Mons. PAVOL MÁRIA H N I L I C A SJ
30.3.1921 – 8.10.2006
Titulárny biskup rusadksý, predseda Spoločenstva laikov pápežského práva Pro Deo et
Fratribus – Rodina Panny Márie.
Narodil sa v Uňatíne, kde vychodil základnú školu. V roku 1939 urobil skúšky z prvých troch
tried meštianskej školy a v školskom roku 1939/1940 bol žiakom štvrtej triedy Meštianskej školy
v Krupine. Po vykonaní prijímacích skúšok bol v nasledujúcom školskom roku študentom
piateho ročníka na Gymnáziu v Kláštore pod Znievom.30. júla 1941 vstúpil do jezuitského
noviciátu v Ružomberku. Po maturite na trnavskom gymnáziu v roku 1945 študoval v Brne a v
Děčíne filozofiu na jezuitskom filozofickom inštitúte. V roku 1948 sa zapísal na štúdium
filozofie a ruského jazyka na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. V roku
1949 začal študovať teológiu na jezuitskom teologickom inštitúte v Trnave a pokračoval v štúdiu
aj v Bratislave. Po likvidácii kláštorov v roku 1950 bol v sústreďovacích táboroch v Jasove,
Podolinci a v Pezinku. Na slobodu bol prepustený 24.spetembra 1950. V tom istom roku, 29.
septembra bol v Rožňave tajne vysvätený za kňaza. Biskupskú vysviacku tajne prijal 2. januára
1951 v Rožňave. Nakoľko bol naňho vydaný zatykač, odišiel 3. decembra 1951 do zahraničia. Na
žiadosť generálneho predstaveného študoval v Innsbrucku, neskôr v Nemecku a na požiadanie
Vatikánskeho štátneho sekretariátu odišiel do Ríma. Jeho biskupský vysviacka bola zverejnená
13.mája 1964 pápežom Pavlom VI. v Ríme počas Druhého vatikánskeho koncilu. Od toho času
ako biskup sa venoval slovenským emigrantom v zahraničí a vykonával mnohé činnosti. Bol
blízkym spolupracovníkom Pia XII., Jána XXIII.,Pavla VI a Jána Pavla II. Šíril posolstvo Fatimy,
úctu k Panne Márii, všestranne pracoval za obrátenie Ruska, spolupracoval s Matkou Teréziou z
Kalkaty, s Chiarou Lubichovou a hnutím Fokoláre. Založil dielo Pro fartribus a intenzívne
pomáhal veriacim v krajinách pod nadvládou komunizmu. Dňa 25.marca 2004 dostalo
Spoločenstvo pro Deo et Fratribus – Rodina Panny Márie, ktorého bol predsedom, definitívne
pápežské schválenie od Pápežskej rady pre laikov. Od júla 2006 žil v Nových Hradoch pri
Českých Budějoviciach. Pochovaný je v krypte Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa v
Trnave.

