SŁOWO ARCYBISKUPA WARSZAWSKIEGO W ZWIĄZKU Z
PEREGRYNACJĄ RELIKWII BŁ. PIOTRA FRASSATIEGO
Do odczytania w ramach ogłoszeń para鋌alnych w niedzielę, 10 lipca 2016 roku.
Umiłowani Diecezjanie,
Już za kilka dni do naszej archidiecezji przybędą pielgrzymi, by w naszym warszawskim Kościele,
wśród rodzin, podjąć ostatni etap przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
W orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Młodzieży papież Franciszek postawił młodym za wzór
bł. Piotra Jerzego Frassatiego, świeckiego Włocha, żyjącego na początku XX wieku, który mimo
krótkiego życia umiał bardzo konkretnie czynić miłosierdzie. Ojciec Święty napisał: „Frassati
o鋌arowywał potrzebującym o wiele więcej niż dary materialne, dawał samego siebie, poświęcał
czas, słowa, zdolność słuchania. Służył ubogim z wielką dyskrecją, nigdy się z tym nie obnosząc”.
Bł. Piotr Jerzy Frassati jest jednym z patronów spotkania w Krakowie – z tej okazji jego relikwie
przyjadą z Turynu do Polski. Zanim tra鋌ą do Krakowa, odwiedzą kilka polskich miast i w dniach
16 – 17 lipca będą przebywać w Warszawie.
Zapraszam Was wszystkich do wspólnej modlitwy przy relikwiach patrona młodzieży, studentów
i ludzi gór. Prośmy o dobre owoce spotkania w Krakowie i pielgrzymki papieża Franciszka do
naszej Ojczyzny. W najbliższą sobotę, 16 lipca, relikwie przybędą na warszawski Służew do
kościoła dominikanów. Przez cały dzień i noc będzie trwać w tym kościele modlitwa. Następnego
dnia, tj. w niedzielę, 17 lipca, relikwie bł. Piotra Jerzego przybędą do kościoła akademickiego św.
Anny, gdzie o godz. 12.00 zostanie odprawiona uroczysta Msza Święta. Tutaj także będzie trwała
cały dzień modlitwa przy relikwiach, a następnie nocne czuwanie. Relikwie pozostaną w kościele
św. Anny do godzin porannych następnego dnia.
Szczególnie serdeczne zaproszenie kieruję do młodzieży, studentów, wolontariuszy i wszystkich
osób, które na różne sposoby włączają się w przygotowanie Światowych Dni Młodzieży na
terenie naszej archidiecezji. Skorzystajmy z tej niepowtarzalnej okazji, aby w weekend
bezpośrednio poprzedzający przyjazd pielgrzymów, pomimo wielu zajęć i zadań, zatrzymać się
przy świadku Chrystusa. Zainspirujmy się jego przykładem i powierzmy nasze sprawy
wstawiennictwu błogosławionego tercjarza dominikańskiego, którego św. Jan Paweł II nazywał
„człowiekiem ośmiu błogosławieństw”.
Na czas peregrynacji relikwii bł. Piotra Jerzego Frassatiego, spotkań z pielgrzymami i świętowania
w Krakowie wszystkim z serca błogosławię.
† Kazimierz Kardynał Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski
http://archidiecezja.warszawa.pl/wydarzenia/slowo-arcybiskupa-warszawskiego-w-zwiazku-z-peregrynacja-relikwii-bl-piotra-frassatiego/

