Ks. Pankracy Pfeiffer SDS
Apostoł – Przełożony – Mediator

Nabożeństwo z okazji 75. rocznicy śmierci1
1. Wprowadzenie:
Witamy na modlitwie wspólnotowej, którą pragniemy uczcić 75. rocznicę śmierci naszego
współbrata, ks. Pankracego Pfeiffera (1945-2020). Wspólnie z całą Rodziną Salwatoriańską
chcemy podziękować Bogu za jego wspaniałe świadectwo życia konsekrowanego jako
salwatorianina - apostoła, przełożonego i mediatora. W historii życia ks. Pankracego
odnajdujemy wierne świadectwo głębokiego przeżywania apostolskiego charyzmatu O.
Franciszka Jordana.

•
•

Wezwanie Trójcy Świętej…
Pieśń: Salvator mundi (lub inna)

2. Modlitwa na rozpoczęcie:
Boże dobroci i miłości, wspominając ks. Pankracego Pfeiffera i oddając mu cześć w 75. rocznicę
śmierci, prosimy Cię, pomóż nam rozpoznać, w jaki sposób jego niezwykły duch służby
wszystkim ludziom może stanowić dla nas inspirację, szczególnie w dzisiejszych czasach.
Kiedy stajemy wobec wielu światowych wyzwań, otwórz nasze serca, umysły i dusze, abyśmy
mogli postępować razem z odwagą, jako jedno Ciało Chrystusa, naszego Boskiego Zbawiciela błogosławione, złamane, które należy dzielić z wdzięcznością dla dobra wszystkich. Modlitwę
tę zanosimy wzywając Twego Świętego Imienia. Amen
3. Czytanie Tt 2,11-14; 3,4-7
• Z okazji 50. rocznicy założenia Towarzystwa, ks. Pankracy Pfeiffer, jako przełożony
generalny, zlecił umieszczenie cytatu z listu św. Pawła do Tytusa (Tt 2,11-13) na
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Nabożeństwo zostało przygotowane przez Generalat Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. Rzym, maj
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ścianach kaplicy Domu Macierzystego. Nasz Założyciel wydobył ten tekst o dobroci i
miłości Boga wobec ludzi, a spopularyzował go ks. Pfeiffer.
Lektor: "Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza
nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i
pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały
wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby
odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w
spełnianiu dobrych uczynków. Gdy zaś ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga,
do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego
zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas
obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali
się w nadziei dziedzicami życia wiecznego." Oto Słowo Boże
Refleksja w ciszy
W jaki sposób dziś świadczymy o wielkiej Bożej miłości i dobroci?

4. Modlitwa świadectwem życia ks. Pankracego Pfeiffera

4.1 - Przykładny salwatorianin - apostoł
Ks. Pankracy Pfeiffer wstąpił do Towarzystwa w wieku szesnastu lat.
Wkrótce po święceniach kapłańskich, ze względu na swoją mądrość,
współczujące serce i zaangażowanie apostolskie, otrzymał kolejne
zadania związane z zarządem Towarzystwa. Jako prawa ręka O.
Franciszka Jordana stał się również na wiele lat najważniejszą osobą
do kontaktów z najwyższymi urzędnikami Stolicy Świętej.

a. “Dziękuję dobremu Panu, że osobiście znałam Najprzewielebniejszego Księdza
Generała. Przy niewielu okazjach było mi dane poznać tylko kilka z jego wspaniałych
cech - widziałam i doświadczyłam jego rzadko spotykanej wielkości: jego zawsze
otwarte i gotowe do pomocy serce, dobroć tak miłą, prostą, radosną i naturalną; a to
wszystko połączone z nadzwyczajną energią.” (S. M. Regis, Przełożona Generalna,
Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego)
b. “Cóż za wspaniałą nagrodę otrzyma od Pana po tak pracowitym, pełnym i świętym
życiu. Nasz mały dom miał ten zaszczyt, że ks. Pankracy był tu kapelanem przez ponad
40 lat... Nasze dziewczęta oczekiwały często całe przedpołudnie na jego dobre słowo
lub refleksję, którą kończył zawsze nutą zdrowej radości. A dla nas, sióstr, był
przykładem pobożności, medytacji, wyrzeczenia, wierności posłudze. (S. Margherita
Defasques, Siostry Miłosierdzia)
c. Ks. Pankracy zawsze nas budował i dodawał otuchy swoim przykładem. Zawsze był w
dobrym nastroju, pomimo wielu swoich zmartwień. Był nadzwyczajnie roztropny, pełen
miłości i zawsze się uśmiechał. Jak wiele razy w czasie wojny byłyśmy pod wrażeniem
2

jego spokoju i ducha ofiary. Wielokrotnie widziałyśmy, jak po Mszy pocieszał i dodawał
otuchy osobom w różnych sytuacjach, które czekały na niego, aby powierzyć mu swoje
troski. [...] Po Mszy ks. Pankracy siadał przy fortepianie, śpiewał Psalmy lub pieśni ku
czci Matki Bożej. Grał, śpiewał, śmiał się i mówił, że to była dla niego chwila odpoczynku
w ciągu dnia.” (S. Margherita Defasques, Siostry Miłosierdzia)
•

Chwila ciszy…

•

Pieśń: Laudate omnes gentes (lub inna)
4.2 - Salwatorianin - lider
W czasie III Kapituły Generalnej, w wieku czterdziestu trzech lat, ks.
Pankracy Pfeiffer został wybrany na urząd przełożonego generalnego,
jako pierwszy następca Założyciela. Pełnił tę funkcję z wielką energią i
dynamizmem przez trzydzieści lat. Zapewnił Towarzystwu solidną i
pomyślną przyszłość.

a. “Nasze Zgromadzenie było i pozostaje głęboko wdzięczne Waszemu Zmarłemu Księdzu
Generałowi za jego dobre rady i pomoc, szczególnie w ostatnich dziesięcioleciach.
Osobiście wspominam z wdzięcznością wiele godzin rozmów z nim, po których
wracałem wewnętrznie umocniony i zachęcony do dalszej pracy.” (Ks. Joseph Grendel
SVD, Przełożony Generalny, Zgromadzenie Słowa Bożego)
b. “Ks. Pankracy Pfeiffer posiadał doskonałe cechy dyplomaty, oprócz tego sprytu, który
pozwala działać bez skrupułów. Przenikająca moc prostoty, z jaką mówił, była
zadziwiająca. Wiedział wszystko i mówił o rzeczach najważniejszych. Dzięki
niezawodnej pamięci potrafił przypominać sobie rzeczy potrzebne w danej chwili;
trudno się było oprzeć wrażeniu, że jego umysł cechował swego rodzaju duchowy
geniusz.” (Leone Gessi, dziennikarz Il Messaggero di Roma)
c. “Pamiętajmy o tym wybitnym Zakonniku, Współbracie i Przełożonym Generalnym w
naszych modlitwach i nigdy nie zapominajmy o jego zasadzie: “Towarzystwo będzie
kwitło na tyle, na ile każdy będzie wypełniał swoje obowiązki." Niech te trzy jaśniejące
przykładem osoby: nasz Czcigodny Założyciel, ks. Bonawentura Lüthen i ks. Pankracy
Pfeiffer będą naszymi orędownikami przed tronem Boga, aby nasze Towarzystwo
ponownie otrzymało przełożonego, który pójdzie w ślady tych wielkich i świętych
salwatorianów”. (Ks. Bonawentura Schweizer SDS, Przełożony Prowincji
Północnoniemieckiej Towarzystwa)
•

Chwila ciszy

•

Pieśń: Adoramus Te Domine (lub inna)
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4.3 - Salwatorianin - mediator
W czasie II Wojny Światowej zyskał przydomek "Anioła Rzymu" dzięki
swojej działalności, która doprowadziła do uratowania życia wielu
osób, zwłaszcza Żydów. Był znaczącym pośrednikiem między
papieżem Piusem XII a władzami niemieckimi. Zmarł w dniu 12 maja
1945 r., w siedemdziesiątym trzecim roku życia, w następstwie
wypadku drogowego.

a. “Byłem wielbicielem i przyjacielem ks. Pankracego Pfeiffera, u którego ceniłem
niezwykłe cechy umysłu i serca. Znałem go w czasach nieszczęść i w trudnych chwilach.
Opłakuję jego nagłą i tragiczną śmierć i przesyłam szczere wyrazy współczucia jego
wspólnocie zakonnej.” (Ivanoe Bonomi, premier Włoch)
b. “Oczywiście, widok Ojca Pankracego w więzieniu zrobił na mnie ogromne wrażenie.
Zrozumiałem, po pierwszym momencie zaskoczenia, gdy wyszedł mi naprzeciw, z
niebieskimi oczami, z jego świetlistym i pełnym nadziei uśmiechem, że jest zwiastunem
wyzwolenia i dobra. Zawdzięczam moje ocalenie Opatrzności Bożej, Ojcu Pfeifferowi i
przyjaciołom. W broszurce pamiątkowej przeczytałem piękny fragment dotyczący
salwatorianów: "Wierzymy w Opatrzność Bożą, stawiając czoła problemom czasów, w
każdym miejscu i w każdym okresie historycznym." Miałem okazję doświadczyć, jak
bardzo ta myśl była wprowadzana w życie w tamtym przerażającym okresie historii,
podczas dziewięciu miesięcy okupacji niemieckiej w Rzymie. (Giuliano Vassalli, senator
Republiki Włoskiej)
c. “Nie znalazłam się przed obliczem prałata, którego sobie wyobrażałam, ale stał przede
mną prosty, życzliwy i uśmiechnięty braciszek. Jak tylko dowiedział się o mojej sytuacji
powiedział do mnie: "Zrobię wszystko, co będę mógł, dla twojego syna." W jego
gotowości do udzielenia pomocy i w sposobie jej udzielania czułam miłość Chrystusa. I
błogosławiłam go z głębi mojego rozdartego serca.” (Clara Mattei Friedmann, matka
więźnia)
•

Chwila ciszy

•

Pieśń: Ubi Caritas (lub inna)

5. Modlitwa wiernych
Wdzięczni za salwatoriańskie świadectwo ks. Pankracego Pfeiffera, wznieśmy teraz z ufnością
nasze modlitwy, wiedząc, że wszyscy jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga:

a. Módlmy się za wszystkich członków Rodziny Salwatoriańskiej. Niech apostolski przykład
ks. Pankracego Pfeiffera pobudza nas do przeżywania naszego apostolskiego powołania
w dzisiejszych czasach z radością, entuzjazmem i w wierności.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
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b. Módlmy się, aby wszyscy salwatorianie, powołani do sprawowania władzy pośród nas,
czerpali natchnienie z postawy ks. Pankracego Pfeiffera, aby rozwijać z determinacją i
dobrocią naszą misję apostolską na całym świecie.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
c. Módlmy się za wszystkich ludzi oddanych obronie życia oraz tych, którzy pragną
sprawiedliwości i umacniają pokój zgodnie z wartościami ewangelicznymi, naśladując
przykład ks. Pankracego Pfeiffera.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
d. Módlmy się za…. (inne intencje)
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Wszechmogący Boże, przedstawiamy Ci wszystkie te intencje, przekonani, że nas wysłuchasz.
Ufamy, że udzielisz nam nie tylko tego, czego pragniemy, ale odpowiesz na nasze prawdziwe
potrzeby. Prosimy o to przez wstawiennictwo naszego Czcigodnego O. Franciszka Jordana,
nauczyciela i duchowego ojca ks. Pankracego Pfeiffera. Amen.
6. Modlitwa końcowa
Boże pełen współczucia, prosimy, abyś rozpalił nas tym samym duchem, który pobudzał ks.
Pankracego Pfeiffera. Spraw, abyśmy bezinteresownie i z odwagą odpowiedzieli na potrzeby
Twojego ludu, szczególnie w tych trudnych czasach. Pomóż nam uosabiać salwatoriański
charyzmat i misję, której celem jest pomoc wszystkim ludziom w doświadczeniu Królestwa
Bożego na ziemi. Prosimy o to w imię naszego Boskiego Zbawiciela. Amen.
Pieśń na zakończenie: Regina Coeli (lub inna)
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