Męczennicy z Pariacoto
Ojciec Michał Tomaszek i Ojciec Zbigniew Strzałkowski
byli misjonarzami z krakowskiej prowincji franciszkanów
(OFMConv). Z miłością służyli Bogu i ludziom aż do oddania życia 9 sierpnia 1991 roku w miejscowości Pariacoto, w peruwiańskich Andach. Terroryści „Świetlistego
Szlaku” zamordowali ich, twierdząc, że „oszukiwali naród, głosili pokój i usypiali ludzi religią poprzez różaniec,
msze, czytanie Pisma Świętego; sprawili, że mieszkańcy
tych okolic sprzeciwili się rewolucji”.
Zostali pochowani w kościele w Pariacoto. Ich beatyfikacja odbędzie się 5 grudnia 2015 roku w Chimbote, Peru.

o. Michał Tomaszek
Urodził się 23 września 1960 roku w Łękawicy koło Żywca.
Już jako dziecko odwiedzał sanktuarium maryjne w Rychwałdzie, gdzie poznał franciszkanów. W ramach szkoły
średniej ukończył Niższe Seminarium Duchowne Franciszkanów w Legnicy. W 1980 roku wstąpił do nowicjatu.
Podczas studiów w WSD w Krakowie brał aktywny udział
w katechizacji dzieci specjalnej troski.
Po przyjęciu święceń kapłańskich, 23 maja 1987 roku, przez
dwa lata służył jako duszpasterz w parafii w Pieńsku koło
Zgorzelca. W lipcu 1989 roku podjął pracę misyjną w Peru.
Był człowiekiem głębokiej wiary, skromnym i rozmodlonym, wielkim czcicielem Matki Bożej. Miał wielki dar
ewangelizacji młodzieży i dzieci. Docierał do nich zwłaszcza przez muzykę i śpiew.

ks. Alessandro Dordi
Razem z franciszkanami na ołtarze wyniesiony zostanie
ks. Alessandro Dordi, z diecezji Bergamo.
Ks. Alessandro urodził się 22 stycznia 1931 roku w Gromo
S. Marino we Włoszech. Po święceniach kapłańskich, w
latach 1954-1965 pracował w zalanym powodzią rejonie
Polesine (północny wschód Włoch), następnie w latach
1966-1979 był księdzem-robotnikiem wśród emigrantów włoskich w Le Locle, w Szwajcarii. Od 1980 służył
w parafii Santa, należącej do diecezji Chimbote. W działaniach duszpasterskich integrował się ze wspólnotami
rolników, z którymi realizował również liczne projekty
rozwoju wsi. Jego wspólne życie i praca z miejscowymi
ludźmi zostały uznane przez terrorystów za zagrażające
rewolucji. Został zamordowany przez „Świetlisty Szlak”
25 sierpnia 1991 roku, gdy wracał wieczorem po odprawieniu mszy świętej w oddalonej kaplicy.

o. Zbigniew Strzałkowski
Urodził się 3 lipca 1958 roku w Tarnowie. Mieszkał z rodzicami w pobliskiej Zawadzie. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczył się w Technikum Mechanicznym i przez rok
pracował w wyuczonym zawodzie. Wstąpił do nowicjatu
franciszkańskiego w 1979 roku. Podczas studiów w seminarium w Krakowie brał udział w zakładaniu Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu (REFA). Święcenia kapłańskie przyjął we Wrocławiu 7 czerwca 1986 roku. Przez
dwa lata był wychowawcą oraz wicerektorem Niższego
Seminarium Duchownego Franciszkanów w Legnicy.
30 listopada 1988 roku wyjechał na misje do Peru.
Był człowiekiem silnym, odważnym, troszczącym się
o chorych. Pragnienie służenia innym wypływało z jego
wielkiej wiary i chęci naśladowania św. Maksymiliana
Kolbego. Talent organizacyjny łączył z pracowitością
i wielką odpowiedzialnością. Był miłośnikiem stworzeń
na wzór św. Franciszka z Asyżu.

„W osobach Michała i Zbigniewa wciąż robi na mnie wrażenie ich wierność Bogu i ludziom oraz dążenie do tego, by
żyć w harmonii z tym, co głosili. Myślę, że oni wiedzieli co
się stanie, a mimo to pozostali tam aż do końca. Tego się
nie improwizuje, to jest dar. A ponieważ żyli w otwartości
na działanie Boga, mogli odpowiedzieć na otrzymany dar.

Męczennicy z Peru

Spotkałam Zbigniewa na kilka dni przed męczeństwem, zapytałam go, czy otrzymywali pogróżki. Uśmiechnął się i po
chwili milczenia odpowiedział: «Nie możemy opuścić ludzi.
Nigdy nic nie wiadomo, lecz jeśli nas zabiją, pochowajcie
nas tutaj»”.
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„Michał i Zbigniew pozostawili nam piękną pamiątkę.
Zapamiętamy ich jako tych, którzy opuścili dom, rodzinę,
kraj, kulturę, by dzielić miłość Boga z naszymi braćmi z gór
Andów. Pamięć ta będzie ożywiać tych wszystkich, którzy
tak jak oni, pragną spotkać Chrystusa w cierpiącej twarzy
naszych braci”.
Laureano del Castillo,
dyrektor Servicios Educadores Rurales

Modlitwa dziękczynna
za dar Męczenników z Peru
Panie, Ty obdarowałeś łaską kapłaństwa
Twoich synów – Michała, Zbigniewa i Alessandra
oraz posłałeś ich jako zwiastunów Dobrej Nowiny w Peru.
Dziękujemy Ci za udzielenie im palmy męczeństwa
i prosimy, abyś ich wsławił również koroną świętych.
Za krew przez nich przelaną dla Ciebie,
daj nam wierność w wierze, uczyń nas świadkami nadziei,
zachowaj nasze życie i udziel naszej Ojczyźnie łaski pokoju.
Przyjmij niewinne ofiary przemocy do Twojego królestwa
i daj im nagrodę wieczną. Amen.
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