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W niedzielę w ogłoszeniach parafialnych usłyszymy zachętę do złożenia podpisu pod prośbą
skierowaną do biskupa opolskiego Andrzeja Czai o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego bp.
Józefa Marcina Nathana. (zdjęcie z archiwum Branickiego klasztoru Sióstr Maryi Niepokalanej) 

  

Kim był ten ksiądz, który przez pół wieku związany był z Branicami? Jakim był człowiekiem?
Świętym? Takie pytania pewnie pojawią się w niejednej głowie. Myślę, że świetnie odpowiedzą
na nie mieszkające w naszej parafii Siostry Maryi Niepokalanej, które należą do zgromadzenia
mocno związanego z biskupem Nathanem. Ale swoją ciekawość, kim był biskup Nathan, i jakie
cnoty wypracował w sobie w ciągu długiego życia, znaleźć można również w tekstach „Gościa
Opolskiego”:

  

• Talentów nie zmarnował – czytaj
• Przynaglony (fragmenty książki) – czytaj

  

Znacznie więcej informacji oraz archiwalnych zdjęć zawartych jest w książce „Przynaglony”,
która w tym roku ukazała się nakładem Wydawnictwa i Drukarni Świętego Krzyża.
„»Przynaglony«” to próba wydobycia z mroków przeszłości niezwykłego kapłana,
wszechstronnego i pełnego Bożego ducha duszpasterza, doskonałego menadżera, który nie
wahał się sięgać po najnowsze dostępne rozwiązania, by szczerzyć miłość i przywracać
godność tym, których społeczeństwo spychało na margines.

      

Biskup Józef Marcin Nathan (1867–1947), proboszcz w Branicach, wikariusz generalny,
wreszcie pomocniczy biskup ołomuniecki, w swoich działaniach pasterskich wyprzedzał epokę.
Przyszło mu służyć Kościołowi i ludziom w czasach dwóch wojen światowych, reżimu
nazistowskiego i komunistycznego. Nie bał się działać, czuł się przynaglony miłością Chrystusa,
by stawać w obronie powierzonych mu wiernych, również tych najbardziej potrzebujących.
Stworzył w Branicach jeden z największych i najnowocześniejszych szpitali psychiatrycznych w
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http://opole.gosc.pl/doc/2221681.Talentow-nie-zmarnowal
http://opole.gosc.pl/doc/3274567.Przynaglony
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Europie Środkowej.

  

W 1945 roku, po wojennej zawierusze i zmianie granic, »Miasteczko miłosierdzia«, które przez
lata budował, znalazło się w granicach państwa polskiego, a biskup Nathan został wypędzony
do Opawy, gdzie w krótkim czasie zmarł z dala od dzieła swego życia i ludzi, którym służył.” W
2014 roku jego trumna została sprowadzona do Branic i złożona w sarkofagu w przepięknym
kościele Świętej Rodziny, który wybudował na terenie szpitala.
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