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KOMUNIKAT
W lutym br. w Diecezji Kieleckiej będzie mieć miejsce peregrynacja relikwii
oraz ikony bł. Bartolo Longo. Ten szczególnie gorliwy Apostoł Różańca świętego żył
na przełomie XIX i XX wieku w Pompejach koło Neapolu i po burzliwej młodości,
zasłużył się poprzez krzewienie dzieł miłosierdzia oraz upowszechnianie modlitwy
różańcowej. Z uwagi na to, że błogosławiony Bartolo był członkiem Zakonu
Rycerskiego św. Grobu Bożego w Jerozolimie, w pierwszej kolejności zaplanowana
peregrynacja obejmie parafie, w których mieszkają obecni członkowie tego Zakonu.
Również inne parafie i wspólnoty religijne są zaproszone do udziału w tym
wydarzeniu.
Głównym celem peregrynacji jest przybliżenie wiernym duchowości i osoby
Błogosławionego, którego beatyfikował Św. Jan Paweł II. Ponadto za jego
wstawiennictwem i pociągnięci jego przykładem chcemy wspólnie podjąć modlitwę
w intencji umęczonych mieszkańców Ziemi Świętej i sąsiednich krajów Bliskiego
Wschodu. Papież Benedykt XVI w czasie swej pielgrzymki do sanktuarium Matki
Bożej w Pompejach założonego przez bł. Bartłomieja tak wspomina Jego rolę
w Kościele: „To miasto przez niego odbudowane jest historycznym świadectwem tego,
że Bóg przemienia świat; napełnia On miłością serce człowieka, czyniąc je siłą
napędową odnowy religijnej i społecznej. W Pompejach widzimy przykład tego, czego
w mieście człowieka może dokonać wiara, rodząc apostołów miłosierdzia, którzy
poświęcają się służbie najmniejszym i ubogim…”
Zapraszamy Czcigodnych Księży, osoby życia konsekrowanego i wiernych
świeckich do Bazyliki Katedralnej w Kielcach w niedzielę, 4 lutego o godz.11.00 na
uroczyste rozpoczęcie peregrynacji relikwii Błogosławionego w Kościele Kieleckim.
Następnie, w kolejnych dniach relikwie wraz z ikoną będą wędrować po parafiach
miasta Kielce i innych miejscowości naszej diecezji.
Mając nadzieję, że spotkania z postacią błogosławionego Bartolo Longo staną
się okazją bogatych przeżyć religijnych, prosimy o opiekę Maryję, Królową Różańca
świętego, aby wypraszała nam i mieszkańcom Ojczyzny Jezusa trwały pokój i dar
Bożego błogosławieństwa.
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Powyższy komunikat należy odczytać wiernym w ramach ogłoszeń parafialnych
w niedzielę 21 stycznia 2018 r.

