Modły o beatyfikację o. Wilhelma Gaczka OSA i Kunegundy Siwiec OCDS
„Prosimy najlepszego Ojca, by te tak piękne postaci o. Wilhelma Gaczka i Kunegundy
Siwiec doznały wyniesienia do chwały ołtarzy a jednocześnie prosimy Boga, licząc na ich
wsparcie, abyśmy też pełni nadziei i miłości szli za Chrystusem” – mówił abp Marek
Jędraszewski podczas Mszy św. o beatyfikację Sług Bożych Kunegundy Siwiec i o. Wilhelma
Gaczka w kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Suchej Beskidzkiej 17 listopada
2018 roku. (…)
Odnosząc się do słów Księgi Daniela arcybiskup podkreślił, że jesteśmy zapisani w
Księdze Życia od chwili chrztu świętego: „Przyjmując chrzest, zanurzamy się w życie i
śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa. Umieramy razem z Nim dla grzechu, stajemy razem z
Nim do nowego życia. (…) Zmierzamy pełni nadziei ku ostatecznemu spełnieniu. Pełni
nadziei, że Bóg bogaty w miłosierdzie okaże nam swoją litość i przebaczy, jak dobry
kochający Ojciec przygarnie nas na wieczność całą”.
W dalszych słowach metropolita przypomniał krótko historię o. Wilhelma Gaczka,
augustianina, podkreślając, że przyjął on chrzest w tej właśnie świątyni w Suchej Beskidzkiej
i był wierny swej tożsamości chrzcielnej aż po męczeństwo w Auschwitz.
Arcybiskup zaznaczył, że także ochrzczona w tym samym kościele Kunegunda Siwiec
ze świeckiego zakonu karmelitańskiego była związana przez całe życie z tą ziemią suską.
Uboga, cicha, a jednocześnie obdarzona przez Pana Jezusa nadzwyczajnymi darami objawień,
swoją cichą pracą i cierpieniem dawała świadectwo o Chrystusie i uczyła jego miłości”.
„Prosimy najlepszego Ojca – konkludował abp Jędraszewski – by te tak piękne postaci
o. Wilhelma Gaczka i Kunegundy Siwiec doznały wyniesienia do chwały ołtarzy a
jednocześnie prosimy Boga, licząc na ich wsparcie, abyśmy też pełni nadziei i miłości szli za
Chrystusem w wierności, podobnie jak oni”.
W czasie Mszy św. miało miejsce także ponowne poświęcenie odnowionej
chrzcielnicy (...), przy której sakrament chrztu świętego otrzymali Słudzy Boży.
Dodajmy, że na uroczystości nie zabrakło przedstawicieli zakonu augustianów,
którego członkiem był sł. B. Wilhelm Gaczek, tj. o. Piotra Lemprechta OSA, sekretarza
prowincjalnego i notariusza w procesie beatyfikacyjnym, a także delegacji wadowickiego
klasztoru karmelitów bosych, przy którym tercjarką była sł. B. Kunegunda Siwiec. Delegację
tworzyli: o. Bogdan Smoliński OCD, o. Krzysztof Żywczyński OCD i przedstawiciele
diakonii Kunegundy Siwiec z pocztem sztandarowym świeckiego zakonu karmelitańskiego.
Proboszcz suskiej parafii, ks. dr ks. dr Wiesław Popielarczyk, na pamiątkę wymownej
uroczystości ofiarował wszystkim jej uczestnikom święcę z wyrytymi na niej datami chrztu
sług Bożych, i zachęcił by na co dzień pamiętali o modlitwie w intencji ich wyniesienia na
ołtarze.
(Na podst. depeszy Justyny Walickiej (diecezja.pl), opracował o. Szczepan T.
Praśkiewicz OCD, postulator w procesie Kunegundy Siwiec OCDS).

