnych cech, jakie zwykle przypisuje się tej postawie.
Odwrotnie, jego niezwykły entuzjazm wobec nowej dla niego
metody historyczno-krytycznej, przebijający w opracowaniach,
jakie pozostawił, skłaniają do podziwu, z jaką ochotą
i łatwością dokonał tego przestawienia. Metoda jednak, jak
każda rzecz ludzka, ma swoje ograniczenia, swoiste pułapki, i
często opornie daje się stosować w konkretnych przypadkach
żywych ludzi. Z pewnym, powiedzmy, "zdziwieniem"
napotykał je o. Michał, a niekiedy potykał się o nie w swoich
pracach. Przygotowanie materiału w celach kanonizacyjnych
ma bowiem swoją specyfikę. Zwykła analiza, nawet bardzo

staranna i krytyczna może w tym wypadku okazać się
Znaczna część dokumentacji nie mówi na
przykład wprost o stronie duchowej, nie wprowadza w głąb
życia duchowego, a zatem nie może zaświadczyć o
heroiczności cnót praktykowanych na miarę postaci, które
mogą być ukazane jako wzór całemu Kościołowi.
Przejdźmy z kolei, chociażby tylko bardzo pobieżnie,
ważniejsze etapy przygotowania" pozycji", próbując uchwycić
bodajże niektóre, charakterystyczne cechy "Padre Michele" , jak
go powszechnie nazywano.
W nowej roli relatora nie brał już w zasadzie udziału w
prowadzeniu starań na etapie postępowania diecezjalnego.
Wielu jednak liczyło nadal na jego radę, co więcej, teraz jako
człowiek Kongregacji, dobrze wprowadzony we wszystkie
arkana procedury cieszył się jeszcze większym autorytetem.
Wielu też było przekonanych, a przynajmniej po cichu liczyło,
że ich sprawa trafi właśnie do jego rąk. Jedną z zasadniczych
przesłanek reformy było przecież założenie, że prowadzący
sprawy dobrze zna krąg kulturowy, w którym żył i działał
Sługa Boży. Ponadto kto znał o. Michała, wiedział, że zawsze
może się do niego zwrócić, bo odmówić pomocy po prostu nie
umiał, nie był w stanie. Pewnie, że nadużywano niekiedy jego
dobroci. Wiedział o tym, ale się nie uchylał, może. w myśl
powiedzenia: Dobroć, chocDY okazywana w nadmiarze, jest jeszcze
najlepsza ze wszystkich możliwych wad.
Po radykalnej reformie procedury prowadzenia spraw
kanonizacyjnych, jaka miała miejsce w 1983 roku, pierwszym
zadaniem nowych relatorów była decyzja, jak już było
wspomniane, co zrobić ze sprawami w znacznym już stopniu
opracowanymi, ale według wcześniej obowiązujących norm
i przepisów. Padre Michele pisał długie, po kilkanaście
niekiedy stron drobnego druku, czasem całe po łacinie,
instrukcje zawierające propozycje do poszczególnych spraw.
Szczegółowo analizował, jakie części można uznać za
wystarczające w świetle nowego prawodawstwa, a co i w jakiej
niewystarczająca.

mierze musi być jednak poprawione, uzupełnione lub wprost
na nowo opracowane. Zdaje się, starał się "ratować", co tylko
ratować się dało. Potem musiał, niekiedy i długo, tłumaczyć
swym współpracownikom, dlaczego akurat tak widzi nowe
opracowanie i przede wszystkim jak realizować nowe
wskazania. Po jakimś czasie doszedł do przekonania, że tego
rodzaju konsultacje przechodzą jego możliwości czasowe
i wobec tego zorganizował w pomieszczeniach swego domu
zakonnego, Kurii Zakonu Ojców Karmelitów w Rzymie, coś w
rodzaju seminarium, na którym gromadził co jakiś czas
opracowujących" pozycje" .
Czymś znamiennym dla o. Michała była stała ciekawość
ludzi. Zawsze był otwarty na nowe spotkania. Istotnym było
dla niego, czym kto żyje, czym się interesuje, jak reaguje. Łatwo
się wczuwał w
sytuacje innych i nie było to coś
wystudiowanego, wyprawowanego - taki on po prostu był. W
nowej roli relatora przejawiło się to gotowością i nawet
potrzebą osobistego obejrzenia miejsc, poznania środowiska
i warunków w jakich żył Sługa Boży, którego sprawę
podejmował. Nawet długie i męczące, w trudnych warunkach
odbywane podróże za ocean bynajmniej go nie zrażały.
Odwrotnie, powracał z całym bagażem przygód, widzianych
od strony pogodnej, które służyły mu przy formułowaniu
opinii i argumentowaniu: "byłem tam i widziałem na własne
oczy; mogę w pełni poświadczyć trafność zeznań i
przedstawionej dokumentacji". Ponadto przywoził z sobą
sporo zdjęć, przez siebie wykonanych, które ubogacały prawie
każdą jego "pozycję" . Zamieszczanie zdjęć jest zresztą
zalecane, a nawet wymagane.
Swej roli jako advocatus diaboli chyba za bardzo nie brał sobie
do serca. Do wyszukiwania trudności, zwłaszcza tak dla
zasady, nie miał wyraźnie naturalnych inklinacji ani nie czuł
wielkiej potrzeby. Faktem jest, że współpracownicy nie mieli
do jego uwag, jeśli je czynił, większych zastrzeżeń, w każdym
razie nie krążyły o tym żadne anegdoty. Nie wiemy także, kto

ustępował, zakładając, że

jak w toku

jakiejś różnicy zdań mogło dochodzić.

każdej współpracy

Jak

do
takie
tajemnicy

rozwiązywał

praktyczne, życiowe sytuacje, mogliby uchylić rąbka
tylko sami zainteresowani. Można mieć jednak nadzieję, że
byłyby to może i barwne, ale chyba niewinne sprzeczki. Nie
zdarzyło się bodaj ani razu, aby z powodu zasadniczych różnic
ze
współpracownikiem
musiał
prOSIC
o.
Michał
o rozstrzygnięcie sporu przez Kongregację na tak zwanym
"kongresie zwyczajnym", czyli cotygodniowym spotkaniu,
naradzie osób odpowiedzialnych z ważniejsze sektory
działalności tego dykasterium. Z całą pewnością nie był osobą
konfliktową·

positio jest w pełni gotowa do druku, relator na
przedstawia całość zebranych materiałów, omawia
trudności, jakie wystąpiły w czasie opracowywania, i jak
zostały rozwiązane. Z kolei omawia przyjętą metodologię
i wreszcie winien zaznaczyć, że jego zdaniem zostało zrobione
wszystko, co było możliwe, i że wszyscy, do których należy
osąd i opinia, znajdą do tego wystarczający materiał,
opracowany w obowiązujący sposób. Niektórzy relatorzy
traktują ten punkt bardzo zwięźle, wychodząc z założenia, że
wszystko, co zauważyli, co widzieli i uznali za potrzebne, to
już uwzględnili w trakcie przygotowywania positio. Pręzentacje
o. Michała są zazwyczaj obszerne. Sam opracowywał takie
zagadnienia jak: historia starań o beatyfikację, poszukiwania
możliwie
kompletnej dokumentacji, oznaki zebranych
dowodów czci Sługi Bożego, zauważone od momentu
zamknięcia dochodzenia informacyjnego w diecezji do chwili
ukończenia positio. Również osobiście przedstawiał metody
zastosowane przy opracowywaniu całości zebranych
dowodów. Na koniec składał wspomniane już zapewnienie, że
wszystkie osoby, które brały udział w opracowaniu pozycji
włożyły maksimum pracy i umiejętności, aby przedstawić
możliwie jak najlepiej i w sposób obiektywny postać
przyszłego, jak ufają, błogosławionego.
Gdy

wstępie

już

Kolejnym zadaniem relatora, przynajmniej w sprawach
dawnych, jest udział w dyskusjach komisji konsultorów
historyków i jeśli wypadnie ona pomyślnie - w tzw. kongresie
specjalnym konsultorów teologów. W czasie tych dyskusji
łatwo sobie wyobrazić, z jaką pasją mógł tłumaczyć i wyjaśniać
zagadnienia, które dla poszczególnych członków komisji były
niezbyt jasne lub za słabo udowodnione. Jako znawca, czyli
ekspert sprawy, którą prowadził, przywoływał wszystkie
znane mu fakty i okoliczności, gdyż do tego jedynie ma prawo
relator. Jak było w rzeczywistości, wiedzą tylko ci, którzy brali
udział w tych naradach, ale ich oczywiście, obowiązuje ścisłe
milczenie.
Ostatnią już czynnością prowadzącego sprawę jest czuwanie
nad przygotowaniem pisemnej odpowiedzi na pytania,
wątpliwości, postulowane przez konsultorów w uzupełnienia
czy dodatkowe wyjaśnienia. Wydaje się, że Padre Michele
"bronił" dzielnie spraw mu powierzonych, choć wcale nie jest
takie pewne, czy miał po temu częstsze okazje.
Pierwszą błogosławioną, której pasitia została w pełni
opracowana pod kierunkiem o. Michała była najprawdopodobniej Karolina Kózkówna, beatyfikowana 10 czerwca 1986
roku. Ze względu na szczególne okoliczności śmierci,
udokumentowanie wszystkich elementów koniecznych dla
uznania męczeństwa nie było rzeczą łatwą. W każdym razie tę
pracę Padre Michele długo wspominał, podkreślając, że
wymagała znacznie większego wkładu aniżeli zwykle to ma
miejsce. Być jednak może, że jako pierwsza sprawa odcisnęła
się głębokim śladem. W tym samym jeszcze miesiącu dokładnie 26 czerwca, chwały ołtarzy dostąpił biskup Michał
Kozal, pierwszy z polskich męczenników II wojny światowej,
ofiara obozów koncentracyjnych, sprawa także prowadzona
przez o. Michała. Potem już prawie rok w rok do liczby
polskich błogosławionych dopisywano kogoś, którego sprawą
pomyślnie kierował pierwszy relator polski. W czasie drugiej
wizyty Ojca Świętego w 1991 roku w naszym kraju miały

rrueJsce

aż

cztery beatyfikacje: biskupa Józefa Pelczara,
założyciela sióstr Sercanek (2 VI w Rzeszowie), Bolesławy
Lament, założycielki Misjonarek Św. Rodziny (5 VI
w Białymstoku), Melchiora Chylińskiego, franciszkanina
z czasów saskich (9 VI w Warszawie) oraz Anieli Salawy
(13 VIII w Krakowie).
W ramach aktualnej procedury, po formalnej beatyfikacji, do
aktu kanonizacji wymagane jest tylko udowodnienie nowego
cudu, w czym już relator nie bierze udziału. Ze względu jednak
na szczególne okoliczności i naturę poprzednich aktów
prawnych, dotyczących kultu królowej Jadwigi, Ojciec Święty
Jana Paweł II polecił przygotować zwykłą positio, taką, jaka jest
opracowywana do aktu beatyfikacji. O. Michał miał więc
wyjątkową sposobność i radość prowadzenia aż do kanonizacji
tak drogiej nam Polakom postaci.
Oprócz osób ogłoszonych już błogosławionymi, szereg
dalszych sług Bożych, których opracowaniem spraw kierował
o. Machejek, czeka już tylko na uroczyste ogłoszenie. Inne
sprawy znajdują się na etapie końcowych badań lub dyskusji w
komisjach historyków, teologów, względnie już tylko
kardynałów i biskupów.
Gdy opuszczał grono relatorów, został odznaczony przez
Ojca Świętego medalem "Pro Ecc1esia et Pontifice", praJ.<tycznie
najwyższym
dowodem uznania dla pracownika Kurii
Rzymskiej będącego zakonnikiem. Ten dowód aprobaty dla
swej pracy bardzo sobie cenił i umiał się nim cieszyć. Oprócz
zwyczajnych
zajęć
w
Kongregacji
wyrazem
jego
zaangażowania
był
udział
w zjazdach i sympozjach
naukowych organizowanych między innymi na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim, na którym kiedyś studiował99 •
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W ramach II Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego w roku 1992,
Problemy prawnopraktyczne polskich spraw kanonizacyjnych w Kongregacji, druk w : Elementy prawne świętości kanonizacyjnej według ustawodawstwa
Jana Pawła II, Lublin 1993, s. 147-161. W ramach sympozjum w 1981 opracował i
wygłosił referat na temat: Dowód z cudów wymaganych do beatyfikacji
omówił
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pełnego zaangażowania w prace Kongregacji,
zajmujące mu każdego dnia - nie wyłączając sobót - sześć
godzin (nie licząc oczywiście czasu na dojazdy) o. Machejek
umiał wygospodarować czas na pisanie książek i artykułów z
dziedziny hagiografii100 • Był zatroskany o to, aby przesłanie,

Pomimo

jakie nam zostawili nasi wielcy poprzednicy w wierze,
docierało do wszystkich i stawało się źródłem nadziei dla
kończącego się XX wieku. Nie chciał i nie umiał przestać być
kapłanem czynnie włączonym w duszpasterstwo. Święci nie
byli mu w tym przeszkodą.
Dotychczasowy tok relacji mógłby stworzyć wrażenie, że o.
Michał pracował tylko nad polskimi kandydatami do chwały
ołtarzy. Oczywiście, że nie było to prawdziwe. Kiedy odchodził
z Kongregacji, z powodu limitu wieku, odnotował w
sprawozdaniu, że ma jeszcze zleconych pięć niepolskich spraw
- i to nie tylko z terenów Europy. Jest natomiast praktyką
Kongregacji, że w ostatnich latach pracy nie zleca się
odchodzącym relatorom nowych spraw, bo wiadomo, że ich
nie zdołają już dokończyć. Zmiana zaś relatora łączy się zawsze
z dużymi niedogodnościami. Zatem należy założyć, że
wcześniej miał takich spraw miał o wiele więcej.
Pierwsza pięcioletnia kadencja skończyła się o. Machejkowi
w lipcu 1989 roku. W dwa miesiące później (11 września)
otrzymał przedłużenie mandatu na kolejne dwa lata. Po
upływie tego terminu poproszono go jeszcze, aby kontynuował
swe prace aż do wyznaczenia nowego relatora. Praktycznie
opuścił swe studium przy Piazza Pio XII, nr 10 (przechodzący
w plac św. Piotra) w pierwszych dniach maja 1992.
Moment odejścia, ze zrozumiałych racji zawsze niezbyt
sympatyczny, zwłaszcza gdy ktoś, jak właśnie On, całym
sercem był oddany swemu zadaniu, ukazał dodatkowo piękno
jego postaci. Zostawił swemu następcy w pokoju, który
i kanonizacji w perspektywie aktualnych potrzeb
i Prawo, t. 4, Lublin 1985, s. 235-244.
100 Wykaz szczegółowy zob. s. 77-78.
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Kościoła,

druk w:

Kościół

zajmował,

dosłownie

wszystko

łącznie

z

encyklopedią

i słownikami; po prostu wszystko, co jemu służyło i mogło być

przydatne drugiemu. Po latach pracy, zdobyciu niemałego
doświadczenia i praktyki, nie udzielał żadnych "zbawiennych"
rad, nie uważał, żeby jego styl pracy musiał być koniecznie
zachowany. Jedynie przykro mu było, że pozostawił mimo
wszystko kilkanaście spraw niedokończonych. To jednak rzecz
naj zupełniej normalna na tym urzędzie i praktycznie nie do
uniknięcia.
Zamiast uwypuklać wagę i znaczenie tej
szczególnej pracy, wskazywać na odpowiedzialność i niemałe
trudności, co przecież podnosiłoby w oczach nowicjusza jego
osobę, za całym przekonaniem zapewniał, że to nic trudnego.
Nie ma się czego obawiać. Wystarczy obejrzeć i poczytać trochę
spraw już ukończonych i zaraz należy prosić o przydział, bo
szkoda marnować dni.
Jeszcze przed odejściem z urzędu relatora o. Machejek,
4 lutego 1992 roku, został zamianowany przez Ojca Świętego
konsultorem tejże Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnychl o1 •
Dotychczas on czuwał nad właściwym przygotowaniem całego
materiału do kolejnego etapu oceny i ostatecznej decyzji. Teraz
miał możność wykorzystania swej wiedzy i doświadczenia na
tym decydującym etapie. Konsultor nie należy już do
pracowników Kongregacji. Jest zapraszany do dyskusji nad
konkretnymi sprawami. Uwagi swe przekazuje odpowiednio
wcześniej na piśmie, aby mogli się z nimi zapoznać pozostali
członkowie komisji. W dniu wyznaczonym na dyskusję
przedstawia swe przemyślenia i ustosunkowuje się do wotum
pozostałych członków zespołu. Po takiej wymianie zdań ma
prawo zmiany swej oceny, o ile dojdzie do przekonania, że
sądy i argumenty wysunięte w czasie narady uprawniają go do
tego. Aby móc coś bliżej powiedzieć o tym okresie pracy Padre
Michele konieczny byłby jednak dostęp do archiwum
Kongregacji za te lata, a w jeszcze większym stopniu, gdyby
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Acta Apostolicae Sedis 84: 1992,340.
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uczestnicy tych narad opublikowali swe wspomnienia; te
jednak nigdy się nie ukażą.
Jako konsultor, mniej już związany z pracarni Kongregacji o.
Michał odbył parę podróży śladami świętych. W czerwcu 1992
śladami Rafała Kalinowskiego, swego współbrata zakonnego,
którego beatyfikacji poświęcił tyle czasu i serca. Dotarł aż nad
jezioro Bajkał i potem barwnie opisał swe większe i mniejsze
przygody w bogato ilustrowanej publikacjil02. Ledwie ukończył
ten zamysł, miał już nowy. Postanowił włączyć się do
obchodów milenium męczeńskiej śmierci św. Wojciecha.
Z młodzieńczą energią zaczął szukać wszelkich śladów pobytu
i kultu pierwszego patrona Polski. Swe zamierzenie doprowadził do skutku, publikując interesującą pod wielu względami
pozycjęl03. Oprócz wydania polskiego, ukazało się także
tłumaczenie włoskie, nieco uzupełnione, a raczej przystosowane do obcego odbiorcy, i nie mniej pięknie i bogato
ilustrowane104•
Przy tak licznych zajęciach i tak odległych od Rzymu, nie
mógł zbyt intensywnie udzielać się jako konsultor. W dodatku,
całkowicie niespodziewanie przyszedł poważny sygnał, że ze
zdrowiem już coś jest nie tak. Z tego powodu zdecydował się
na powrót do kraju w listopadzie 1996 r. W tej sytuacji
o regularnej współpracy z Kongregacją nie mogło być już
mowy. Jak pisze autor jednego ze wspomnień - nota bene
współbrat zakonny o. Michała i jego następca jako konsultor
kongregacji o. Szczepan T. Praśkiewicz - /IW Krakowie nadal
pracował na rzecz polskich spraw kanonizacyjnych i propagacji
kultu świętych, będąc przykładem pogodnej, radośnie

Na syberyjskich szlakach św. Rafała Kalinowskiego. Przygody dwóch czcicieli
w Jlodróży na Syberię, Rzym 1992.
103 Siadami św. Wojciecha na tysiąclecie męczeństwa (997 -1997), Kraków 1995.
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Sulle orme di Sant'Adaiberto. In occasione deI millenario di martirio (997-1997),
Citta deI Vaticano 1997.
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przeżywanej

starości,

zachowując

do

końca

optymizm

i wrodzoną dobroć serca"105.
Teraz już nie musi studiować dziesiątek zeznań, mozolnie
zapoznawać się z setkami dokumentów, porównywać, szukać
klucza do ich interpretacji. Ze swymi bohaterami z "positio"
może swobodnie porozmawiać, podyskutować i ustalić
wszystko, co go interesowało, i nad czym się nieraz solidnie
biedził. Pewność moralną, jaką musiał osiągnąć przed zgodą na
druk "positio", ma obecnie w stopniu najwyższym.

O. Szczepan T. Praśkiewicz OCD, Śp. o. Michał Machejek OCD, Duszpasterz
Polski Zagranicą 49: 1998, s. 501.

105

ŚWIADECTWA
JANUSZ MACHEJEK, BRATANEK OJCA MICHAŁA

Nie wiem, co powiedzieć, ale może powiem coś z życia.
Tutaj cały czas słyszę, że stryj był wielki, wielki, wielki... Był
wielki, ale dla mnie to był zawsze " Stryj" . Gdy ja byłem mały,
miałem z nim zawsze taki kontakt, że albo jest w Rzymie, albo
w Krakowie (bo ja cały czas byłem mały, gdy on był tym
"wielkim"). Dopiero do tej jego wielkości przekonałem się na
własnej skórze w 1984 roku. Brałem ślub w Katowicach,
w kościele pw. św. św. Piotra i Pawła. W kancelarii była siostra,
taka bardzo służbista, nie dało się z nią zasadniczo nic załatwić.
Ja przychodzę tam i mówię, że chcę załatwić, żeby mi ten ślub
dawał mój stryj. Ona mówi, że to jest do załatwienia, ale on
musi przyjechać spotkać się z księdzem proboszczem
trzydzieści dni naprzód, ewentualnie dwa tygodnie. Ja mówię,
że to jest w ogóle nierealne, że on przyjedzie dwie godziny
przed ślubem.
- To jest nie do załatwienia.
- Jak nie do załatwienia, to ja poproszę z księdzem proboszczem, chcę z nim porozmawiać.
Rozmawiam z nim, też tak zasadniczo niechętnie, ale "jak
już musi tak być, to niech będzie". No i rzeczywiście, stryj
przyjechał wcześniej o trzy godziny przed tym ślubem,
spotkaliśmy się. Ponieważ ja do tego kościoła nie mam daleko,
więc idziemy sobie przez park, ja mu tłumaczę wszystko.
- Janusz, nie denerwuj się - mówi.
Wchodzimy do tej kancelarii. Ksiądz proboszcz wychodzi.
On się przedstawił, no i nagle widzę, że coś tu się zmieniło.
Wszystko jakoś inaczej. Mówię sobie: ,,0 Jezu, to on jest
wielkil" Tak to bywało.
Dużo mam różnych takich rzeczy, na przykład za ostatniego
pobytu papieża. Moja znajoma studentka przyszła do mnie
i pyta, czy nie mógłbym przenocować dwóch chłopaków,
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którzy przyjeżdżają na papieża. Mówię: "Pewnie, cóż za
problem. Mam możliwość, więc niech przyjeżdżają".
Wieczorem rzeczywiście przed tym dniem, gdy miał być na
Błoniach papież, ona przychodzi z dwoma młodymi fajnymi
chłopakami w dżinsach, w koszulkach. Siedzimy sobie w
kuchni, jemy kolację, rozmawiamy, a w kuchni u mnie wisi
zdjęcie. Na tym zdjęciu jedynym żyjącym jestem ja, już nikogo
tam nie ma, ale jest stryjek stoi w sutannie. Oni się mnie
dopytują, kto to jest. "A to stryjek" - mówię. Oni się tam
wypytywali, ja im różne takie anegdoty o nim opowiadałem,
zwłaszcza o tym, jak jeździł nocować do sióstr (on tam zawsze
jeździł). Na drugi dzień rano sąsiad mnie pyta, czy nie jadę na
papieża. Mówię, że ja nie jadę, ale córka idzie. On ma w tej
chwili osiemdziesiąt kilka lat, znał zresztą także mojego stryjka.
Mówię, że go odwiozę, że nie ma żadnego problemu. Mówię
do tych chłopaków i dziewczyny, że jadę, to ich też podwiozę,
dokąd się da. Już jest wszystko gotowe, ja wchodzę, żeby
zamknąć dom, patrzę, a tu schodzi dwóch kleryków.
Tutaj jeszcze jedna rzecz. My zawsze mówimy "ojciec
Michał Machejek", natomiast moje ciotki do niego zawsze
mówiły" Tadzinek". "Tadzinku, co słychać?"
Któregoś razu była mowa o tym, że on był na Syberii, wrócił
z tej Syberii, a ponieważ moje ciotki, to znaczy siostry mamy,
są spod Lwowa, to one bardziej w tę Syberię wchodziły. On
zaczął opowiadać o wizycie w Rosji, jeszcze za czasów mocnej
komuny. Opowiada, jak był w Moskwie, jak nie mógł mszy
odprawić, bo tam ciągle było coś pozamykane. To była historia,
słuchało się tego jednym tchem. Także kiedyś była mowa
o papierach, że kiedyś nie dostał paszportu. Ja również miałem
taką sytuację. Chciałem jechać do Rzymu. On mnie zaprosił;
chciałem przyjechać i zobaczyć tam wszystko. Wystąpiłem
o paszport, niestety paszportu nie dostałem. Nie dało się. Gdy
się potem chciałem dowiedzieć, dlaczego paszportu nie
dostałem, to usłyszałem, że nie dostałem, bo mógłbym stamtąd
nie wrócić. No i niestety nie pojechałem do niego nigdy, bo się
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nie dało. Potem, gdy już był w kraju, jeździłem z nim. Ostatni
taki nasz wyjazd, który pamiętam, był śladami św. Wojciecha.
On zbierał materiały do książki o św. Wojciechu. Pojechaliśmy
taką pętlą przez Miechów, Jędrzejów ... byłem w Nagłowicach
i wylądowałem w klasztorze cystersów. Tam zaprowadził mnie
do św. Wincentego Kadłubka. Od tego czasu - nie wiem, co się
stało, nikt mi tego nie przekazał - co roku tam jeżdżę. Staram
się co roku zabrać kogoś nowego ze swoich znajomych, żeby
tam był. Jakoś mi się to udaje, czyli jakoś może się ta świętość
gdzieś tam w górze odnosi.
O. OTTO BLEK, KARMELITA BOSY
Chciałbym rzucić

pewne światło na to, jakim człowiekiem
był ojciec Michał na co dzień. Byłem, w jego ciężkim roku,
razem z nim w Krakowie. Chorował obłożnie przez trzy
miesiące na zapalenie stawów. Zdarzyło się, kiedy już był na
rekonwalescencji, ale jeszcze musiał trzymać się ciepła celi, że
w nocy mój sąsiad umiera. Lecę, budzę kogoś do pomocy - nic.
No to do Michała: "Chodź, trzeba zaopatrzyć ojca Bronisława".
No dobrze, ściągnął się z łóżka, chociaż byłem świadom, że to
jest niebezpieczne dla niego. Poszedł do chóru, wziął
Najświętszy Sakrament, oleje święte i idzie. Przychodzimy,
a tymczasem ojciec już otworzył usta i mówi: "Ojcze, nie da
się". Ten taki jeden przykład wyrwany mówi, że ojciec Michał
był człowiekiem bardzo usłużnym.
Jeszcze kilka innych faktów mógłbym podać, gdzie ojciec
był człowiekiem naprawdę usłużnym, czyli człowiekiem
dobrym. U niego było owo człowieczeństwo i duch służby
człowiekowi, który w tej liście, kwestionariuszu był na końcu.
On był do życia ze wszystkimi. To jest to, co chciałem
podkreślić. Miałbym może jeszcze kilka innych faktów, ale
chciałem podkreślić dwa.
Już tutaj było poruszonych w pierwszym referacie kilka
obrazów z jego młodości szkolnej. Nadawał się na lotnika. Był

wspaniałym

harcerzem, organizatorem. Nadawał się na
wychowawcę. Chociaż teraz nie ma tego ciężaru nałożonego
jednemu postulatorowi generalnemu, to jednak niech dzisiejsza
sesja naukowa uświadomi u wszystkich ważność i konieczność, żeby tymi sprawami wszyscy się interesowali.
Chciałem jeszcze jedno dodać na podkreślenie opatrznoś
ciowości ojca Michała. W czasie okupacji klasztor w Wadowicach był jakby po prostu odosobniony od Generalnej
Guberni. A w Wadowicach w klasztorze było trzydziestu
kleryków. Ojciec Augustyn jako człowiek szczególnie był
wrażliwy i nie dopuszczał żadnych zaangażowań się
młodzieży w konspirację. Niemniej jednak jeden z zakonników
- który nie należał do klasztoru, lecz do gimnazjum, które było
samodzielną jednostką administracyjną - wdał się w konspirację. Gestapo obserwowało przez pół roku zachowanie się
tego ojca, który był łącznikiem AK małopolskiej z władzami.
Został nakryty. Wpadło pewnego dnia Gestapo, wszystkich
zgromadzili w refektarzu, przeprowadzali szczegółową rewizję
we wszystkich celach. Nic nie znaleźli. Niemniej jednak ojca,
o którym stwierdzili, że jest w konspiracji, aresztowali. Ale
żeby ich akcja nie wyglądała zbyt skąpo, że tylko jednego,
wypuszczając wszystkich z refektarza, do niego, jako
oczywiście głównego sprawcy, ojca Bogusława Woźpickiego
uuż wiedzieli wszyscy, że to człowiek stracony), wzięli jako
dodatek ojca Michała, który wtenczas jeszcze był klerykiem brat Michał, człowiek bardzo spokojny, do niczego nie
zaangażowany. Gestapo prowadziło ojca Bogusława do furty.
Jeszcze przyszedł przeor, kilku innych zakonników i wzięli
także tego brata Michała. Ojciec Bogusław, przekraczając furtę,
był na tyle przytomny, że Gestapo zaaresztowało brata
Michała, nic nikomu niewinnego. Słyszałem to od samego ojca
Bogusława. Przy furcie, żegnając się z przełożonym, zwrócił się
do gestapowców: "A po co wy bierzecie tego kleryka? Przecież
ja z nim nie miałem nic wspólnego, ani on ze mną. Po co wy go
bierzecie?" I wtenczas gestapowcy jakoś zreflektowali się:
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"A to niech odejdzie". I w ten sposób brat Michał ocalał, bo by
go wzięli do Oświęcimia, tak jak wzięli Bogusława, który
cudownie tylko ocalał dzięki szczególnej opiece, a Michał by
może przepadł. Uważam to, że znów zadziałała Opatrzność, bo
był przeznaczony do tej roli. Tu chciałem zaznaczyć, że ojciec
Michał był człowiekiem usłużnym.

LIDIA CZECH, ZD. SZYMONEK

Lata mojego dzieciństwa i młodości przeżyłam pod
Karmelu krakowskiego przy ul. Rakowickiej.
Mieszkałam przy ul. Topolowej i ten kościół był moim
macierzystym, był moją świątynią. W karmelitańskim klimacie
przeżywałam święta, uroczystości, nabożeństwa, naukę religii
i wzrastałam tam przez długie lata. Tam kształtowali mnie
"moi" ojcowie: o. Paulin, o. Roman i o. Michał Machejek. Im też
bardzo wiele zawdzięczam. Z radością więc podejmuję
wezwanie, by " uzewnętrznić" na świadectwo Bożej
Opatrzności, a także z wyrazami wdzięczności za dobro, które
odbierałam poprzez posługę kapłańską o. Michała, kilka
epizodów z nim związanych, które utkwiły mi w sercu
i w pamięci.
Ojciec Michał Machejek był moim katechetą w okresie lat
szkolnych - klasy podstawowej i licealnej lat 50-tych. Fakt
ogromnej wiedzy, jaką posiadał i przekazywał na lekcjach
o. Michał, jest przyczyną wspomnień. Nade wszystko zwraca
jednak uwagę jego niezmierna rzetelność, odpowiedzialność
i gorliwość w nauczaniu. Jego głęboka wiara emanowała na
nas. Pamiętam te lekcje z historii kościoła - był erudytą. Był
wymagający. Wspominam " egzaminy" , które zdawałyśmy
z poszczególnych partii materiału, umawiając się indywidualnie do rozmównicy.
Z tego okresu szkolnego nie mogę pominąć szczególnego
odbioru jego opiekuńczej życzliwości zobligowanej pewnymi
wyjątkowymi wydarzeniami. W Krakowie odbywał się
"skrzydłami"

pokazowy proces księży. Jednym z osądzonych był mój stryj
śp. ks. Franciszek Szymonek. Dla rodziny był to trudny czas
troski o stryja skazanego na dożywocie z jednej strony, zaś
z drugiej o wiele gorsze doświadczenie niezwykłego "patronatu" nad nami służb specjalnych. Osobiście to przeżyłam, gdy
w szkole podczas tzw. porannego apelu nakazano mi przejść
przed szpalerem uczennic wskazując, iż jestem z rodziny
księdza - szpiega PRL. Właśnie wtedy o. Machejek otoczył
mnie bardzo serdeczną opieką, wspierał duchowo, tłumaczył
przed klasą. Nie bał się wyjaśnić, czym był proces i czemu miał
służyć. Na tamte czasy to była odwaga. Dziś nie mogę tego
pisać bez wzruszenia.
Kolejny temat kontaktu z o. Michałem związany jest już
z jego posługą postulatorską. Przekazał mi pewnego dnia listę
spisanych na maszynie nazwisk i imion świętych, błogosławio
nych, sług Bożych i wyjątkowych katolików polskich z prośbą,
abym w miarę możliwości sporządziła kartotekę prac źródło
wych i opracowań dotyczących wyznaczonych osób, zarejestrowanych w kartotece Biblioteki Jagiellońskiej. Byłam po
studiach historycznych i pracowałam wówczas w BJ. Było to
poważne zadanie, obszerna kwerenda. Poprosiłam o pomoc
koleżankę, Anię Proszę uuż nie żyje).
Ojciec Michał ucieszył się z przekazanego katalogu, ? ja dziś,
po latach kolejnych beatyfikacji i kanonizacji polskich
kandydatów, dokonywanych przez Ojca Świętego Jana
Pawła II, mam przed oczyma tę listę i gdzieś w pamięci
odtwarzam zapisane tam nazwiska: Heleny Kowalskiej, Anieli
Salawy, Ledóchowskiej, bpa Pelczara i wielu innych.
Otrzymałam wtedy od o. Michała z Rzymu przepiękną
Madonnę Rafaelowską z Dzieciątkiem w trójwymiarowym
ujęciu z dedykacją. Jest w moim mieszkaniu, przypomina
i wędruje ze mną.
W 1969 r. będąc w Rzymie w delegacji innego Instytutu
Katolickiego i uczelni spotkałam się kilkakrotnie z o. Michałem.
Oprowadził mnie po "swoim" Ośrodku, oglądałam katalog
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i rejestry tam prowadzone. Ojciec Michał żył tą pracą z różnych
punl<tów widzenia: historyka, archiwisty, a szczególnie
postulatorskiej misji kościoła.
Na uroczystość ślubną w 1972 roku otrzymaliśmy z mężem
z Rzymu przepiękne życzenia oraz różańce pobłogosławione
przez papieża Pawła VI. Wyemigrowałam z Krakowa do
Katowic zabierając ze sobą cały karmelitański depozyt, to
wszystko, co "wbudował" we mnie KarmeL Korespondencje
i wizyta w Katowicach o. Michała otwierały za każdym razem
ów przeszły czas i budziły fale wspomnień i refleksji o Bożym
prowadzeniu i łasce, bo takim był owoc spotkania o. Michała
Machejka i doświadczenie jego kapłańskiej posługi.
[N.B. tu, w Katowicach mieszkam obok klasztoru sióstr
karmelitanek bosych. Bogu dziękuję za ten "cień" Karmelu, że
z woli Bożej jestem nadal w jego zasięgu].
WŁODZIMIERZ MIELUS,

BURMISTRZ MIECHowA

To, co usłyszeliśmy w dniu dzisiejszym, myślę, że śmiało
by wpisać w kilka życiorysów. Ja nie wiem, kiedy
o. Machejek to wszystko zrobił. Tak po części to nie dowierzam, że jeden człowiek mógł dokonać tak dużo. Jako
nauczyciel (kiedyś pracowałem w szkole) bardzo często
stawiałem takie pytanie młodym ludziom: Mieć, czy być?
I podawałem szereg przykładów znanych osobistości. Dziś
mogę śmiało powiedzieć, że o. Michał Machejek był wielkim
człowiekiem. Jestem jego rodakiem, jestem z tego powodu
bardzo dumny i myślę, że musi być jakieś powiązanie
samorządu lokalnego z osobą o. Michała Machejka. Ja zrobię
wszystko, chociaż decyzję i tak podejmie Rada w Miechowie,
aby jedna z ulic przybrała nazwę o. Michała Machejka i tu
składam publicznie taką deklarację, że o to będę zabiegał.
Chciałbym zostawić po sobie jakąś pamiątkę. Miechów
należy do kapituły naj starszych miast i miejscowości w Polsce.
można
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Jest to publikacja, która nigdy nie była w księgarniach.
Samorządy, które należą do kapituły wydały taki album, 148
naj starszych miast i miasteczek. Tu jest na stronie 93 bazylika
mniejsza w Miechowie, w której o. Michał Machejek brał
chrzest, w której odprawił wiele mszy i to chciałbym oddać do
waszej biblioteki.
Dziękuję za zaproszenie. Myślę, że był to ważny moment
w moim życiu, że mogłem uczestniczyć w tej sesji i na temat
dokonań mojego rodaka dowiedzieć się naprawdę bardzo
dużo.

S. BENILDA (TERESA BARCzmSKA), KARMELITANKA Dz. JEZUS

Z wielką radością przyjęłam wiadomość o zorganizowaniu
sesji kommemoracyjnej o czcigodnym Ojcu Michale Machejku,
osobie tak nam wszystkim drogiej i bliskiej.
Przyjaciel Boga i ludzi. Pozostało mi w pamięci Jego dobre,
pogodne oblicze, przyjazny uśmiech, który odzwierciedlał Jego
wnętrze, którym promieniował na otoczenie.
Oprócz różnych spotkań, miałam z o. Michałem bliski
kontakt przez okres 8 lat podczas mojego pobytu w Wiecznym
Mieście. Nasz pobyt w Rzymie i pracę w Międzynarodowym
Kolegium "Teresianum" zawdzięczamy właśnie Ojc:u, który
znając ówczesną sytuację i potrzebę zaangażowania Sióstr,
poczynił starania zarówno w
Kolegium, jak również
przedstawił
sprawę
przełożonym
Zgromadzeniu Sióstr
Karmelitanek Dzieciątka Jezus, na co obydwie strony wyraziły
zgodę.

1973 roku w dzień poświęcony Imieniu
Maryi Panny wraz z o. Michałem wracającym
z Polski do Rzymu przyjechały pierwsze Siostry i zamieszkały
opodal "Teresianum", zajmując wolny dom przygotowany na
przybycie emerytowanego księdza biskupa-karmelity, który
pragnął ostatnie swoje lata przeżyć w cieniu Kolegium. Pan
jednak wkrótce odwołał go do wieczności.
12

września

Najświętszej
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Tak wiele zawdzięczamy dobroci i zapobiegliwości Ojca,
który stał się naszym troskliwym opiekunem i Ojcem w całym
tego słowa znaczeniu. Początki, jak to zwykle bywa, nie były
łatwe, połączone z barierą nieznajomości języka, ale dzięki
Ojcu wchodziłyśmy w różne sprawy i zdobywałyśmy
umiejętność poruszania się w rzymskim środowisku.
W pierwszych miesiącach naszego pobytu w Wiecznym
Mieście gościłyśmy w naszej wspólnocie dwie misjonarki:
s. Juliannę Jurasz i s. Zygmuntę Kaszubę, które na zaproszenie
naszych ojców karmelitów udawały się do Burundi, by objąć
różnoraką posługę w nowo utworzonej placówce w Musongati.
Było to 7 grudnia 1973 roku.
O. Michał poczynił wcześniej starania, by nasze siostry
wyruszyły na misje z błogosławieństwem Ojca Świętego,
którym był papież Paweł VI, i potem osobiście towarzyszył
siostrom w tym niezwykłym spotkaniu.
Trudno wyliczyć wszystkie gesty dobroci i zainteresowania
naszą wspólnotą, którą często
odwiedzał.
Szczególniej
pozostały mi w pamięci jego odwiedziny połączone ze
sprawowaniem Eucharystii i głoszeniem Słowa Bożego. Dzielił
się z nami bogactwem swego ducha oraz przybliżał nam
sylwetki przyszłych świętych i błogosławionych, których
procesy prowadził jako postulator a potem relator w
Kongregacji do Spraw Świętych. Jego wielka wiedza połączona
z prostotą wypowiedzi zapalała nasze serca do kontemplacji
rzeczy Bożych i czyniła radośniejszym codzienne życie.
Czasem o. Michał dzielił się swoimi doświadczeniami
w życiu duchowym, o czym mówił tak po prostu.
Co najbardziej pozostało mi w pamięci, to Jego stwierdzenie
odnośnie do modlitwy, że kiedy rozpoczynała się medytacja,
od razu wchodził w skupienie i tak pozostawał w nim przez
cały czas trwania modlitwy.
Skąd się brał ten stały uśmiech na jego obliczu, przez który
stwarzał przyjazną atmosferę, w której czulo się obecność Bożą
i bliskość dobrego człowieka, nie krępującego swoją osobą.

Ten odcinek czasu, o którym wspominam, zwrócił moją
na Jego relacje z drugim człowiekiem, do którego
odnosił się z wielkim szacunkiem, obojętnie kim byłaby ta
osoba. Mimo rozlicznych i odpowiedzialnych zadań miał
zawsze czas dla innych.
Całe zachowanie o. Michała naznaczone było pokorą, wielką
kulturą serca i ducha, niezrównaną dobrocią i delikatnością.
Emanował Bogiem, bo Nim żył i w życiu swoim realizował
największe przy kazanie Miłości.
O. Michał przysłużył się wielce naszemu zgromadzeniu
przez podjęcie prac związanych z procesem beatyfikacyjnym
naszej Matki Założycielki Teresy Kierocińskiej.
Na przełomie lat 50-tych i 60-tych, na prośbę wyższych
przełożonych naszego Zgromadzenia, przyjechał do naszej
wspólnoty zakonnej w Polanicy-Zdroju, gdzie przebywała
wówczas była przełożona generalna m. Georgia - najbliższa
współpracownica Matki Założycielki. Ona służyła Ojcu
Michałowi swym doświadczeniem i wiadomościami związa
nymi z życiem i działalnością Matki Kierocińskiej w napisaniu
trzytomowej biografii, która stała się materiałem źródłowym
do dalszych prac związanych z procesem beatyfikacyjnym,
którego o. Michał był postulatorem w Rzymie.
uwagę

S. KAROLINA KASPERKIEWICZ, SERCANKA

Pierwszy raz spotkałam ojca Michała u sióstr urszulanek
w Tarnicy. Wtedy byłam referentką zakonną i o. Machejek
został zaproszony przez ojca jezuitę. Jego przemowa była tak
przyjemna, że się z radością słuchało. Chodziło o życie zakonne
ukazane tak na co dzień, w całym swoim pięknie. Potem moje
kontakty z ojcem Michałem były częste, gdy pojechałam do
Rzymu. Tam, gdy ojciec przestał już być relatorem i poszedł do
Kongregacji Świętych, ja wtedy przejęłam - niestety - po nim te
prace przy naszym założycielu. Musiałam pisać od początku,
ponieważ to co było przedtem zrobione, wiele rzeczy było nie

tak i trzeba było pisać od początku. Niestety, nie dostałam się
pod kierunek ojca Michała, tylko prefekt Kongregacji wtedy
skierował mnie do monsignore Papa. Co miałam pod
kierunkiem Papa, to jest moje. Przyszłam, za późno, bo wtedy
Włosi mieli strajk. On mnie nie pytał dlaczego, tylko wrzasnął
na mnie: "Teraz się przychodzi?!" Przywiozłam mu książkę
z procesu przemyskiego. Daję mu ją, a on: "Wynoś się razem z
tą książką!" I za drzwi. [... ] Potem bardzo mnie przepraszał.
Ustaliliśmy pracę, ustaliliśmy, że ja coś tam opracuję
i przyniosę mu. [... ] Przyszłam z tym, on przeczytał, zrobił
kulkę i rzucił to do kąta. Nie podobało mu się. No i potem
wiedziałam, że trzeba od początku robić, tak jakby w ogóle nie
było nic zrobione. No i tak pracowałam pod kierunkiem Papa.
Przedtem jeszcze, gdy ojciec Machejek nie był nawet
relatorem w Kongregacji Świętych, doradzał mi, jak pisać, jak
planować, co po czym i bardzo dobrze mi się z nim
współpracowało, bo to był człowiek dużej kultury. To nie był
ten Papa, bo to był "padre". Bardzo go mile wspominam. Gdy
odjeżdżałam z Rzymu, ojciec Machejek jeszcze został, a potem
gdy wrócił do Polski, to już wiedziałam, że on ze zdrowiem
bardzo źle stoi, że już długo nie pociągnie. Modliłam się za
niego o zdrowie. Co innego mogłam robić, prawda? I tak,
dzięki Bogu, pozostawił nam takie wspaniałe wspomnienie po
sobie. Nie mogę szczególików mówić, dlatego że już wszystkie
zostały
opowiedziane, więc zostaje tylko tych kilka
śmiesznostek.

KAZIMIERZ MOSIO, PRACOWNIK WYDAWNICTWA

Ja mogę tylko tyle powiedzieć o o. Michale, że go poznałem
na budowie, gdy było rozpoczęcie budowy na Glogera.
Przyjeżdżał zobaczyć, co się tu buduje, co już wybudowane,
robił zdjęcia. Przy pierwszym spotkaniu zostaliśmy jakby
przyjaciółmi i tak pozostało do końca. Po jego przyjeździe do
Krakowa na stałe załatwialiśmy wszystkie sprawy celne,
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dotyczące

samochodu, dotyczące w ogóle jego przeprowadzki.
Codziennie rano po mszy świętej przychodził do pokoju
pracowniczego, siadał i rozmawialiśmy na różne tematy.
Ja mówiłem mu tak:
- Ja jestem zwykłym chłopem, a ojciec jest wyszkolony,
o czym ja będę dyskutował.
- Co się martwisz - usłyszałem odpowiedź. - Mylisz się·
Ja jestem tak samo chłopem, tylko w habicie. My sobie damy
radę we wszystkim.
Można z nim było porozmawiać o wszystkich sprawach.
Raz gdy wychodził do samochodu, odwrócił się jeszcze i mówi
tak: "Poczekaj, bo się jeszcze z Kazimierzem nie pożegnałem".
Uścisnęliśmy się, wycałowaliśmy, mówię mu:
- Ojciec jakoś się trzyma?
- Nic się nie martw, jeszcze do o. Szczepana pojedziemy
do Rzymu razem oba.
No i się okazało, że on poszedł do wieczności. Ja pozostałem
na budowie, a ojciec Szczepan przyjechał do Krakowa i widzimy się codziennie.
S. AGATA BARTYZEL, ZGROM. NAJŚWIĘTSZEJ DuSZY CHRYSTUSA

Jestem nie tylko świadkiem śmierci i ostatnich. spotkań
z o. Michałem, ale chyba i ostatnim człowiekiem, z którym on
tak blisko współpracował, jeśli chodzi o sprawy świętych.
Zaangażował się on jako promotor sprawiedliwości w sprawę
naszej Matki Założycielki, m. Pawi Zofii Tajber. Dlatego bardzo
krótko znałam ojca Michała bliżej, w zasadzie niecały rok.
Kiedy dowiedziałam się, że jest w szpitalu - przekazał mi to
o. Oktawian - mówiono, że wróci za kilka dni. Poprosiłam)
żebym mogła iść do szpitala do ojca. Ale ponieważ ja tak
troszeczkę z natury jestem bojaźliwa przed chorymi, bo cóż tu
im pomóc, jeśli coś trzeba będzie, ja się na tym nie znam.
Mówię do matki, że chętnie bym wzięła siostrę Paulę,
pielęgniarkę. Ona by wiedziała, co tam trzeba zrobić,
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zaopatrzyła

w co trzebą żebym ja nie była taka bezradna. Nie
wiedziałam, dlaczego ojciec znalazł się w szpitalu. I wtedy
siedziałam z nim w szpitalu przez trzy godziny i cały czas
rozmawialiśmy o wieczności. Jak to będzie w wieczności?
Czym jest wieczność? I mówi tak: "To jest niesłychane
(porównywał z czekaniem na kanonizację królowej Jadwigi),
tyle lat, tyle wieków, a wieczność to cud. Co tam będzie?"
I w pewnym momencie mówi tak: "Siostro Agato, święty Piotr
już na mnie czeka." A ja w tym momencie nie skojarzyłam, że
chodzi o "to". Dopiero później, gdy się dowiedziałam, że
zmarł. Miałam szczególne okoliczności dowiadywania się, jak
ojciec zmarł. Byłam na mszy świętej i modliłam się o szybki
powrót do zdrowia dla o. Michała. I nagle milczenie,
kompletne. Nie wiedziałam, co to znaczy. I później było tak:
" Wysłuchaj nas, Panie." Po mszy świętej dowiedziałam się
właśnie, że o. Michał zmarł. To było dla mnie kompletne
podcięcie. Ale wtedy dopiero, w tym momencie, kiedy się
dowiedziałam, że ojciec zmarł, wtedy dopiero bardziej
zrozumiałam tę całą jego rozmowę trzygodzinną. Wracały do
mnie cały czas te słowa: "Święty Piotr na mnie czeka". Wtedy
dopiero zrozumiałam.

ANEKS
HOMILIA N.O. PROWINCJAŁA
SZCZEPANA T. PRAŚKIEWICZA
WYGŁOSZONA PODCZAS EUCHARYSTII
NA ROZPOCZĘCIE SESJI

Patrzcie na Pana, a rozpromienicie się radością,
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
(Ps 34,16)
Czcigodny Ojcze Prowincjale, nasz Celebransie,
Dostojny Księże Infułacie,
Siostry i Bracia w kapłaństwie, w ślubach zakonnych
i w Chrystusie,
"Patrzcie na Pana, a rozpromienicie się radością, oblicza
wasze nie zapłoną wstydem" (Ps 34,16). Te słowa wyjęte
z dzisiejszego· psalmu responsoryjnego wydają się być bardzo
adekwatne w odniesieniu do naszego drogiego o. Michała
Machejka, którego - w szóstą dokładnie rocznicę śmierci otaczamy naszą wdzięczną modlitwą i którego życiowe
przesłanie pragniemy przywołać podczas tej dzisiejszej kommemoracyjnej sesji.
"Patrzcie na Pana, a rozpromienicie się radością, oblicza wasze
nie zapłoną wstydem" (ps 34,16). Widzimy dziś niejako przed
nami pogodne, radosne, pełne pokoju i wzbudzające optymizm
oblicze o. Michała. Jako takiego bowiem zapamiętaliśmy go i jako
takiego przedstawia go też dokumentalny film o nim, który
będziemy mogli zobaczyć na zakończenie naszego dzisiejszego
spotkania. O takim, o pogodnym o. Michale, wspomina w swoim
przesłaniu - jak to słyszeliśmy na początku naszej Eucharystii nasz arcybiskup, ks. kard. Franciszek Macharski.
o. Michał, Naj drożsi, był takim: pogodnym, radosnym
i pełnym pokoju, bo - natchniony słowami psalmu: "Patrzcie
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na Pana, a rozpromienicie się radością" (Ps 34,16) - ustawicznie
patrzył na Pana, wpatrywał się nieustannie w oblicze
Chrystusa, wsłuchiwał się w Jego słowo i zgodnie z wymogami
swej zakonnej Reguły Karmelu (die ac nocte in lege Domini
meditantes et in orationibus vigilantes) kontemplował je, rozważał
je dniem i nocą i starał się wcielać je w swoje codzienne życie.
Urodzony 29 czerwca 1918 roku w rolniczej religijnej rodzinie
na Miechowszczyźnie nieopodal Krakowa, miał zawsze wysokie,
wzniosłe aspiracje i marzył o tym, by zostać lotnikiem; więcej,
podjął już naukę w tym kierunku i przez dwa lata latał
szybowcami. Bóg zechciał jednak inaczej i - jak to sam o. Michał
często nam, swoim młodszym współ-braciom, humorystycznie
opowiadał - z samolotu spadł on na klasztorny wirydarz
i rozpoczął szczególne "wzloty", bo "wzloty" na górę Karmel,
górę ewangelicznej doskonałości. Wyświęcony w 1949 roku po
studiach teologicznych odbytych konspiracyjnie w czasie
okupacji, obchodził w 1996 roku, podobnie jak Ojciec Święty Jan
Paweł IT, złote gody swojego kapłaństwa, rozczytując się - czego
byłem naocznym świadkiem, gdyż przebywaliśmy razem w
Rzymie - w jubileuszowym Liście Papieża do kapłanów, w którym
uderzyły go szczególnie - jak mi to, swojemu młodszemu
współbratu, szczerze wyznał - następujące słowa Namiestnika
Chrystusowego: "Przypatrujemy się całej przebytej drodze, by
jaśniej uświadomić sobie pełne miłości działanie Boga w naszym
życiu" (nr 8). Przyglądał się wówczas całej przebytej drodze,
uświadamiał sobie pełne miłości działanie Boga w swoim życiu,
dziękując za wszelkie łaski i dobrodziejstwa otrzymane z rąk
Opatrzności.

w szóstą rocznicę zakończenia się jego ziemskiego
pielgrzymowania, całej przebytej przez niego drodze pragniemy
przyglądnąć się my wszyscy tutaj zebrani, jego współbracia,
jego współpracownicy, jego przyjaciele i znajomi, jego rodacy
z Miechowszczyzny, na czele z panem burmistrzem.
I pragniemy to uczynić jedynie po to, aby uświadomić sobie
Dziś,

owo pełne łaski, dobroci i miłosierdzia działanie Boga w życiu
o. Michała i podziękować za nie.
Otóż Bóg, zawsze pełen dobroci, obdarzył o. Michała wieloma
darami: przede wszystkim darem życia, łaską zakonnego
i kapłańskiego powołania, darem nieugiętej pracowitości, darem
szczególnej pogody ducha, radości i życiowego optymizmu,
darem życzliwości względem bliźnich i darem ustawicznej
dyspozycyjności w służbie dla nich. Owo pełne dobroci i miłości
działanie Boga w życiu o. Michała sprawiło, że zaraz po święceniach
został on prefektem i profesorem Niższego Seminarium
Duchownego Karmelitów Bosych w Wadowicach, tego samego,
w którym sam zdobywał wcześniej wiedzę i kształtował swoją
osobowość. Wkrótce potem, bo już w 1947 r., to pełne miłości
działanie Boga w jego życiu skierowało go do Lublina, aby na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim mógł podjąć studia z prawa
kanonicznego, uwieńczone doktoratem uzyskanym w 1952 r., na
podstawie rozprawy pt. Postulator w procesach beatyfikacyjnych
i kanonizacyjnych. W latach 1952-1960, mieszkając w tutejszym
klasztorze w Krakowie, pełnił różne posługi, jak definitora,
profesora seminarium, dyrektora Bractwa Dzieciątka Jezus,
wizytatora instytutów zakonnych, cenzora ksiąg w Kurii
Metropolitalnej. Wybrany w 1961 r. na urząd wiceprowincjała, nie
przyjął tej posługi, bo chciał wyjechać do Rzym:u, serca
chrześcijaństwa, aby pogłębić jeszcze bardziej swą wiedzę
teologiczną i by doświadczyć powszechności Chrystusowego
Kościoła. I udał się do Wiecznego Miasta, podejmując studia
z teologii duchowości na naszym karmelitańskim Wydziale
Teologicznym "Teresianum", uwieńczone dyplomem licencjackim. Doświadczył namacalnie - jak mi to wielokroć opowiadał
- powszechności Kościoła, przeżywającego wówczas n Sobór
Watykański.
Współbracia

z Polski nie chcieli jednak o. Michała utracić.
Wnosił on bowiem zawsze - wpatrzony ustawicznie w oblicze
Pana i promieniujący radością - wiele pokoju i wesela w życie
klasztorów. Wezwali go zatem do powrotu do Ojczyzny, obrali

przeorem klasztoru w Poznaniu i rektorem Wyższego
Seminarium naszego Zakonu w tym mieście. Równocześnie
kard. Wyszyński zechciał, aby o. Michał podjął wykłady na
Prymasowskim Instytucie Życia Wewnętrznego w Warszawie.
I właśnie tam nasz zmarły doświadczył ponownie przesyconego
miłością działania Boga, który tym razem posłużył się Prymasem
Tysiąclecia, sługą Bożym Stefanem kard. Wyszyńskim. Ksiądz
Prymas skierował bowiem o. Michała, w przededniu polskiego
millennium, do Rzymu, by pomagał biskupowi Władysławowi
Rubinowi, ówczesnemu pasterzowi polskiej emigracji, w
prowadzeniu polskich spraw beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych.
I od wtedy nasz zmarły przebywał na stałe w Rzymie.
Zamieszkał w Kurii Generalnej Karmelitów Bosych, a przy
Hospicjum św. Stanisława i przy Centralnym Ośrodku
Duszpasterstwa Emigracji zorganizował Postulatorski Ośrodek
Studiów, zostając pierwszym postulatorem generalnym Polski.
Pełne miłości działanie Boga w życiu o. Michała sprawiło, że
w glorii Berniniego mogliśmy zobaczyć wielu naszych
rodaków, mianowicie świętych: Alberta Chmielowskiego,
Rafała Kalinowskiego, królową Jadwigę, Józefa Sebastiana
Pelczara i Faustynę Kowalską, a także błogosławionych:
Michała Kozala, Karolinę Kózkównę, Anielę Salawę, Faustynę
Kowalską, Bolesławę Lament, Stanisława Kaźmierczyka,
Kolumbę Gabriel, Marcelinę Darowską, Marię Karłowską,
Bernardynę Jabłońską i Sancję Szymkowiak. Inni oczekują
jeszcze na oficjalny osąd Kościoła, a dokumentacja, zebrana
i opracowana przez o. Michała, świadczy o ich heroicznych
cnotach. A co najważniejsze i co wyznaję z autopsji - bo dane
mi było przez wiele lat żyć z o. Michałem na co dzień - tymi
cnotami heroicznymi świętych i błogosławionych, które badał,
które studiował, on nimi żył, on je praktykował w swym
codziennym trudzie, dając nam, młodszym współbraciom w
Kurii Generalnej, przykład niestrudzonej wierności łasce
powołania i osobistej świętości, za co dziś, jak to powiedziałem,
dziękujemy Bogu.
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Rozmiłowany

w przesłaniu świętych, wpatrzony na ich wzór
w oblicze Pana, a w konsekwencji promieniujący radością,
podziwiający pełne miłosierdzia działanie
służył

-

proszącym

Boga w ich

życiu, chętnie

go o to osobom - duchowym kierownictwem,
ich na drogi ewangelicznej doskonałości.
Zatroskany o to, aby przesłanie świętych było coraz bardziej
poznawane, aby owo pełne łaski i przeniknięte miłością działanie Boga
w ich życiu stawało się źródłem nadziei dla ludzi naszych
trudnych czasów, napisał wiele książek i artykułów z dziedziny
hagiograficznej, przede wszystkim o św. Wojciechu,
św. Jadwidze, św. Rafale Kalinowskim.
Odznaczony przez Ojca Świętego medalem "Pro Ecclesia
et Pontifice" po przejściu na emeryturę w listopadzie 1996 r.
wrócił do Polski i zamieszkał we Wspólnocie Wydawniczej
naszej Prowincji w Krakowie, gdzie nadal pracował na rzecz
polskich spraw kanonizacyjnych i propagacji kultu świętych,
będąc przykładem pogodnej, radośnie przeżywanej starości,
zachowując do końca optymizm i wrodzoną dobroć serca.
Z końcem stycznia 1998 r., podupadłszy na zdrowiu, udał
się na badania do szpitala. Odwiedzającym go współbraciom
i siostrom zakonnym mówił pogodnie o wieczności i o tym, że
św. Piotr na niego już czeka. Ku zdziwieniu wszystkich,
włącznie ze służbą zdrowia, rankiem 3 lutego, nazajutrz święta
Ofiarowania Pańskiego, odszedł do wieczności.
Jego pogrzeb, sprawowany pod przewodnictwem
ks. bpa Albina Małysiaka, był wielką manifestacją wiary w
zmartwychwstanie i życie wieczne. Trumnę zmarłego otoczyło
ponad stu kapłanów i jeszcze więcej sióstr zakonnych. Obecny
był proboszcz rodzinnej parafii zmarłego, ks. prałat Jerzy
Gredka z autokarową delegacją wiernych rodzimej parafii
zmarłego i krewnych o. Michała. Nadeszły, w dowód uznania
i wdzięczności za ofiarną służbę Bogu i Kościołowi, bardzo
liczne telegramy, najważniejsze z których, tj. od Ojca Świętego,
z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, od Prymasa Polski i od
naszego Przełożonego Generalnego, wizytującego w tym czasie
wprowadzając

placówki misyjne w Indiach, odczytano w czasie pogrzebowej
liturgii. Zmarły, oczekując na zmartwychwstanie, spoczął jako
pierwszy w nowym grobowcu karmelitów bosych na
cmentarzu parafialnym na Białym Prądniku w Krakowie.
Siostry i Bracia, medytując słowa psalmu z dzisiejszej
liturgii: "Patrzcie na Pana, a rozpromienicie się radością,
oblicza wasze nie zapłoną wstydem" (Ps 34,16), stawiliśmy
sobie przed nasze oczy pogodne, radosne, pełne pokoju,
przesycone optymizmem i nie muszące niczego się wstydzić
oblicze śp. o. Michała Machejka. Sprawując tę eucharystyczną
liturgię, uświadamiamy sobie pełne miłości działanie Boga w jego
życiu i dziękujemy za nie. I równocześnie zdajemy sobie
sprawę z tego, że życie śp. Zmarłego staje się dla nas lekcją,
staje się zachętą, abyśmy wpatrywali się ustawicznie w oblicze
Pana i promieniowali radością płynącą z wierności Jego
Ewangelii; abyśmy uświadamiali sobie pełne miłości działanie
Boga w naszym życiu i współpracowali z Jego łaską, która obficie
zostaje nam dawana i oby w nas daremną nie była (por. 1 Kor 15,10);
abyśmy kiedyś mogli powtórzyć za Apostołem Gak to, sądzę,
trafnie wypisaliśmy na pamiątkowym obrazku o. Michała po
jego śmierci): "W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg
ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na koniec odłożono dla mnie
wieniec sprawiedliwości, który mi odda Pan, sprawiedliwy
sędzia, w owym dniu" (2 Tm 4,7-8).
" Niechaj refleksja nad życiem i przesłaniem pogodnego
o. Michała - bo chyba jako takiego większość z nas go
zapamiętała - dopomaga wszystkim pracować dla chwały
świętych, a zwłaszcza naśladować w codziennym życiu
heroizm ich życia w służbie Bogu i braciom" - napisał nam na
dzisiejszą sesję, jak to już słyszeliśmy, nasz arcybiskup,
kardynał Franciszek Macharski, a prefekt Kongregacji Spraw
Kanonizacyjnych, kard. Jose Saraiva Martins eMF, dodał:
"Jestem przekonany, że refleksja nad życiowym przesłaniem
tego męża Bożego, oddanego bez reszty sprawie gloryfikacji
sług i służebnic Bożych w Kościele, przyczyni się do większego
-73-

zrozumienia potrzeby badania heroicznych cnót naszych braci
i sióstr w wierze w Chrystusa, aby potem ukazywać je jako
wzorzec Ludowi Bożemu". Niech dzisiejsze nasze modlitewnorefleksyjne spotkanie przysłuży się właśnie do tego.
Drogi ojcze Michale, nasz Współbracie, Ojcze i Przyjacielu,
my wszyscy modlący się dziś za Ciebie wpatrujemy się w
przesłanie Twego owocnego, wiernego, bogobojnego i
przykładnego życia i prosimy świętych Pańskich, których
heroiczne cnoty nie tylko kanonicznie badałeś, ale nimi żyłeś,
aby przyjęli Cię do swojego grona i by sprawili, abyś wespół
z nimi i z Najświętszą Dziewicą Maryją, Matką i Królową
Karmelu, której szkaplerz wiernie nosiłeś, ozdobiony wieńcem
sprawiedliwości, stał się uczestnikiem wiekuistej, niebieskiej
liturgii. Amen.

SESJA KOMMEMORACYJNA O O. MICHALE MACHEJKU,
PIERWSZYM POSTULATORZE GENERALNYM POLSKI:
KOMUNIKAT PRASOWY

Sesja kommemoracyjna na Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Krakowie w dniu 3 lutego 2004 r. o śp. o. Michale
Machejku OCD była hołdem wdzięczności Bogu za tego, który,
będąc długoletnim pierwszym postulatorem generalnym Polski,
relatorem i konsultorem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych,
przyczynił się wybitnie do wyniesienia na ołtarze świętych
i błogosławionych Polski. Sesja zgromadziła wielu uczestników
kilku krakowskich zgromadzeń zakonnych i wiernych świeckich.
Mszy św. w asyście kilkudziesięciu kapłanów, na czele z
ks. infułatem Januszem Bielańskim, proboszczem parafii archikatedralnej na Wawelu, przewodniczył o. Leszek Pawlak oCarm.,
prowincjał karmelitów z Piasku w Krakowie. Homilię wygłosił
o. dr Szczepan Praśkiewicz OCD, Prowincjał krakowski Zakonu
Karmelitów Bosych, który przywołał cechy charakterystyczne
życia i obfitej działalności o. Machejka. Odczytano także okolicznościowe listy gratulacyjne od ks. kard. Jose Saraiva Martinsa
CMF, prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, i od ks. kard.
Franciszka Macharskiego, metropolity krakowskiego. "Jestem
przekonany, że refleksja nad życiowym przesłaniem tego Męża
Bożego, oddanego bez reszty sprawie gloryfikacji Sług i Służebnic
Bożych w Kościele, przyczyni się do większego zrozumienia
potrzeby badania heroicznych cnót naszych Braci i Sióstr w
wierze w Chrystusa, aby potem ukazywać je jako wzorzec
Ludowi Bożemu. Łączę się duchowo z uczestnikami Sesji;
wznoszę modlitwę

za

śp.

Ojca Machejka i pozdrawiam z siedziby

Kongregacji, w której nadal pozostaje żywa pamięć tego Waszego
Współbrata w Karmelu" - napisał ks. kard. Jose Saraiva Martins
CMF, prefekt Kongregacji. Natomiast ks. kard. Franciszek
Macharski, łącząc się duchowo, napisał: "Jakże można by było nie
pamiętać o nim, który tak bardzo wpisał się w promowanie
i doprowadzanie do chwały ołtarzy naszych wybitnych
Rodaków, od św. Królowej Jadwigi, poprzez św. br. Alberta

Chmielowskiego i o. Rafała Kalinowskiego, aż do św. s. Faustyny
Kowalskiej i wielu innych? Niechaj refleksja nad życiem
i przesłaniem pogodnego Ojca Michała - bo chyba jako takiego
większość z nas go zapamiętała - dopomaga wszystkim pracować
dla chwały Świętych, a zwłaszcza naśladować w codziennym
życiu heroizm ich życia w służbie Bogu i braciom".
Sesja nosiła wymowny tytuł: O. Michał Machejek OCD (19181998). Życie pod znakiem radosnej i ofiarnej służby Bogu, Kościołowi
i człowiekowi. O. prof. dr hab. Benignus J. Wanat OCD (pAT)
wygłosił konferencję na temat: Dom rodzinny, szkoła, Zakon:
formacja i posługa w Polsce (1918-1965). O. dr hab. Wiesław
K. Kiwior OCD (UKSW), wiceprowincjał, ukazał postać
o. Michała w referacie pt. W służbie Kościoła w Polsce: Organizator
Postulatorskiego Ośrodka Studiów w Rzymie i pierwszy postulator
generalny Polski (1965-1984). Odczytano następnie referat
nieobecnego o. dr Hieronima Fokcińskiego SI (relatora
Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych): W służbie Kościoła
powszechnego: relator i konsultor Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych
(1984-1996). Interesującą i barwną częścią sesji stały się
świadectwa jej uczestników, m.in. bratanka Janusza Machejka,
Włodzimierza Mielusa, burmistrza miasta i gminy Miechów,
tj. ziemi pochodzenia o. Machejka, który zadeklarował poparcie
starań w Radzie Miasta o przyznanie nazwy jednęj z ulic
Miechowa temu wybitnemu karmelicie bosemu, posługującemu
się logo bazyliki miechowskiej w swej pieczęci relatora.
Świadectwa składali ponadto: o. Otto Pilek OCD, m. Karolina
sercanka, s. Benilda karmelitanka Dz. Jezus, organizator sesji
o. Szczepan Praśkiewicz OCD, będący konsultorem Kongregacji
do Spraw Kanonizacyjnych, i wielu innych. Na zakończenie
przedstawiony został film, autorstwa Leszka Toma1i,
o śp. o. Machejku z jego autentycznymi wypowiedziami.
Sesję kommemoracyjną z okazji szóstej rocznicy śmierci
śp. o. Michała Machejka zorganizowała Kuria Krakowskiej
Prowincji Karmelitów Bosych wraz z Karmelitańskim
Instytutem Duchowości w Krakowie.
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