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Uroczystość święceń biskupich
18.03.2009.

W dniu 14 marca, pochodzący z naszej parafii misjonarz Ojciec Stanisław Jan Dziuba, otrzymał z rąk
kardynała Wilfrida Fox Napiera, arcybiskupa Durbanu oraz nuncjusza papieskiego Jamesa Patricka
Greenema sakrę biskupią. Uroczystość odbyła się w Umzimkulu (RPA), oddalonym ok. 50 km. od
Centocow Mission, miejsca pracy naszego misjonarza.

W 1991 Ojciec Dziuba wyjechał do pracy duszpasterskiej w diecezji Umzimkulu w RPA. Pełnił tam różne
funkcje, m.in. był proboszczem i miejscowym przełożonym paulinów w miejscowości Centocow
(południowoafrykańska Częstochowa), diecezjalnym kierownikiem duchowym Sodalicji Najświętszego
Serca, diecezjalnym koordynatorem katechezy. Od 1 maja 2008 piastował stanowisko wikariusza
generalnego tej diecezji. Nominację biskupią otrzymał 31 grudnia ub. roku.

Zdjęcia z misji O. Dziuby prezentowaliśmy w naszym serwisie, można je obejrzeć TUTAJ (dodano nowe
zdjęcia z marca 2009 roku).

Poniżej kilka zdjęć z uroczystości święcenia oraz herb Biskupa Dziuby z wizerunkiem Matki Boskiej
Częstochowskiej. Na taśmie, pod tarczą herbową, znajduje się motto Biskupa: "W służbie Ludowi
Bożemu".

Dziękujemy Państwu Agnieszce i Rafałowi Cygan oraz Pani Teresie Prymus za udostępnienie fotografii z
uroczystości.
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Dodano 02.04.2009 r.
Uroczystości święcenia trwały dwa dni. W pierwszym dniu, 14 marca w Umzimkulu odbyła się uroczystość
święcenia. Wzięło w niej udział kilka tysięcy osób. Pod samym namiotem było 4 tys. miejsc siedzących.
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Drugi dzień uroczystości to objęcie katedry w misji Lourdes przez Biskupa Stanisława Dziubę. W katedrze
Lourdes brak jest stałego źródła energii elektrycznej, w razie potrzeby trzeba korzystać z generatorów.
Siedzibą Biskupa jest miejscowość Harding.
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