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<p style="text-align: right; text-indent: -18pt; line-height: normal" class="ListParagraph" align="right">A.�� G.
Lw�</p> <strong><em>"Sescenti Anni 1412 ? 2012?</em></strong>- pod taki tytu�em odby� si�we Lwowie
Mi�zynarodowy Kongres Historyczny, zorganizowany przez Centrum <em>Ucrainicum</em> Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, Archidiecezj�Lwowsk� i inne instytucje ko�cielne i pa�twowe polskie i ukrai�kie.
Kongres zorganizowano w dniach 8 ? 11 wrze�nia 2012 roku, z racji Jubileuszu 600 ? lecia przeniesienia stolicy
arcybiskupstwa z Halicza do Lwowa i rozpocz�� si�doroczn�, uroczyst� procesj� z relikwiami b�. Jakuba
Strzemi� jaka ju� tradycyjnie wyrusza z franciszka�kiego ko�cio�a �w. Antoniego do lwowskiej katedry.<p
align="left"> </p> <p>�� �Procesj�zako�zy�a dzi�czynna msza �w. za 600 lat istnienia Metropolii Lwowskiej.
Mszy �w., jak i procesji, przewodniczy� J. Em. Ks. Kard. Josef Tomko z Watykanu, kt�y by� specjalnym
wys�annikiem Jego �wi�tobliwo�ci, Papie�a���� Benedykta XVI, a tak�e Nuncjusz Apostolski na Ukrainie.
Na pocz�tku mszy �w. odczytano specjalne listy laudacyjne, kt�e zechcieli przes�a�na r�e J. E. Ks. Abpa
Mieczys�awa Mokrzyckiego: Benedykt XVI, kt�y ofiarowa� Archidiecezji kielich mszalny oraz prezydent Ukrainy,
Wiktor Janukowycz. W procesji oraz we mszy �w. wzi�i udzia� biskupi grecko ? katoliccy, rzymsko ? katoliccy, a
tak�e przedstawiciele ko�cio�a prawos�awnego oraz licznie zgromadzone duchowie�two diecezjalne i
zakonne. Przed zako�zeniem mszy �w. J. E. Ks. Abp Mieczys�aw Mokrzycki dokona� aktu oddania
Archidiecezji szczeg�nej opiece Matki Bo�ej �askawej, a nast�nie tradycyjnie, jak co roku podczas uroczysto�ci
jakubowych, wr�zone zosta�y medale b�. Jakuba zas�u�onym archidiecezjanom. Po zako�zonej mszy �w.
uczestnicy kongresowi oprowadzani byli po zabytkowych ko�cio�ach Lwowa. Wieczorem, w Operze Lwowskiej,
odby�a si�uroczysta gala ku czci b�. Jana Paw�a II, podczas kt�ej odby�a si�premiera filmu ?Szuka�em
was?, po gali uczestnicy kongresy zostali zaproszeni przez Konsula Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej we
Lwowie - Jaros�awa Drozda oraz Przewodnicz�cego Komitetu Organizacyjnego Kongresu - prof. W�odzimierza
Osadczego, na uroczyst� kolacj�</p><p>� � � W niedziel� tj. 9 wrze�nia, uczestnicz�cy w Kongresie udali si
na wycieczk�do Halicza, dawnej stolicy arcybiskup�. Tam, w ko�ciele p.w. b�. Jakuba, uczestniczyli we mszy
�w. kt�ej przewodniczy� J. E. Ks. Bp Leon Ma�y. Po mszy �w. mia�o miejsce zwiedzanie Halicza, zamku,
cerkwi �w. Pantalejmona ? dawnej katedry biskup� halickich oraz okolicznych miejscowo�ci, w kt�ych
ukazywana by�a bogata historia oraz pi�no sztuki Ziemi Halickiej. Wato tu nadmieni� �e od XVI wieku a� do
roku 1947 w miejscu tym mieli sw� klasztor franciszkanie, a cerkiew by�a ko�cio�em �w. Stanis�awa.</p><p>�
� � �10 wrze�nia, w dawnym lwowskim ko�ciele seminaryjnym, odby�a si�pierwsza cz� naukowej sesji, kt��
otworzy� wraz z Przewodnicz�cym Komitetu Organizacyjnego, Prof. W�odzimierzem Osadczym, J. E. Ks. Abp
Mieczys�aw Mokrzycki, Metropolita Lwowski. O godz. 14.00 w Lwowskim Muzeum Religii, uczestnicy konferencji
mieli mo�liwo��obejrzenia wystawy pt. ?Relikwie Archidiecezji?, kt�� przygotowa�a Archidiecezja Lwowska we
wsp�racy z muzeum. Na wystawie zaprezentowane zosta�y zabytkowe eksponaty pochodz�ce ze skarbca
lwowskiej katedry. Po�r� nich znalaz�y si�i pami�tki po�������� S�. Bo�ym O. Biskupie Rafale
Kiernickim. W�a�nie w sali prezentowanej wystawy odbywa�y si�kolejne sesje naukowe tego i w nast�nym
dniu.</p><p>� � � �11 wrze�nia, po zako�zonych sesjach, popo�udniem, uczestnicy udali si�do Naukowej
Biblioteki Lwowskiego Uniwersytetu im. Iwana Franka, gdzie zosta�a zaprezentowana im historia biblioteki oraz
wystawa ?Lwowska �aci�ka archidiecezja XV ? XVIII wieku w dokumentach Naukowej Biblioteki?. Na wystawie
zaprezentowane zosta�y zbiory dotycz�ce archidiecezji od XV do XVIII wieku, kt�e wcze�niej nigdy nie by�y
publicznie prezentowane. Warto doda� �e wspomniana wystawa by�a zorganizowana tylko dla potrzeb Kongresu
i trwa�a jeden dzie� Wieczorna msza �w. we lwowskiej katedrze zako�zy�a kilkudniowy Kongres. Nale�y tutaj
doda� �e podczas jego trwania nie zabrak�o wielu element� franciszka�kich. Niemal�e wszyscy prelegenci
podkre�lali wielki wk�ad franciszkan� w rozw� archidiecezji. Podkre�lane by�y szczeg�nie dwie postanie
franciszka�kie: b�. Jakub Strzemi�oraz S�. Bo�y O. Bp Rafa� Kiernicki. W�a�nie im po�wi�one by�y
wyk�ady p. prof. Tadeusza Tajdosa z Pa�twowej Akademii Nauk z Warszawy oraz p. Christopher O?Neill z
University of Cambridge. Niezwykle ciekawy okaza� si�wyk�ad ks. J�efa Mareckiego, kt�y przedstawi� ca�y
kr�k� histori�rodziny franciszka�kiej (zakon� m�kich i �e�kich) pracuj�cej, na przestrzeni wiek�, na terenie
Metropolii. Nie spos� wymieni�wszystkich prelegent� i temat� prelekcji jakie zaprezentowane zosta�y podczas
Kongresu - by�o ich bisko 50, ale trzeba tutaj nadmieni� �e Zakon Franciszkan� reprezentowa� br. Rafa�
Maria Antoszczuk z Prowincji �w. Antoniego z Padwy i b�. Jakuba Strzemi� kt�y w niezwykle ciekawy spos�
wyg�osi� wyk�ad pt. ?Prawda o b�. Jakubie Strzemi� organizatorze Metropolii Halickiej,zawarta na zaginionych
wizerunkach?.</p><p>� � � � Nale�y tutaj doda� �e zar�no polscy, jak i ukrai�cy naukowcy wysun�i
postulat, aby organizowa�podobne naukowe spotkania w celu pog��iania niezwykle bogatej historii Metropolii
Lwowskiej, gdy� proponowany przez organizator� czas, by� zbyt kr�ki, by dotkn��wszystkich interesuj�cych
w�tk� wielowiekowego bogactwa lwowskiego ko�cio�a.�</p><p> </p><p> </p>
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