PROGRAM OBCHODÓW
„ROKU SŁUGI BOśEGO O. IGNACEGO POSADZEGO TCHR”

GŁÓWNE WYDARZENIA
17 stycznia 2009 (sobota)
25 rocznica śmierci Sługi BoŜego
- godz. 1030 - Dom Główny Towarzystwa Chrystusowego - uroczyste otwarcie roku z udziałem
Chrystusowców i zaproszonych gości (kapłani diecezji poznańskiej; siostry Misjonarki Chrystusa Króla;
przedstawiciele rodziny Sługi BoŜego; media)
Mszy św. przewodniczy PrzełoŜony Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej,
ks. Tomasz Sielicki TChr, a homilię wygłosi Postulator Procesu Beatyfikacyjnego, ks. Bogusław Kozioł TChr.

19 lutego 2009 (czwartek)
111 rocznica urodzin (17 II 1898) i 88 rocznica święceń prezbiteratu o. Posadzego (19 II 1921)
- godz. 1800 - Dom Główny Towarzystwa Chrystusowego - Msza św. o beatyfikację Sługi BoŜego
- Szadłowice - pielgrzymka nowicjatów (TChr i MChR) do miejsca urodzin Ojca Ignacego

6 maja 2009 (środa)
00

- godz. 11 - Bazylika Archikatedralna w Poznaniu - uroczyste zakończenie procesu na etapie
diecezjalnym (sesja zamykająca i Msza św.) pod przewodnictwem JE ks. abpa Stanisław Gądeckiego
i z udziałem zaproszonych gości

październik/listopad 2009
- WyŜsze Seminarium Duchowne Towarzystwa Chrystusowego - sesja naukowa poświęcona osobie
i duchowości Sługi BoŜego, o. Ignacego Posadzego

13/14 listopada 2009
- kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze - czuwanie modlitewne w intencji Sióstr
Misjonarek Chrystusa Króla, jako dziękczynienie za 50 lat istnienia oraz jako prośba o dar beatyfikacji
ZałoŜyciela, Sługi BoŜego o. Ignacego

INNE INICJATYWY I PROPOZYCJE POPULARYZACJI
OSOBY I DZIEŁA SŁUGI BOśEGO
17 stycznia 2009
- prezentacja ksiąŜki z tekstami o. Ignacego Posadzego (I. Posadzy, Dzieła. O Ŝyciu zakonnym,
Towarzystwie, wychodźstwie i ZałoŜycielu. Konferencje, przemówienia, instrukcje, listy, red. B. Kozioł, t. II,
Hlondianum Poznań 2009, ss. 768)

18 stycznia 2009
- Msza św. i homilia w rodzinnej parafii Sługi BoŜego w Szadłowicach Delegata PrzełoŜonego
Generalnego

19 stycznia 2009
- dzień skupienia dla Chrystusowców w Prowincji pw. św. Józefa w Niemczech dotyczący Ojca

styczeń 2009
- druk obrazków z modlitwą o beatyfikację Sługi BoŜego
- artykuły dotyczące osoby Sługi BoŜego w prasie katolickiej (np. „Przewodnik Katolicki”)

maj 2009
- przygotowanie płyt DVD z filmem o Ŝyciu i dziełach Ojca (reŜ. P. Woldan, W trosce o polską
emigrację, TVP 2007)

październik 2009
- czytanki na podstawie tekstów Sługi BoŜego w „Bibliotece Kaznodziejskiej”

cały rok 2009
- 2 dni skupienia dla Chrystusowców, pracujących na Pomorzu, na podstawie przemówień i konferencji
o. Posadzego
- zachęta do przeprowadzenia równieŜ dni skupienia w innych prowincjach Towarzystwa
- reportaŜe, audycje, artykuły, róŜne informacje o Ojcu Posadzym w mediach (np. TVP 3, TVP Historia,
radio Emaus, czasopisma) - szczegółowy program będzie podawany na stronach internetowych
- pomoce do przeprowadzenia katechez i róŜnego rodzaju spotkań, jak równieŜ audycji radiowych w
środowiskach polonijnych na temat Ŝycia i posługi Sługi BoŜego (dostępne będą na stronach internetowych)
- wystawy i tablice upamiętniające Ŝycie Sługi BoŜego
- informacje dla przewodników PTTK
- spisanie świadectw i wspomnień o Ojcu Posadzym
- propagowanie i przybliŜanie osoby Sługi BoŜego na naszych parafiach i w środowiskach, gdzie
posługują Chrystusowcy i Siostry Misjonarki

