Kraków: proces beatyfikacyjny
Kunegundy Siwiec
W Krakowie zakończył się trwający
cztery lata etap diecezjalny procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożej Kunegundy
Siwiec ze Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych, zmarłej w opinii świętości
1955 r. w Stryszawie, k. Suchej Beskidzkiej. Teraz akta procesowe zostaną
przekazane do Stolicy Apostolskiej,
gdzie będą badane przez Kongregację
Spraw Kanonizacyjnych.
„Staje się ona za naszych dni jak gdyby echem zaproszenia, jakie bł. Jan Paweł II
skierował do całego Kościoła na przełomie tysiącleci: abyśmy wypływali na głębię,
abyśmy nigdy w życiu duchowym nie stawiali na przeciętność, letniość, ale byśmy
głęboko zarzucali sieć” – wyznaje postulator w procesie beatyfikacyjnym. Kunegunda Siwiec urodziła się 28 maja 1876 r. w Stryszawie. W wieku dwudziestu lat złożyła
za zgodą spowiednika prywatny ślub czystości i w 1923 r. wstąpiła do Trzeciego Zakonu Karmelitów Bosych. Nie umiejąca pisać, lecz potrafiąca czytać została obdarowana łaską słyszenia słów Pana Jezusa i
możliwości rozmawiania z Nim. Treści
rozmów przekazywała swojemu spowiednikowi, który wiernie je notował.
Podczas trwania działań wojennych w
1942 r. uczyniła ofiarę ze swego życia w
intencji zachowania Stryszawy przed
grożącą wiosce pacyfikacją i wywózką
do Oświęcimia. Zmarła 27 czerwca
1955 r.
led / Kraków
powyższa informacja została zaczerpnięta z „KAI” z 28.X 2011 r.
Nasz Dziennik: Była świadkiem wiary [Kunegunda Siwiec]
W kaplicy arcybiskupów krakowskich
odbędzie się dziś uroczysta sesja zamykająca diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożej Kunegundy Siwiec.
Ta świecka karmelitanka ze wspólnoty
wadowickiej, zmarła w opinii świętości w
1955 r. - Współczesnemu zagubionemu w
wirze świata człowiekowi, goniącemu za
dobrobytem materialnym i wyzutemu z
wartości duchowych, Kundusia, bo tak

jest nazywana, przypomina i ofiaruje przesłanie Jezusowej Ewangelii i orędzie Karmelu ukierunkowane na życie miłością, jako najwyższym ideałem i na przeżywanie
wartości duchowych - podkreśla o. dr Szczepan T. Praśkiewicz, postulator procesu
beatyfikacyjnego Sługi Bożej Kunegundy Siwiec.
Powyższa informacja została zaczerpnięta z „Naszego Dziennika” z 28.X 2011 r.

Po oficjalnej uroczystości zakończenia
procesu beatyfikacyjnego sługi Bożej
Kunegundy Siwiec na poziomie diecezjalnym w kaplicy Arcybiskupów krakowskich, część uczestników udała się
do kościoła O.O. Karmelitów na Rakowicach, aby tam wziąć udział w uroczystej mszy św. koncelebrowanej
przez kilkudziesięciu kapłanów, odprawionej o godz. 11.00 na podziękowanie
za dotychczasowy trud związany z procesem oraz z prośbą, abyśmy niebawem mogli doczekać dnia wyniesienia służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec na ołtarze.

