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Alleluja!  
 

Bractwo św. Jozafata jest stowarzyszeniem wiernych świeckich i duchownych 

przy Zgromadzeniu Zmartwychwstańców, mającym na celu wspieranie misji 

wschodnich (Bułgaria, Ukraina) tego zakonu. Założone w 1871 r., prężnie 

funkcjonowało w Poznaniu, Krakowie i Pelplinie. Zostało reaktywowane 11 

grudnia 2013 r. przez ks. prof. Stefana Koperka CR na zakończenie rekolekcji  

w Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Krakowie (Wola Duchacka). 
 

Zmartwychwstańcy rozpoczęli swoją misję w Bułgarii w 1863 r. na wyraźne 

polecenie papieża bł. Piusa IX. Już od 150 lat posługują katolikom obrządku 

wschodniego i łacińskiego w apostolacie parafialnym i edukacyjnym. Obecnie 

zmartwychwstańcy pracują w Warnie, Burgas, Szumen i Małko Tyrnowo, 

podejmując misję ewangelizacji tego zlaicyzowanego kraju (tylko ok. 1% 

Bułgarów to katolicy). Od kilku lat wspiera ich w tych działaniach Wspólnota 

Chrystusa Zmartwychwstałego GALILEA. 
 

Z kolei do Lwowa zmartwychwstańcy przybyli w 1880 r. Tam przez wiele lat 

służyliśmy Ukraińcom (Rusinom) i Polakom obu obrządków katolickich oraz 

pracowaliśmy nad pojednaniem tych narodów. Obecnie na Ukrainie 

zmartwychwstańcy posługują we Lwowie i Samborze. 
 

W duchu odpowiedzialności za działalność misyjną Kościoła, członkowie Bractwa 

św. Jozafata pragną wspierać misje wschodnie zmartwychwstańców. 

Członkowie Bractwa zobowiązują się do: 

1. codziennej modlitwy w intencji misji wschodnich zmartwychwstańców 

oraz w intencji ewangelizacji Bułgarii i Ukrainy, 

2. uczestniczenia (według możliwości)  w spotkaniach Bractwa [druga 

niedziela miesiąca, parafia Zmartwychwstania Pańskiego (Kraków, ul. Szkolna 4) 

– Msza św. o godz. 18.00], 

3. w święto patronalne (12 listopada – wspomnienie św. Jozafata 

Kuncewicza) uczestniczyć we Mszy świętej i ofiarować ją w intencjach Bractwa, 

4. wspierania materialnego misji wschodnich zmartwychwstańców 

(dobrowolna ofiara, którą można przesłać na specjalne konto misyjne – podane 

w stopce). 
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