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Rzym, 7 października 2019 r. 

święto Matki Bożej Różańcowej 

 

Prot. 74/19/601 Bartolomeu dos Martires 

 

Do prowincjałów i wiceprowincjałów Zakonu Kaznodziejskiego 

i do wszystkich członków Rodziny Dominikańskiej 

 

Drodzy Bracia i Siostry! 

 

Z wielką wdzięcznością wobec Boga, Dawcy wszelkiego dobra, pragnę zapowiedzieć zbliżającą się 

kanonizację równoważną naszego współbrata, Bartłomieja od Męczenników, która nastąpi 10 listopada 

2019 r. w Bradze (Portugalia). 

Biuro postulatora generalnego naszego Zakonu, którym sprawnie kieruje br. Gianni Festa OP, prowadzi 

kilka spraw właściwych dla naszego Zakonu lub nam powierzonych. Niektóre z nich zbliżają się do 

końca, inne są w trakcie zbierania materiałów, pozostałe znajdują się dopiero w fazie początkowej. Finał 

jednej z tych spraw nastąpił w trakcie celebrowania Kapituły Generalnej w Biên Hòa (odbywającej się w 

dniach 7 lipca – 4 sierpnia 2019 r.). Tym samym nasz Zakon został obdarowany nowym oficjalnie 

uznanym świętym, Bartłomiejem od Męczenników (1514-1590), naszym bratem z Prowincji Portugalii, 

arcybiskupem Bragi, znanym jako „święty biskup Soboru Trydenckiego”. 

Ta święta postać, być może słabo znana poza Półwyspem Iberyjskim, zasługuje na naszą uwagę nie 

tylko dlatego, że to kolejny brat, który dołączy do grona naszych świętych i błogosławionych, i nie tylko 

z tego powodu, że naród portugalski i nasza portugalska prowincja będą mieli kolejnego obywatela i 

syna, który został wyniesiony do chwały ołtarzy, ale przede wszystkim dlatego, że kanonizacja 

Bartłomieja staje się dla nas wszystkich ponownym potwierdzeniem, że życie dominikańskie, w całej 

swojej pełni i bogactwie, jest rzeczywiście drogą do świętości. 

Proszę więc prowincjałów i przełożonych Rodziny Dominikańskiej o rozpowszechnienie niniejszego 

listu – wraz z dołączoną krótką biografią naszego nowego świętego – wśród wszystkich wspólnot, 

szczególnie zaś w domach formacji. Zachęcam do łączności modlitewnej z nami w dniu 10 listopada, 

kiedy to w Bradze, podczas Eucharystii sprawowanej przez kard. Angelo Becciu, prefekta Kongregacji 

ds. Świętych, odbędzie się oficjalne wpisanie brata Bartłomieja do katalogu Świętych. 

Niech święty Bartłomiej od Męczenników wstawia się przed Panem za całą Rodziną Dominikańską! 

 

 

br. Gerard Francisco Timoner III OP 

             generał Zakonu 


