Nowi �wi�i we ?wroc�awskim niebie?
Dodał fr Rafa� M. Antoszczuk �OFM Conv
<p> � � � �W kaplicy Matki Bo�ej �askawej we wroc�awskim ko�ciele �w. Karola Boromeusza, franciszkanie
umie�cili specjalne gabloty w kt�ych wystawione s� to publicznej czci relikwie �wi�ych. Miejsce to wroc�awscy
dziennikarze i mieszka�y parafii nazwali ?wroc�awskim niebem?.</p> <p>�� � � � W majowych dniach 2012
roku we franciszka�kiej �wi�tyni mia�a miejsce niezwyk�a uroczysto��- intronizacji relikwii �w. Stanis�awa
Biskupa i M�zennika oraz b�. Jakuba Strzemi� Nie odby�o si�to bez specjalnego przygotowania. 4 maja, to
dzie�po�wi�ony �w. Stanis�awowi. Podczas mszy �wi�ych przybli�ana by�a posta�i dziedzictwo �wi�ego z
Krakowa. Kaznodziejami tego dnia byli o. Marek Augustyn, proboszcz i gwardian wroc�awski oraz o. Franciszek
Patryjak, wikariusz wroc�awskiego konwentu. 5 maja, to dzie�b�. Jakuba Strzemi� Tego dnia odby�y si
spotkania z br. Rafa�em M. Antoszczukiem z �odzi - �agiewnik, kt�y zaprezentowa� �ycie i dorobek
B�ogos�awionego, dzi�i wyg�oszonemu s�owu i specjalnej prezentacji multimedialnej. Br. Rafa�
przypomnia�, �e we wroc�awskiej �wi�tyni w dniach 22 - 24 maja 2010 roku mia�a miejsce Jubileuszowa
Peregrynacja relikwii b�. Jakuba Strzemi�oraz wskaza� wci�� �ywe dla wsp�zesnych ludzi, zw�aszcza
m�odzie�y, przes�anie b�. Jakuba dotycz�ce kultu Eucharystii, nabo�e�twa do Matki Bo�ej oraz mi�o�ci do
Ko�cio�a i Ojczyzny. Przygotowanie do przyj�ia relikwii, jak i sama uroczysto��odbywa�a si�w niezwyk�ej
scenerii. Nale�y tu powiedzie� �e dzi�i staraniom br. Rafa�owi Szyma�kiemu, kt�y pracuje w zakrystii
franciszka�kiego ko�cio�a we Wroc�awiu, zosta�a przygotowana specjalna dekoracja prezbiterium w kt�ym,
po�r� bukiet� kwiatowych, ustawiono kopie cennych obraz� �w. Stanis�awa i b�. Jakuba, jak r�nie� specjalne
trony przeznaczone na ustawienie relikwii. W te dni �wi�tynia rozbrzmiewa�a �piewem pie�ni ku czci b�.
Jakuba. 6 maja, o godz. 13.00 rozpocz� si�uroczysta msza �w. W procesji wej�cia do ko�cio�a wniesione
zosta�y, na specjalnych podstawach ozdobionych herbami �wi�ych Biskup�, relikwie w artystycznie wykonanych
relikwiarzach. Relikwiarz w formie pastora�u z relikwiami �w. Stanis�awa wni�� o. dk. Andrzej �aniecki,�
natomiast relikwiarz w formie krzy�a z relikwiami b�. Jakuba, br. Rafa� M. Antoszczuk. W procesji wzi� udzia�
poczty sztandarowe, asysta liturgiczna oraz kap�ani. Ca�ej uroczysto�ci przewodniczy� Prowincja� Prowincji
�w. Antoniego z Padwy i b�. Jakuba Strzemi� o. Jaros�aw Zachariasz. Podczas powitania zebranych go�ci i
wiernych proboszcz wroc�awskiej parafii i gwardian klasztoru, o. Marek Augustyn przybli�y� historie pochodzenia
wprowadzanych do ko�cio�a relikwii i poprosi� zebranych o modlitw�za przyczyn� �wi�ych patron�. Ojciec
Prowincja� podczas g�oszonego kazania wyja�nia� kult relikwii w Ko�ciele i ich znaczenie dla wierz�cego
cz�owieka. Wskaza� tak�e na wielkie niezrozumienie tego kultu w dzisiejszym �wiecie. Pouczy� tak�e
zebranych, �e relikwie s� niezwykle cenn� pomoc� za drodze do nieba. Przed b�ogos�awie�twem zebrani na
liturgii od�piewali uroczyste Te Deum, nast�nie procesyjnie relikwie zosta�y przeniesione do kaplicy Matki Bo�ej
�askawej, gdzie po odm�ieniu specjalnej Modlitwy za Ojczyzn� umieszczone zosta�y w gablotach po�r� innych
relikwii �wi�ych. Na zako�zenie uroczysto�ci zebrani otrzymali specjalne pami�tkowe obrazki z wizerunkami
?nowych? �wi�ych i ich relikwii. </p><p>� � � � �Dzi�uj�c Bogu za dar �wi�ych i prze�ytych uroczysto�ci
wroc�awskich, pro�my, aby wstawiennictwo �w. Stanis�awa i b�. Jakuba pomno�y�o w nas �ask�wiary,
mi�o�ci i nadziei w Bo�� Opatrzno��wzgl�em nas.� </p>
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