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 Beatyfikacja (łac. beatificare 'wyróżniać') – akt 
kościelny wydawany przez Kościół katolicki, uznający 
osobę zmarłą za błogosławioną, zezwalający na 
publiczny kult, ale o charakterze lokalnym (np. w 
diecezji). Akt taki wydaje się po pozytywnym 
rozpatrzeniu procesu beatyfikacyjnego. We wczesnym 
średniowieczu beatyfikacji dokonywano 
spontanicznie, później wymagana była zgoda 
Biskupów i Stolicy Apostolskiej. Od roku 1634 
beatyfikację może zatwierdzić tylko papież.



Proces beatyfikacyjny może się rozpocząć najwcześniej 5 lat po 
śmierci kandydata

Dokumentacja zbierana jest na szczeblu lokalnym, w diecezji do 
której należał kandydat. Następnie wniosek o beatyfikację 
przekazany jest Stolicy Apostolskiej, gdzie rozpatruje go 
specjalna komisja. Kluczowymi momentami procesu jest 
stwierdzenie heroiczności cnót Sługi Bożego oraz kanoniczne 
stwierdzenie, że za jego wstawiennictwem dokonał się co 
najmniej jeden cud. Brane są pod uwagę jedynie cuda, które 
miały miejsce po śmierci. Nieco inaczej przebiega proces 
męczenników, gdzie do beatyfikacji cud nie jest wymagany.

Obecnie proces beatyfikacyjny regulowany jest przez konstytucję 
apostolską Divinus Perfectionis Magister wydaną 25 stycznia 1983 
roku przez papieża Jana Pawła II.



Uroczystość wyniesienia Jana Pawła II na ołtarze 
przypadnie w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, święta 
ustanowionego przez papieża Polaka. Zmarł on 2 
kwietnia 2005 roku, w wigilię tej uroczystości.



Proces beatyfikacyjny Jana Pawła II
rozpoczął się właściwie żądaniem: Santo subito (wł. 
"święty natychmiast"); był to zwrot pojawiający się na 
transparentach z uroczystości pogrzebowych papieża 
Jana Pawła II na Placu św. Piotra w Watykanie 8 
kwietnia 2005 roku. W ten sposób wierni Kościoła 
katolickiego domagali się od przyszłego papieża, 
jeszcze przed jego wyborem, aby niezwłocznie po 
rozpoczęciu nowego pontyfikatu podjął procedurę 
zmierzającą do beatyfikacji  Jana Pawła II. 







Cierpiąca na zaawansowanego Parkinsona francuska siostra w dniu 
śmierci papieża zaczęła odczuwać potworny ból. Choroba znów zaczęła 
się zaostrzać. Ale siostry zakonne nie traciły wiary. Od 13 maja 2005 r. 
zaczęły się modlić do Jana Pawła II, by wstawił się u Najświętszej Maryi 
o uzdrowienie chorej Marie. I stał się cud. 2 czerwca zakonnica 
obudziła się zupełnie zdrowa. 

- Zwykle mało spałam z powodu bólu. Gdy się obudziłam, od razu 
czułam, że coś się we mnie zmieniło. Moje ciało było zupełnie inne -
tłumaczyła.

Komisja złożona z kardynałów i biskupów ostatecznie uznała cud -
niewytłumaczalne ze strony medycznej uzdrowienie siostry Marie za 
wstawiennictwem papieża Polaka, dekret podpisał Benedykt XVI. 
Beatyfikacja Jana Pawła II odbędzie się 1 maja w Watykanie. - To wielki 
dzień. 



Uzdrowiona siostra  
Marie Simon-Pierre


