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Wst#p

Jedna z uchwa! Kapitu!y Prowincjalnej krakowskich franciszkanów zleci!a zarz#dowi prowincji zgromadzenie materia!ów,
przygotowuj#cych kanonizacj" franciszkanina, arcybiskupa halickiego b!. Jakuba Strzemi". Wydaje si" on bowiem przynajmniej
w ostatnim czasie troch" zapomniany, zw!aszcza na tle $w. Antoniego z Padwy, tak%e patrona wspomnianej prowincji. Pomys!
kanonizacji b!. Jakuba Strzemi" nie jest ca!kiem nowy. W 1990 r. min"!a dwusetna rocznica beatyfikacji b!. Jakuba i wówczas o.
prof. J. R. Bar OFMConv (1997) opisuj#c okoliczno$ci tego wydarzenia, rozwa%a! mo%liwo$& kanonizacji Biskupa halickiego. O.
Bar postulowa! mi"dzy innymi konieczno$& szerzenia znajomo$ci %ycia b!. Jakuba i utrzymywanie jego %ywego kultu.

To wszystko zdecydowa!o, %e dziewi#ty zeszyt Franciszka'skich Materia!ów Duszpasterskich zosta! powi"cony b!. Jakubowi
Strzemi". Zeszyt ten nie ro$ci sobie pretensji do ca!o$ciowego ukazania %ycia i kultu b!. Jakuba Strzemi". Stanowi on tylko
ma!# pomoc duszpastersk# przydatn# zw!aszcza we franciszka'skich ko$cio!ach i klasztorach. Zamieszczone w nim materia!y:
czytanka, nowenna, litanie i propozycja Liturgii Godzin mog# pos!u%y& do o%ywienia i ubogacenia obchodów ku czci b!. Jakuba
Strzemi" przypadaj#cych 21 pa(dziernika. Wszystkim, z których pasji i wysi!ku zrodzi! si" kolejny zeszyt Franciszka'skich
Materia!ów Duszpasterskich serdecznie dzi"kuj"!

 

Lublin, wspomnienie b!. Jakuba Strzemi", 21 pa(dziernika 2005 r.

Marek Fia!kowski OFMConv

 

B". Jakub Strzemi#, arcybiskup halicki

M#% wielkiej cnoty, pobo%no$ci# s!awny, %ycia prostego amog#cego by& wzorem i przyk!adem dla innych, senator uczciwy i
pe!en dobrej rady, a granic kraju %arliwy obro'ca tak kroniki pisz# o b!. Jakubie Strzemi". Urodzi! si" ok. 1340 r. w Ma!opolsce,
na terenie diecezji krakowskiej. Pochodzi! ze szlacheckiej rodziny, herbu Strzemi". Jako m!odzieniec wst#pi! do franciszkanów i
zosta! wys!any na studia do Rzymu. Po powrocie zosta! prze!o%onym klasztoru w Krakowie, a nast"pnie we Lwowie. Zas!yn#!
jako gorliwy misjonarz ziem wschodnich. Jako gwardian lwowski - wybrany na ten urz#d w 1385 r. - !agodzi! istniej#ce wtedy
spory mi"dzy mieszka'cami miasta a ich biskupem Bernardem. Wiadomo, %e Jakub przed rokiem1392 (lub przed 1391) z
nominacji Stolicy Apostolskiej by! inkwizytorem wsprawach wiary i tu odznacza! si" roztropno$ci# i wielkim mi!osierdziem. Wiele
razy s!u%y! swoimi radami królowej Jadwidze i jej m"%owi W!adys!awowi Jagielle. To za protekcj# królewskiej pary papie%
Bonifacy IX mianowa! go arcybiskupem halickim, po $mierci arcybiskupa Bernarda (27 czerwca 1391 r.). W bulli nominacyjnej
papie% napisa!: w ko'cu na Ciebie Zakonu Braci Mniejszych nauczyciela maj#cego kap!a'stwo, któremu $wiadectwa
wiarygodnych utrzymuj#, %e odznacza si" gorliwo$ci# o sprawy religii, znajomo$ci# pism, czysto$ci# %ycia, uczciwo$ci#
obyczajów, trosk# o rzeczy duchowe i zapobiegliwo$ci# o doczesne, oraz innymi zas!ugami licznych cnót, skierowalimy oczy
naszego umys!u .)wi"cenia biskupie Jakub Strzemi" przyj#! 28 stycznia 1392 r. w Tarnowie, z r#k biskupa przemyskiego
Macieja. W 1400 r. otrzyma! tytu! arcybiskupa.

Jako biskup, Jakub Strzemi" nie ustawa! w gorliwo$ci,organizowa! i umacnia! struktury diecezji oraz tworzy! nowe parafie. W
%yciu codziennym odznacza! si" prostot# i franciszkowym ubóstwem. Król W!adys!aw Jagie!!o ofiarowa! mu murowan#
posiad!o$& w centrum Lwowa, on jednak mieszka! w skromnym, drewnianym domku na obrze%ach miasta. Nie zrezygnowa!
nawet z noszenia zakonnego habitu, swoje biskupie szaty nosi! tylko podczas ceremonii liturgicznych. Papie% Innocenty VII
podkrela!, %e Jakub: aposto!owa! bez %adnego funduszu, bez obfitych ja!mu%n od wiernych. Sam naucza! wiernych zasad wiary
i katechizowa!, ale szczególnie zale%a!o mu na zdobyciu dzieci dla Królestwa Bo%ego, jego oddanie tej sprawie spowodowa!o,
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i katechizowa!, ale szczególnie zale%a!o mu na zdobyciu dzieci dla Królestwa Bo%ego, jego oddanie tej sprawie spowodowa!o,
%e nazwano go Przyjacielem Dzieci.

Ustanowione przez Jakuba Strzemi" odpusty wiadcz# o jego wielkiej czci Naj$wi"tszego Sakramentu. By! jednym z
prekursorów publicznych wystawie' i adoracji Naj$wi"tszego Sakramentu. Odznacza! si" tak%e szczególnym nabo%e'stwem do
Matki Bo%ej, czci# otacza! alabastrow# statuetk" Matki Bo%ej w ko$ciele Dominikanów we Lwowie - Matk" Bo%# Jackow#.
Tradycja podaje, %e objawi!a si" mu Matka Bo%a z Dzieci#tkiem na r"ku. Kiedy prze%ywa! jaki$ trudny czas mia! wo!a&: Oka% mi
si" Matk#!, w odpowiedzi us!ysza! s!owa: Masz Matk" i Jej Syna - i ujrza! te $wi"te Postacie . Scen" tego objawienia umie$ci!
B!ogos!awiony, zamiast swego herbu, na piecz"ci arcybiskupiej , która uwa%ana jest za jedn# z pi"kniejszych piecz"ci
czternastowiecznych. Kult Naj$wi"tszej Maryi Panny rozszerza! poprzez ustanowienie specjalnego nabo%e'stwa wieczornego,
podczas którego nakaza! piewa& Antyfon": Recordare.

Za swego %ycia b!. Jakub chcia! przenie$& stolic" biskupstwa z Halicza do Lwowa, dlatego rozpocz#! budow" katedry we
Lwowie. której konsekracji doczeka! w 1404 r. W 1405 r. w Bo%e Narodzenie biskup przemyski Maciej konsekrowa! prezbiterium
katedry . Na rok przed swoj# $mierci# w 1408 r. otrzyma! od kardyna!ów wezwanie na schizmatycki sobór do Pizy, na które nie
odpowiedzia! i tym samym da! kolejny dowód swej wierno$ci Ko$cio!owi i papie%owi.

Jakub Strzemi" zmar! 20 pa(dziernika 1409 r. W swoim testamencie napisa!, %e chce by& pochowany w konwencie
franciszka'skim $w. Krzy%a we Lwowie, w chórze zakonnym i prosi!, aby jego paramenty biskupie sprzedano, a pieni#dze
przeznaczono na potrzeby biednych i na Msze za jego dusz". Jego szcz#tki odnaleziono w 1619 r. i kiedy otwarto trumn"
okaza!o si", %e arcybiskup Jakub pochowany zosta! w szatach biskupich, pod którymi by! franciszka'ski habit. Jego cia!o
przeniesiono do ko$cio!a franciszkanów, gdzie przy grobie zacz"!y dzia& si" cuda. Wie$& o nich szybko rozesz!a si" po Lwowiei
liczne rzesze wiernych zacz"!y nawiedza& grób swego dawnego pasterza. Cuda dzia!y si" nie tylko przy grobie - kiedy dotykano
mitr# abpa Jakuba chorych nabóle g!owy, dolegliwo$ci mija!y. St#d b!. Jakub jest patronem ludzi, którzy cierpi# na bóle g!owy.
Jakub Strzemi" mia! ukaza& si" nad Lwowem podczas po%aru i ochroni& konwent franciszkanów od zniszcze', a tak%e
!agodzi& spory równie% wsród zakonników, przez co zyska! miano Zwiastuna pokoju.

11 wrze$nia 1790 r. papie% Pius VI og!osi! Jakuba Strzemi" b!ogos!awionym. Jeszcze przed beatyfikacj# relikwie z ko$cio!a
franciszkanówzosta!y przeniesione do katedry lwowskiej, gdzie znajdowa!y si" do II wojny$wiatowej. W 1910 r. papie% Pius X
og!osi! b!. Jakuba Strzemi" patronem diecezji lwowskiej i obok w. Antoniego, patronem polskiej prowincji franciszka'skiej .
Czasy wojenne i komunistyczne spowodowa!y, %e relikwie B!ogos!awionego cz"sto zmienia!y swoje miejsce, w którym odbiera!y
kult. Obecnie relikwie b!. Jakuba Strzemi" znajduj# si" w Krakowie, w katedrze wawelskiej. Wielki czciciel b!. Jakuba, w. Józef
Bilczewski, wyzna! w jednymze swych kaza': Czemu dzi$ tak cicho o !askach za przyczyn# b!. Jakuba? Nie naszego
B!ogos!awionego w tym wina. Nie usta!a ani dobro& Jego, nie usta!a te% moc Jego u Pana Boga. On wci#% jednakowo u Boga
pot"%ny, wci#% mocen by& dobrym przewodnikiem !ask Bo%ych. Wina jest po naszej stronie. Zmala!y modlitwy nasze do b!.
Jakuba, st#d On nie mo%e nam pomaga&, przynajmniej w tym stopniu jaktego pragnie. Nie odbieracie - mówi Aposto! - dlatego
i% nie prosicie... Albo, jeli prosicie, a nie bierzecie, to dlatego, %e (le prosicie.

 

Rafa! M. Antoszczuk OFMConv

 

Nowenna o uproszenie "ask za przyczyn$ b". Jakuba Strzemi#

Modlitwy wst#pne

W imi" Ojca i Syna, i Ducha )wi"tego. Amen.

Bo%e w Trójcy )wi"tej Jedyny, dzi"kujemy Ci za to, %e wgronie Twoich )wi"tych i b!ogos!awionych umieci!e naszego brata,
b!ogos!awionego Jakuba Strzemi", i da!e nam go za patrona. Podczas swego %ycia da! si" on pozna& jako wielki wyznawca
Twego Syna obecnego w Naj$wi"tszym Sakramencie, wierny czciciel Niepokalanej Dziewicy Maryi, gorliwy pasterz
powierzonego mu ko$cio!a Lwowskiego i niestrudzony obro'ca Ojczyzny. W ci#gu minionych wieków nie zaprzesta! otacza&
nas swoj# trosk# i wyprasza& u Twego tronu potrzebnych !ask. Wdzi"czni za nie tak%e dzisiaj prosimy Ci", Panie, by ze
wzgl"du na zas!ugi b!ogos!awionego Jakuba da! zdrowie chorym, potrzebne !aski prosz#cym i pomy$lno$& naszej Ojczy(nie,
aby$my uwolnieni od wszelkich chorób duszy i cia!a, mogli wraz z Tob# cieszy& si" %yciem wiecznym. Przez Chrystusa Pana
naszego. Amen.

Pie%!

         1. Witaj Jakubie b!ogos!awiony,

           Arcypasterzu halickiej stolicy,

            Na ni# od Pana niegdy$ wzniesiony

            Wiary stra%niku i ojców ziemicy,

            Ze )wi"tych naszych przemo%nym gronem

            B#d( nam u Boga i dzi$ Patronem.
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            2. Wielki %niwiarzu na Bo%ym dziale,

            Ty go obrobi! swym trudem niezmiernym,

            Ros!y $wi#tynie ku Bo%ej chwale,

            B!"dni znów ludem stawali si" wiernym.

            O daj nam Bo%e na nasze !any

            i dzi$ Jakubów, zacnych kap!anów.

 

            3. Przed )wi"tym )wi"tych kl"cz#c w zachwycie

            Mann" anio!ów wielbi!e cherubie,

            Z niej moc czerpa!e, $wiat!o i %ycie,

            Aby nas porwa& ku niebu, Jakubie.

            I my przyst#pmy do )wi"tych sto!ów,

            Niech nasChleb Bo%y zmieni w anio!ów.

 

            4. Niebios Królow# czcz#c sercem ca!ym

            Rzewnie b!aga!e, by Matk# ci by!a,

            I oto Pani z Dzieci#tkiem ma!ym,

            Matka wraz z Synem do ciebie zst#pi!a.

            Niech serca nasze ku Tobie bij#,

            Daj nam Jezusa ujrze& Maryjo.

 

            5. Wieków Królowi niech b"dzie chwa!a

            Od nas s!awi#cych wyznawc" Jakuba.

            Raduj si" Polsko %e go wyda!a,

            W nim twoja ufno$&, wesele i chluba.

            Nie sk#pjej, Bo%e, !aski i opieki,

            Niech )wi"tych daje po wszystkie wieki. Amen.

 

Dzie! pierwszy

Przedwieczny Ojcze, w Twoim domu jest mieszka' wiele. Twój Syn Jednorodzony przygotowa! w nich miejsce dla Twoich
wybranych. Pod#%aj#c za Nim wielu ju% tam dosz!o osi#gaj#c rado& ogl#dania Ciebie i chwa!" )wi"to$ci.

Tak%e i my, wygna'cy, synowie Ewy, wszystkie nasze pragnienia kierujemy do Ciebie, naszego najlito$ciwszego Ojca.
Zwracamy si" do ciebie pe!ni ufno$ci, zach"ceni przyk!adem naszych braci i sióstr, którzy nas poprzedzili w tej w"drówce.
Ogarni"ci Twoj# !ask# i my mamy nadziej" przyj$& do ciebie. Nie ufamy naszym zas!ugom, lecz bogactwu darów p!yn#cych z
tajemnicy Twego odkupienia.

Wejrzyj, Panie, na proby Twoich wybranych, którzy ju% ciesz# si" darem zbawienia i stoj#c przed Twoim tronem prosz# za
nami. Spraw, by$my wsparci ich or"downictwem razem mogli si" cieszy& udzia!em w obiecanym nam dziedzictwie. Po$ród nich
wys!uchaj, Panie, b!aga' Twojego wiernego czciciela, b!ogos!awionego Jakuba Strzemi", a przez wzgl#d na jego zas!ug i
obdarz nas swoim mi!osierdziem i przyjmij do grona wybranych s!ug Twoich. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowa Mario... Chwa!a Ojcu...

K. Módl si" zanami b!ogos!awiony Jakubie.

W. Aby$my si" stali godnymi obietnic Chrystusowych.
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Módlmy si#

Bo%e, Ty obdarzy!e b!ogos!awionego Jakuba Strzemi", biskupa, apostolsk# gorliwo$ci# w g!oszeniu Ewangelii, + spraw,
aby$my za jego wstawiennictwem * zawsze sk!adali Tobie $wiadectwo przez nasz# wiar" i czyny. Przez Chrystusa Pana
naszego. Amen.

 

Dzie! drugi

Najwy%szy Bo%e, Tobie samemu nale%y si" wszelka cze$& ichwa!a. Dlatego pragniemy, by za przyk!adem Twoich )wi"tych i
b!ogos!awionych cze$& i mi!o$& Twojego )wi"tego Imienia nieustannie wzrasta!a i rozszerza!a si"w naszych my$lach, s!owach i
uczynkach.

Niech pobudza nas do tego przyk!ad Naj$wi"tszej Maryi Panny,która wielbi!a Ciebie za to, %e wejrza! na uni%enie swojej
s!u%ebnicy i uczyni!es jej wielkie rzeczy. Poci#gni"ty przyk!adem Niepokalanej Dziewicy podobnie wielbi! Ci" b!ogos!awiony
Jakub Strzemi", którego dzisiaj szczególnie przyzywamy.

Bo%e, Ty obdarzy!e b!ogos!awionego Jakuba Strzemi", biskupa, apostolsk# gorliwo$ci# w g!oszeniu Ewangelii, + spraw,
aby$my za jego wstawiennictwem * zawsze sk!adali Tobie $wiadectwo przez nasz# wiar" i czyny. Przez Chrystusa Pana
naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowa Mario... Chwa!a Ojcu...

K. Módl si" zanami b!ogos!awiony Jakubie.

W. Aby$my si"stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy si#

Bo%e, Ty obdarzy!e b!ogos!awionego Jakuba Strzemi", biskupa, apostolsk# gorliwo$ci# w g!oszeniu Ewangelii, + spraw,
aby$my za jego wstawiennictwem * zawsze sk!adali Tobie $wiadectwo przez nasz# wiar" i czyny. Przez Chrystusa Pana
naszego. Amen.

 

Dzie! trzeci

Nasz Panie, wielbimy Ciebie, bo jeste$ Najwy%szy. Ty, dla naszego zbawienia pos!a!e$ na $wiat Twojego Jedynego Syna
Jezusa Chrystusa, by uczyni! nas dziedzicami Królestwa Niebieskiego. On sam, Król chwa!y, Ksi#%" pokoju, cichy Baranek i
Pan wszechmog#cy przygotowa! tam miejsce dla wszystkich, którzy szczerze pragn# przej$& z ziemi wygnania do królestwa
Twojej chwa!y, gdzie dzie' jeden jest lepszy ni% innych tysi#ce. B!ogos!awiony Jakub $wiadom tego, %e b!ogos!awieni s# ci,
którzy mieszkaj# w domu Twoim Panie, ca!e swe %ycie powi"ca! trosce o budowanie Twego Królestwa i pragn#!, by ono ju%
nasta!o.

Prosimy Ci", Bo%e, wejrzyj na %ycie, prac", trudy i cierpienia b!ogos!awionego Jakuba i wys!uchaj naszych pró$b, aby$my wolni
od napa$ci szatana osi#gn"li Królestwo Twego Syna, Królestwo wszystkich wieków. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowa Mario... Chwa!a Ojcu...

K. Módl si" zanami b!ogos!awiony Jakubie.

W. Aby$my si" stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy si#

Bo%e, Ty obdarzy!e$ b!ogos!awionego Jakuba Strzemi", biskupa, apostolsk# gorliwo$ci# w g!oszeniu Ewangelii, + spraw,
aby$my za jego wstawiennictwem * zawsze sk!adali Tobie $wiadectwo przez nasz# wiar" i czyny. Przez Chrystusa Pana
naszego. Amen.

 

Dzie! czwarty

Naj!askawszy Ojcze, k!aniamy si" przed Twoim majestatem. Ty pragniesz tylko tego, co sprawiedliwe, $wi"te i prowadzi nas do
zbawienia. Ty wezwa!e$ b!ogos!awionego Jakuba Strzemi", by g!osi! Ewangeli" i poci#ga! ludzi do zachowania przykaza' i
pe!nienia woli Bo%ej.

B!agamy Ci", spraw, aby$my poci#gni"ci jego przyk!adem ochoczo i bez zw!oki pod#%ali za wezwaniem Twojej $wi"tej woli.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowa Mario... Chwa!a Ojcu...

K. Módl si" zanami b!ogos!awiony Jakubie.

W. Aby$my si"stali godnymi obietnic Chrystusowych.
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Módlmy si#

Bo%e, Ty obdarzy!e b!ogos!awionego Jakuba Strzemi", biskupa, apostolsk# gorliwo$ci# w g!oszeniu Ewangelii, + spraw,
aby$my za jego wstawiennictwem * zawsze sk!adali Tobie $wiadectwo przez nasz# wiar" i czyny. Przez Chrystusa Pana
naszego. Amen.

 

Dzie! pi$ty

Najlito$ciwszy Panie, adorujemy Ciebie. Ty opiekujesz si" nami od pierwszych chwil %ycia i z ojcowsk# troskliwo$ci#
zaspokajasz potrzeby naszej duszy i cia!a. Ty da!e$ nam swojego Syna, Chleb %ycia, którym karmisz nas w drodze do Ciebie i
umacniasz w pe!nieniu dobrych uczynków.

Przez wzgl#d na modlitwy b!ogos!awionego Jakuba Strzemi", prosimy Ciebie, udziel nam wytrwa!o$ci w ucisku, si!y w
cierpieniach i sta!o$ci w umartwieniach, by$my umocnieni Twoim Sakramentem doszli do Ciebie i razem z b!ogos!awionym
Jakubem dost#pili spe!nienia nadziei wiecznego %ycia i w groniez wyci"zców spo%ywali owoc z drzewa %ycia. Przez Chrystusa
Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowa Mario... Chwa!a Ojcu...

K. Módl si" zanami b!ogos!awiony Jakubie.

W. Aby$my si"stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy si#

Bo%e, Ty obdarzy!e b!ogos!awionego Jakuba Strzemi", biskupa, apostolsk# gorliwo$ci# w g!oszeniu Ewangelii, + spraw,
aby$my za jego wstawiennictwem * zawsze sk!adali Tobie $wiadectwo przez nasz# wiar" i czyny. Przez Chrystusa Pana
naszego. Amen.

Dzie! szósty

Mi!osierny Ojcze, wychwalamy Ciebie. Ty w swoim Synu da!e nam wzór dobroci i mi!osiernej mi!o$ci. B!ogos!awiony Jakub
Strzemi" pobudzony tym przyk!adem nigdy nie zamyka! dla bli(nich skarbca mi!osierdzia i ch"tnie odpuszcza! urazy i
przebacza! nieprzyjacio!om, modli! si" za prze$ladowców i czyni! dobro tym, którzy go nienawidzili.

Prosimy Ci", Bo%e, aby$my i my, za przyk!adem b!ogos!awionego Jakuba, byli gotowi przebacza& bli(nim z mi!o$ci do Ciebie i
ufni w Twoje hojne mi!osierdzie mogli si" cieszy& wys!uchaniem naszych pró$b i dost#pili odpuszczenia grzechów. Przez
Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowa Mario... Chwa!a Ojcu...

K. Módl si" zanami b!ogos!awiony Jakubie.

W. Aby$my si"stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy si#

Bo%e, Ty obdarzy!e b!ogos!awionego Jakuba Strzemi", biskupa, apostolsk# gorliwo$ci# w g!oszeniu Ewangelii, + spraw,
aby$my za jego wstawiennictwem * zawsze sk!adali Tobie $wiadectwo przez nasz# wiar" i czyny. Przez Chrystusa Pana
naszego. Amen.

 

Dzie! siódmy

Najlito$ciwszy Ojcze, uwielbiamy Ciebie. Ty nie pozwalasz, aby$my doznawali pokus ponad nasze si!y, a w codziennych
s!abo$ciach dodajesz nam swej !aski i wzmacniasz nasz# wiar". Ty w swoim Synu, do$wiadczonym kuszeniem na pustyni,
dajesz na wzór mocnej wiary i nieust"pliwo$ci wobec pokus.

B!ogos!awiony Jakub, poci#gni"ty tym przyk!adem, uczy nas sta!o$ci w wierze i m"stwa w pokusach, jakich doznajemy od
$wiata.

Prosimy Ci", Panie, aby$my i my, maj#c za wzór b!ogos!awionego Jakuba i umocnieni jego wstawiennictwem, z mi!o$ci do
Ciebie, m"%nie opierali si" natarczywo$ci szatana i zwyci"sko j# zwalczali, a ciesz#c si" Twoj# pomoc# nigdy nie oddzielili  si"
od Ciebie, lecz wytrwali przy Tobie na wieki. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowa Mario... Chwa!a Ojcu...

K. Módl si" zanami b!ogos!awiony Jakubie.

W. Aby$my si"stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy si#
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Bo%e, Ty obdarzy!e b!ogos!awionego Jakuba Strzemi", biskupa, apostolsk# gorliwo$ci# w g!oszeniu Ewangelii, + spraw,
aby$my za jego wstawiennictwem * zawsze sk!adali Tobie $wiadectwo przez nasz# wiar" i czyny. Przez Chrystusa Pana
naszego. Amen.

 

Dzie! ósmy

Naj!askawszy Ojcze, upadamy przed Tob#. Ty sam jeste$ dla nas jedynym i najwy%szym dobrem. Ty przez swojego Syna
Jezusa Chrystusa wybawi!e nas od z!a. On wybawiaj#c nas od ataków z!ego ducha wyzwoli! nas od z!o$ci $wiata i ratuje od
wszelkiego zepsucia.

B!ogos!awiony Jakub Strzemi" w szczerej i gor#cej modlitwie poszukiwa! si!y do walki ze s!abo$ci# ludzkiego ducha i cia!a, i
do$wiadcza! mocy dobra, którym Ty sam jeste$.

Prosimy Ci", Panie Bo%e, aby$my do$wiadczaj#c pomocy b!ogos!awionego Jakuba, zostali uwolnieni od wszelkiego z!a i
do!#czeni dogrona Twoich wybranych, mogli za%ywa& ka%dego dobra, które od Ciebie, Najwy%szy, pochodzi oraz wychwala&
Ci" na wieki. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowa Mario... Chwa!a Ojcu...

K. Módl si" zanami b!ogos!awiony Jakubie.

W. Aby$my si"stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy si#

Bo%e, Ty obdarzy!e b!ogos!awionego Jakuba Strzemi", biskupa, apostolsk# gorliwo$ci# w g!oszeniu Ewangelii, + spraw,
aby$my za jego wstawiennictwem * zawsze sk!adali Tobie $wiadectwo przez nasz# wiar" i czyny. Przez Chrystusa Pana
naszego. Amen.

 

 Dzie! dziewi$ty

B!ogos!awimy Ci", o Panie. Ty jeste$ niewyczerpanym (ród!em wszelkich !ask. Ty ustanowi!e b!ogos!awionego Jakuba
Strzemi" pasterzem, szafarzem i filarem w Twoim Ko$ciele, aby przez jego przyk!ad i nauk" umacnia!a si", i rozszerza!a
katolicka wiara.

B!agamy wi"c Ciebie, aby$my ugruntowani na fundamencie aposto!ów, dzi"ki wstawiennictwu b!ogos!awionego Jakuba, w
Twoim ko$ciele pozostawali z!#czeni w jedno$ci wiary, o któr# szczególnie si" troszczy!, a prowadz#c %ycie prawdziwie
chrzecija'skie z mi!o$ci# i cierpliwo$ci# na$ladowali jego %ycie i nauk". Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowa Mario... Chwa!a Ojcu...

K. Módl si" zanami b!ogos!awiony Jakubie.

W. Aby$my si"stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy si#

Bo%e, Ty obdarzy!e b!ogos!awionego Jakuba Strzemi", biskupa, apostolsk# gorliwo$ci# w g!oszeniu Ewangelii, + spraw,
aby$my za jego wstawiennictwem * zawsze sk!adali Tobie $wiadectwo przez nasz# wiar" i czyny. Przez Chrystusa Pana
naszego. Amen.

 

Zako!czenie

Wszechmog#cy Bo%e, z pokor# ofiarujemy Tobie t" nowenn", któr# odprawili$my ku czci naszego patrona, b!ogos!awionego
Jakuba Strzemi". Niech przyczyni si" ona do wzrostu twej chwa!y, a nasze modlitwy oczyszczoneTwoj# mi!o$ci# wyprosz# nam
!aski, o które z pokor# prosimy.

Ciebie za, b!ogos!awiony Jakubie prosimy, by u tronu Naj$wi"tszej Trójcy or"dowa! za nami w naszych potrzebach, a
szczególnie wgodzin" naszej $mierci, aby$my razem z Tob# mogli ogl#da& Jego chwa!" i cieszy&si" wieczn# rado$ci#. Amen.

 

Oprac. na podstawie: *. Winiewski. +ywot i cuda b!. Jakuba Strepa Arcybiskupa halickiego, franciszkanina. Lwów 1890 s. 141-
157.

Rafa! M. Antoszczuk OFMConv
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Liturgia Godzin na &wi#to b". Jakuba Strzemi#

*Teksty wspólne o Pasterzach z wyj!tkiem:

Godzina Czyta!

Hymn

Idziemy do nóg Twych B!ogos!awiony,

$wiata podporo z pasterzy ws!awiony,

Smutni jak Ojca czcz# Ci" przezczas dawny

Jakubie s!awny.

Infu!" wielu chorych szanowa!o,

Lecz utajone chcia! mie& Bóg twe cia!o,

Przez lat do& wiele, teraz Ci" patronie

Da! ku obronie.

Wi"c Ci poddanym sprawuj po$cieszenie,

Za nas do Boga czy' swoje wstawienie,

By z!ym odpuci! nam da! widzie& siebie

Na wieki w niebie.

Ho!d uwielbienia Ojcu i Synowi

Z Duchem p!omiennym !aski i pokoju,

Który obdarza Ko$ció! pasterzami

Godnymi chwa!y. Amen

 

Czytanie II

Z kazania "w. Józefa Sebastiana Pelczara wyg#oszonego 20 czerwca 1909r. we Lwowie z okazji pi$%setnej rocznicy "mierci b#.
Jakuba Strzemi$ (Postanowi# by% pasterzem wed#ug Serca Tego, który wyrzek#: Jam jest pasterzdobry.)

Po$ród )wi"tych Patronów naszych poczesne zajmuje miejsce b!ogos!awiony Jakub Strepa, pasterz dobry owczarni halicko-
lwowskiej, aposto!wiary, ozdoba ko$cio!a i chluba ojczyzny.

Sk#d%e on pochodzi!? Wed!ug niektórych pisarzy z Ma!opolski, a wed!ug dokumentów ko$cielnych z tej ziemi, w której sta!a
kolebka naszego narodu i gdzie mia! swe gniazdo orze! Piastowski.

Id#c za natchnieniem Bo%ym, wst#pi! Jakub Strepa do zakonu franciszka'skiego i zapewne sam prosi!, by go pos!ano na Ru$,
jako jednego z 'braci pielgrzymuj#cych' . Cze$& tym aposto!om $rednich wieków, co t" cz#stk" winnicy Pa'skiej zrosili swoim
potem, a nieraz i krwi# swoj#. Zaprawd", je%eli tutaj utrzyma! si" ko$ció! !aci'ski, a pó(niej Unia zakwit!a, niema!a w tym
naszych zakonników zas!uga.

Jednym z najgorliwszych robotników Bo%ych by! b!ogos!awiony Jakub, tote% w nagrod" cnót swoich powo!any zosta! w r. 1385
na gwardiana konwentu lwowskiego, a wkrótce po tym na wikariusza Rusi. Wówczas to da! si" pozna& parze królewskiej,
Jagielle i Jadwidze. Zapewne $wi#tobliwy gwardian Jakub prawi! nie raz kazania wobec pary królewskiej i taki sobie u niej
zjedna! szacunek, %e po $mierci arcybiskupa Bernarda przedstawiony zosta! w Rzymie na jego nast"pc". M#% pokorny
wyprasza! si" od tej godno$ci; skoro atoli zrozumia!, %e Bóg sam %#da, aby z krzy%em z!otym przyj#! na swe ramiona krzy% prac
i walk, odpowiedzia! papie%owi Bonifacemu IX: Niech si" dzieje wola Bo%a i postanowi! by& pasterzem wed!ug Serca Tego,
który wyrzek!: Jam jest pasterzdobry.

Zaledwie b!ogos!awiony Jakub z r#k biskupa przemyskiego Macieja Janina otrzyma! w Tarnowie sakr" biskupi#, wzi#! si" do
dzie!a. Nie tylko mno%y! liczb" ko$cio!ów i kap!anów, ale sam odwiedza! nawet ma!e parafie. Wizytacja pasterska to sprawa dla
biskupa najmilsza, ale i najtrudniejsza; o ile% trudniejsz# by!a tu na Wschodzie w wieku XIV, kiedy to nie by!o dróg i mostów, a
ma!o by!o ko$cio!ów, plebanii i dworów. Ale ten trud nie odstrasza! b!ogos!awionego Jakuba, bo on mia! ci#gle przed oczyma
Tego, który rani! swe stopy po cie%kach palesty'skich, szukaj#c owiec zgubionych.

B!ogos!awiony Jakub pracowa! nie tylko dla ko$cio!a, ale idla ojczyzny, któr# kocha! gor#co, tak, %e s!usznie napisano na jego
grobowcu: Patriae tutor Regni custos (opiekun ojczyzny, stró% królestwa). Je%eli wówczaste ziemie $cilej zjednoczy!y si" z
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koron#, je%eli Jagie!!o by! dla nich tak hojnym, niema!a w tym b!ogos!awionego Jakuba, jako jego doradcy,  zas!uga.

B!ogos!awiony Jakub troska! si" jako pasterz i senator nie tylko o ca!# Polsk", wówczas tak pot"%n# i s!awn#, ale tak%e o to
miasto, które mia!o by& stolic# arcybiskupów. Poprzednik jego Bernard wiód! spór z rad# miasta Lwowa, on za dobroci# swoj#
tak sobie uj#! serca wszystkich mieszka'ców, %e mu pomogli w budowie tej katedry, której prezbiterium biskup przemyski
Maciej po$wi"ci!.

Sk#d b!ogos!awiony Jakub wyczerpn#! t" mi!o$& gor#c# i wszechstronn#? Z Serca Jezusowego, ci#gle bij#cego w
Przenaj$wi"tszym Sakramencie i wo!aj#cego ci#gle: Pójd(cie do mnie wszyscy, którzy pracujecie i obci#%eni jeste$cie, a ja was
och!odz", o$wiec", wespr" i u$wi"c". Dobry pasterz nie tylko Msz" $wi"t# jak najpobo%niej odprawia!, a nieraz ca!e godziny i to
zazwyczaj w nocy przed Przybytkiem sakramentalnym przep"dza!, ale wzywa! wiernych do codziennej adoracji w katedrze i
gdzie indziej.

Od Przybytku sakramentalnego spieszy! b!ogos!awiony Jakub przed obraz Bogarodzicy, by jej Sercu poleca& siebie i swoj#
owczarni"; bo on si" uwa%a! za s!ug"  i syna tej Matki Naj$wi"tszej, a tak j# kocha!, %e nie tylko prawi! o Niej cz"sto kazania,
nie tylko modl#cym si" przed alabastrow# jej statu#, któr# wed!ug podania $w. Jacek przyniós! z Kijowa, odpusty nada! i
codzienny $piew pie$ni Salve Regina w katedrze zaprowadzi!, ale wizerunek Naj$wi"tszej Panny zamiast herbu na piecz"ci
wyry& kaza!. Tote% Maryja okazywa!a si" mu zawsze Matk# pi"knej mi!o$ci i nadziei $wi"tej. Co wi"cej, wed!ug legendy,
dost#pi! on tej !aski, %e podczas, gdy si" modli!: 'Oka% mi si" Matk#', Naj$wi"tsza Panna objawi!a si" mu z Dzieci#tkiem Jezus
na r"ku i rzek!a: 'Masz Matk" i Syna'.

W modlitwie, umartwieniu i pracy up!yn#! %ywot b!. Jakuba, a wreszcie przysz!a $mier&, równie $wi"ta jak %ycie, przed ni# za
choroba ci"%kai d!uga, 'bo si" podoba!a Panu dusza jego'. Umar! bez grosza, rozdawszy wszystko na ko$cio!y, szpitale,
ubogich, a o to tylko prosi!, by go pochowanos kromnie w habicie zakonnym. Po $mierci czczono go jako $wi"tego, a przed
jego grobem, który w 1619 r. odkryto, modlili  si" nie tylko mieszka'cy Lwowa i pielgrzymi w!o$cia'scy, ale tak%e nasi hetmani,
jak na przyk!ad Jan Sobieski, gdy mia! walczy& z Turkami i Tatarami. Mimo to dopiero w roku 1790 Pius VI policzy! go mi"dzy
B!ogos!awionych.

Wzniemy do góry nasze serca i oczy i patrzmy, oto tam przed tronem Bogarodzicy kl"cz# teraz wszyscy Patronowie nasi, a
mi"dzy nimi b!. Jakub. Do niego to zwró&my si" najprzód z modlitw# nasz#.

Pasterzu $wi"ty, wstaw si" za swoj# dawn# owczarni# i za obecnym jej pasterzem i za innymi pasterzami Polski. Wstaw si" te%
za ca!# Koron#, Litw# i Rusi#, b!agaj#c o pomoc Królowej naszej; wszak%e Ona mo%na, Ona !askawa, Ona s!odka, nie
wypuci!a ber!a polskiego ze swej r"ki i nie przesta!a opiekowa& si" ludem swoim, acz grzesznym. A potem z t# Królow# i ze
wszystkimi Patronami naszymi upadnij przed stolic# Baranka, prosz#c: Przepu$&, Panie, przepu$& ludowi Twojemu. Oddal od
niego kl"ski i nieszcz"cia, wyrzu& spo$ród niego b!"dy, grzechy i rozterki, a odrod( go !ask# swoj# przez Ko$ció! Twój $wi"ty i
zbaw go.

 

Responsorium

W. B!ogos!awiony m#%, + który boi si" Pana i znajduje wielk# rado& w Jego nakazach. *  Potomstwo jego b"dzie pot"%ne na
ziemi, dozna b!ogos!awie'stwa pokolenie prawych.

K. Zasoby i bogactwa b"d# w jego domu, a sprawiedliwo& jego trwa na zawsze. W. Potomstwo jego.

Ciebie Bo&e chwalimy...

Modlitwa jak w Jutrzni

 

Jutrznia

Hymn

Witaj Jakubie b!ogos!awiony,

Arcypasterzu halickiej stolicy,

Na ni# od Pana niegdy wzniesiony

Wiary stra%niku i ojców ziemicy,

Ze $wi"tych naszych przemo%nym gronem

B#d( nam u Boga i dzi$ Patronem.

Wielki %niwiarzu na Bo%ym dziale,

Ty go obrobi! swym trudem niezmiernym,

Ros!y $wi#tynie ku Bo%ej chwale,



09-11-04 21:01fmd 9

Strona 9 z 16http://www.lublin.franciszkanie.pl/materialy/9.htm

B!"dni znów ludem stawali si" wiernym.

O daj nam Bo%e na nasze !any

i dzi$ Jakubów, zacnych kap!anów.

Przed )wi"tym )wi"tych kl"cz#c w zachwycie

Mann" anio!ów wielbi!e$ cherubie,

Z niej moc czerpa!e$ $wiat!o i %ycie,

Aby nas porwa& ku niebu, Jakubie.

I my przyst#pmy do )wi"tych sto!ów,

Niech nas Chleb Bo%y zmieni w anio!ów.

Niebios Królow# czcz#c sercem ca!ym

Rzewnie b!aga!e, by Matk# ci by!a,

I oto Pani z Dzieci#tkiem ma!ym,

Matka wraz z Synem do ciebie zst#pi!a.

Niech serca nasze ku Tobie bij#,

Daj nam Jezusa ujrze& Maryjo.

Wieków Królowi niech b"dzie chwa!a

Od nas s!awi#cych wyznawc" Jakuba.

Raduj si" Polsko %e$ go wyda!a,

W nim twoja ufno$&, wesele i chluba.

Nie sk#p jej, Bo%e, !aski i opieki,

Niech $wi"tych daje po wszystkie wieki. Amen.

 

1 ant.: B!ogos!awiony Jakub * szerzy! Chrystusow# wiar", / uczy!, w co wierzy& mamy, uczy! tego, co Bóg objawi!.

Psalmy i Pie"' z niedzieli I tygodnia

2 ant.: Zaszcz"cie najwi"ksze sobie poczytywa!, %e jest kap!anem Ko$cio!a katolickiego,* wierzy! ca!# dusz# w ten Ko$ció!,
wierzy! Ko$cio!owi, wierzy! z Ko$cio!em,kocha! Ko$ció!, / dla niego codziennie po$wi"ca! swe si!y i %ycie.

3 ant. W sercu Jakuba by!a wielka mi!o$& Boga i ojczyzny, * budowa! Ko$cio!y w ojczy(nie, ale bardziej stara! si" budowa&
ojczyzn" w Ko$ciele.

 

Antyfona do Pieni Zachariasza

B!ogos!awiony Jakub Strzemi" pe!en by! nadziei chrzecija'skiej, * osi#gn#! to, czego si" spodziewa!: / zbawienie wieczne,
szcz"cie niesko'czone, chwa!" niebiesk#.

 Modlitwa

Bo%e, Ty obdarzy!e b!ogos!awionego Jakuba Strzemi", biskupa, apostolsk# gorliwo$ci# w g!oszeniu Ewangelii, + spraw,
aby$my za jego wstawiennictwem * zawsze sk!adali Tobie $wiadectwo przez nasz# wiar" i czyny. Przez naszego Pana...

 

Nieszpory

Hymn

U stóp Twych kl"czym, o B!ogos!awiony,

Pociecho wiernych Pasterzu ws!awiony.

Do Ciebie bie%y chór, smutkiem zdj"ty,
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Patronie )wi"ty.

Obfita liczba cudów to dowiod!a,

+e ufno$& w Ciebie nigdy nie zawiod!a;

Dziwy Bóg zdzia!a! za Twoim wstawieniem,

Mo%nym ramieniem.

Szatami nawet leczysz jak Piotr $wi"ty;

Twe cia!o jednak sam Bóg niepoj"ty

Ukrywa! d!ugo; lecz Ciebie Patronie

Da! nam w obronie.

Wi"c po$ciesz smutnych, którzy Ci" wzywaj#;

Daj chorym zdrowie o które b!agaj#;

Niech grzech odpu$ci Bóg, da widzie& siebie

Wraz z Tob# w niebie.

Tobie, o Zbawco i Królu wszechmocny,

Razem z Twym Ojcem i Duchem p!omiennym

cze$&, uwielbienie i chwa!a niech b"dzie

Teraz i zawsze. Amen.

 

1 ant.: Jakub powiedzia! Bogu: * Ty jeste$ dzia!em moim, Ty cz#stk# moj#, / Ty jeden mi!o$ci# moj# na czas i wieczno$& ca!#.

Psalmy i Pie"' z tekstów wspólnych o "wi$tych pasterzach

2 ant.: Dla ubogich i chorych by! najmi!osierniejszym ojcem, * zabiega! o niebo dla swojego ludu.

3 ant.: Jakub wyszed! na wy%yny uczciwo$ci i na szczyty %ycia nadprzyrodzonego, * poniewa% by! bohaterem cnoty
chrzecija'skiej.

 

Antyfona do Pie%ni Maryi

Gdy Jakub modli! si" prosz#c: 'Oka% mi si" Matk#', * ku wielkiej rado$ci ujrza! Dziewic" z Dzieci#tkiem, / i us!ysza! g!os: 'Masz
Matk"i Jej Syna'

Modlitwa jak w Jutrzni

Oprac. Pawe# Solecki OFMConv

 

Litania do b". Jakuba Strzemi#, Arcybiskupa i Wyznawcy

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson

Chryste us!ysz nas, Chryste wys!uchaj nas

Ojcze z nieba Bo%e, zmi!uj si" nad nami

Synu, Odkupicielu $wiata Bo%e, zmi!uj si" nad nami

Duchu )wi"ty, Bo%e, zmi!uj si" nad nami

)wi"ta Trójco, Jedyny Bo%e, zmi!uj si" nad nami

 

B!ogos!awiony Jakubie, wielki czcicielu Maryi Panny
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- módl si" za nami

B!ogos!awiony Jakubie, !ask# Ducha )wi"tego obdarzony

B!ogos!awiony Jakubie, wyj#tkow# cnot# w zakonie ja$niej#cy

B!ogos!awiony Jakubie, wzorze g!"bokiej pokory

B!ogos!awiony Jakubie, mi!o$niku cnót ewangelicznych

B!ogos!awiony Jakubie, wierny stró%u czysto$ci

B!ogos!awiony Jakubie, misjonarzu niestrudzony

B!ogos!awiony Jakubie, mi!osierny wspomo%ycielu grzeszników

B!ogos!awiony Jakubie, grzechów nienawidz#cy

B!ogos!awiony Jakubie, obrazie %ycia apostolskiego

B!ogos!awiony Jakubie, ozdobo naszej ojczyzny

B!ogos!awiony Jakubie, patronie Lwowa

B!ogos!awiony Jakubie, mi!o$niku zgody i pokoju

B!ogos!awiony Jakubie, opiekunie ubogich i sierot

B!ogos!awiony Jakubie, obecny po$ród nas w swoich relikwiach

B!ogos!awiony Jakubie, chlubi#cy si" Krzy%em Chrystusowym

B!ogos!awiony Jakubie, pos!any jako Pasterz ludu wybranego

B!ogos!awiony Jakubie, powi"caj#cy wszystko dla Chrystusa

B!ogos!awiony Jakubie, znosz#cy prze$ladowanie dla imienia Chrystusa

B!ogos!awiony Jakubie, pos!any jak owca mi"dzy wilki

B!ogos!awiony Jakubie, ustanowiony stró%em winnicy Pa'skiej

B!ogos!awiony Jakubie, powo!any przez Boga na kap!ana na wzór Aarona

B!ogos!awiony Jakubie, wezwany przez Ducha )wi"tego do kierowania Ko$cio!em Bo%ym

B!ogos!awiony Jakubie, s!ugo wierny i roztropny, ustanowiony rz#dc# dla s!ug Pa'skich

B!ogos!awiony Jakubie, znosz#cy w winnicy Pa'skiej upa! dniai trudy pracy

B!ogos!awiony Jakubie, jak dobry Pasterz oddaj#cy siebie za swe owce

B!ogos!awiony Jakubie, nauczaj#cy wszystkich w duchu cicho$ci

B!ogos!awiony Jakubie, gorliwo$ci# i $wi"to$ci# %ycia zdobi#cy biskupi# pos!ug"

B!ogos!awiony Jakubie, pomna%aj#cy talenty przez Boga powierzone

B!ogos!awiony Jakubie, powi"caj#cy ca!ego siebie dla zbawienia wszystkich

B!ogos!awiony Jakubie, walcz#cy w obronie Domu Bo%ego

B!ogos!awiony Jakubie, wierny s!ugo Chrystusa i szafarzu tajemnic Bo%ych

B!ogos!awiony Jakubie, swoj# m#dro$ci# wielu  wiod#cy do sprawiedliwo$ci

B!ogos!awiony Jakubie, ja$niej#cy wieczn# $wiat!o$ci#

B!ogos!awiony Jakubie, obficie obdarzony mi!osierdziem za pe!nieniedzie! mi!o$ci

B!ogos!awiony Jakubie, nagrodzony zbawieniem za wierno$& do ko'ca

B!ogos!awiony Jakubie, zas!uguj#cy ubóstwem w duchu, by posi#$& Królestwo niebieskie

B!ogos!awiony Jakubie, przez gorliwo$& swoj# niebo zdobywaj#cy

B!ogos!awiony Jakubie, mieszkaj#cy ju% w domu Pana i na wieki Go wychwalaj#cy
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B!ogos!awiony Jakubie, wspomagaj#cy czcicieli swoich cudami

B!ogos!awiony Jakubie, Patronie naszej Ojczyzny

B!ogos!awiony Jakubie, Ozdobo Zakonu Franciszka'skiego

 

B#d( nam mi!o$ciw, przepu$& nam Panie

B#d( nam mi!o$ciw, wys!uchaj nas Panie

Od z!a wszelkiego, wybaw nas Panie

Od side! szata'skich, wybaw nas Panie

Od powietrza, g!odu, ognia i wojny, wybaw nas Panie

Od $mierci wiecznej, wybaw nas Panie

 

Przez przyczyn" Twego s!ugi, b!ogos!awionego Jakuba,

wys!uchaj nas Panie

Przez wzgl#d na prac" i trudy jego w Twojej winnicy

wys!uchaj nas Panie

Przez %ycie i mier& jego oddane mi!osierdziu Twemu

wys!uchaj nas Panie

Przez b!ogos!awionego Jakuba, który w niebie wielbi Ci" nawieki,

wys!uchaj nas Panie

My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy,

wys!uchaj nas Panie

Prosimy Ci", aby przez zas!ugi i modlitwy b!ogos!awionego Jakuba, zachowa! nasz# ojczyzn" w jedno$ci wiary,

wys!uchaj nas Panie

Prosimy Ci", aby wszystkim uciekaj#cym si" dob!ogos!awionego Jakuba udzieli! zdrowia duszy i cia!a,

wys!uchaj nas Panie

Prosimy Ci", aby udzieli! swoich obfitych !ask wszystkim, którzy oddaj# si" pod opiek" b!ogos!awionego Jakuba,

wys!uchaj nas Panie

Prosimy Ci", aby pozwoli! b!ogos!awionemu Jakubowi strzecnas na wszystkich drogach %ycia, 

wys!uchaj nas Panie

Prosimy Ci", aby$my razem z b!ogos!awionym Jakubem mogli si" cieszy& wiecznym %yciem ze $wi"tymi w niebie,

wys!uchaj nas Panie

Prosimy Ci", aby$my na wzór b!ogos!awionego zawsze pe!nili Twoj# wol",

wys!uchaj nas Panie

Prosimy Ci", aby$my za jego przyk!adem nie pok!adali nadziei w dobrach doczesnych, ale w Bogu %ywym,

wys!uchaj nas Panie

Prosimy Ci", aby$my jak b!ogos!awiony Jakub przyodziali si" w mi!osierdzie, dobro&, pokor", cicho$& i cierpliwo$&
Chrystusow#,



09-11-04 21:01fmd 9

Strona 13 z 16http://www.lublin.franciszkanie.pl/materialy/9.htm

wys!uchaj nas Panie

Prosimy Ci", aby przyj#! !askawie wszystkie proby jego w naszych intencjach zanoszone,

wys!uchaj nas Panie

 

Baranku Bo%y, który g!adzisz grzechy $wiata, przepu$& nam Panie

Baranku Bo%y, który g!adzisz grzechy $wiata, wys!uchaj nas Panie

Baranku Bo%y, który g!adzisz grzechy $wiata, zmi!uj si" nadnami

 

K. Módl si" zanami b!ogos!awiony Jakubie.

W. Aby$my si" stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy si#

Bo%e, Ty obdarzy!e b!ogos!awionego Jakuba Strzemi", biskupa, apostolsk# gorliwo$ci# w g!oszeniu Ewangelii, + spraw,
aby$my za jego wstawiennictwem * zawsze sk!adali Tobie $wiadectwo przez nasz# wiar" i czyny. Przez Chrystusa Pana
naszego. Amen.

 

Litania do b". Jakuba Strzemi#, Arcybiskupa i Wyznawcy

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson

Chryste us!ysz nas, Chryste wys!uchaj nas

Ojcze z nieba Bo%e, zmi!uj si" nad nami

Synu, Odkupicielu $wiata Bo%e, zmi!uj si" nad nami

Duchu )wi"ty, Bo%e, zmi!uj si" nad nami

)wi"ta Trójco, Jedyny Bo%e, zmi!uj si" nad nami

 

)wi"ta Maryjo, Królowo Polski

- módl si" za nami

B!ogos!awiony Jakubie, ja$niej#cy %yw# wiar#

B!ogos!awiony Jakubie, umocniony wielk# nadziej#

B!ogos!awiony Jakubie, pa!aj#cy mi!o$ci# Boga i bli(niego

B!ogos!awiony Jakubie, roztropny w dzia!aniu

B!ogos!awiony Jakubie, sprawiedliwy w rz#dzeniu

B!ogos!awiony Jakubie, wstrzemi"(liwy w u%ywaniu dóbr doczesnych

B!ogos!awiony Jakubie, m"%ny w trudno$ciach i przeciwno$ciach %ycia

B!ogos!awiony Jakubie, pe!en darów Ducha )wi"tego

B!ogos!awiony Jakubie, gorliwy czcicielu Naj$wi"tszego Sakramentu

B!ogos!awiony Jakubie, mi!o$niku i apostole czci Naj$wi"tszej Maryi Panny

B!ogos!awiony Jakubie, chlubo Zakonu Franciszka'skiego

B!ogos!awiony Jakubie, wielki Pasterzu Lwowa

B!ogos!awiony Jakubie, niezmordowany w g!oszeniu nauki Chrystusowej

B!ogos!awiony Jakubie, dobry pasterzu owczarni Chrystusowej
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B!ogos!awiony Jakubie, nauczycielu braci od!#czonych od Ko$cio!a

B!ogos!awiony Jakubie, nawracaj#cy niewierz#cych

B!ogos!awiony Jakubie, opiekunie ubogich

B!ogos!awiony Jakubie, obro'co uci$nionych

B!ogos!awiony Jakubie, mi!o$niku jedno$ci i zgody

B!ogos!awiony Jakubie, na wzór Chrystusa cichy i pokornego serca

B!ogos!awiony Jakubie, ojcze i stró%u naszej ojczyzny

B!ogos!awiony Jakubie, mo%ny patronie przed Bogiem

B!ogos!awiony Jakubie, ws!awiony wielu cudami

 

Aby$my Boga kochali nade wszystko, upro$ nam u Boga

Aby$my byli wiernymi dzie&mi Ko$cio!a )wi"tego, upro$ nam u Boga

Aby$my byli gorliwymi czcicielami Naj$wi"tszego Sakramentu, upro$ nam u Boga

Aby$my cz"sto i godnie przyjmowali Komuni" )wi"t#, upro$ nam u Boga

Aby$my byli wiernymi czcicielami Naj$wi"tszej Maryi Panny, upro$ nam u Boga

Aby$my kochali nasz# ojczyzn", upro$ nam u Boga

Aby$my kochali naszych bli(nich i wy$wiadczali im dobro, upro$ nam u Boga

Aby$my ciebie zawsze wzywali i na$ladowali, upro$ nam u Boga

Aby$my za twoim wstawiennictwem doznawali !ask i cudów, upro$ nam u Boga

Aby$my z tob# królowali w niebie,  upro$ nam u Boga

 

Baranku Bo%y, który g!adzisz grzechy $wiata, przepu$& nam Panie

Baranku Bo%y, który g!adzisz grzechy $wiata, wys!uchaj nas Panie

Baranku Bo%y, który g!adzisz grzechy $wiata, zmi!uj si" nad nami

 

K. Módl si" zanami b!ogos!awiony Jakubie.

W. Aby$my si"stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy si#

Bo%e, Ty obdarzy!e b!ogos!awionego Jakuba Strzemi", biskupa, apostolsk# gorliwo$ci# w g!oszeniu Ewangelii, + spraw,
aby$my za jego wstawiennictwem * zawsze sk!adali Tobie $wiadectwo przez nasz# wiar" i czyny. Przez Chrystusa Pana
naszego. Amen.

 

List Ojca &wi#tego Jana Paw"a II z okazji 200-ej rocznicy beatyfikacji b". Jakuba Strzemi#

 

Jego Ekscelencja

Ks. Biskup Marian Jaworski

Administrator Apostolski Archidiecezji w Lubaczowie

 

Czcigodny i Drogi Ksi"%e Biskupie,
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S!owem tym, ale przede wszystkim gor#c# modlitw# uczestnicz"w uroczysto$ciach, jakie Archidiecezja Lwowska obrz#dku
!aci'skiego z siedzib# w Lubaczowie i Krakowska Prowincja Franciszkanów organizuj# w zwi#zku z dwusetn# rocznic#
potwierdzenia kultu B!ogos!awionego Jakuba Strzemi",Arcybiskupa halicko-lwowskiego.

Jubileuszowe uroczysto$ci rozpoczn# si" 11 wrze$nia, a wi"c w dniu wyniesienia B!ogos!awionego do chwa!y o!tarzy.
Skoncentruj" si" przedewszystkim na Osobie tego Pasterza oraz na Jego rozleg!ym i bogatym dziedzictwie. Pozwol# ogarn#&
jego przesz!o$& a tak%e dzie' dzisiejszy w perspektywie Trzeciego Tysi#clecia chrzecija'stwa i zwi#zanych z tym zada', jakie
stoj# przed Ko$cio!em naszych czasów.

Nie przedawni! si" b!ogos!awiony Jakub Strzemi". Wprowadza nas %ywo w tajemnic" zbawczej Mi!o$ci Boga i w tajemnic"
ludzkiego serca, niespokojnego, dopóki nie spocznie w Bogu. Wprowadza nas w tajemnic" powo!ania, $wi"to$ci, apostolstwa,
ewangelizacji, w tajemnic" !aski.

Oto w d$wiecie lat po beatyfikacji stoi przed nami z now# moc# 'Brat pielgrzymuj#cy dla Chrystusa', Syn w. Franciszka, gorliwy
misjonarzna Rusi Czerwonej, Wo!yniu, Podolu i Wo!oszczy(nie, prze!o%ony franciszka'skich klasztorów, opiekun ubogich i
cierpi#cych. Cz!owiek, który cieszy! si" ogromnym uznaniem Stolicy Apostolskiej, Pasterz i niezrównany organizator swojej
Archidiecezji. Tajemnic# jego )wi"to$ci i apostolskiej mocy by!o szczególne nabo%e'stwo do Naj$wi"tszego Sakramentu i
synowska mi!o$& do Matki Bo%ej. Wiele troski powi"ca! sprawie budzenia powo!a' oraz nale%ytej formacji duchowie'stwa.

Mo%e w roku Synodu Biskupów, powi"conego formacji kap!anów,warto przytoczy& werset starej pie$ni ku czci B!ogos!awionego:

'O daj nam, Bo%e, na nasze !any i dzi$ Jakuby, zacne kap!any'.

Bielej# dzi$ !any w Ko$ciele, którego Pasterzem i Ojcem by! z woli Bo%ej Jakub Strzemi".

Potomni nazwali go m"%em wielkiej cnoty, s!awnym pobo%no$ci#, cz!owiekiem prostym a zarazem wzorem i przyk!adem dla
innych, senatorem uczciwym i pe!nym dobrej rady, %arliwym obro'c# ojczyzny.

Jubileusz ten jest wi"c wielkim darem Boga na nasze czasy dla Ko$cio!a i ca!ego duchowego dziedzictwa B!ogos!awionego.
Bielej# !any, wzrastaj# potrzeby Ludu Bo%ego, ro$nie Lud Bo%y i jego wiara.

'Daj nam, Bo%e, i dzi$ Jakuby!'

Ksi"dzu Biskupowi, obecnemu Stró%owi tego dziedzictwa, i wszystkim, którym jest ono drogie, a tak%e Wspó!braciom
B!ogos!awionego Jakuba, Ojcom Franciszkanom oraz wszystkim Uczestnikom jubileuszowej modlitwy i medytacji, b!ogos!awi" z
ca!ego serca.

 

List Administratora Apostolskiego bpa Mariana Jaworskiego z okazji 200-ej rocznicy beatyfikacji b". Jakuba Strzemi#

Umi!owani w Chrystusie Panu!

l wrze$nia 1990 r. przypada 200 rocznica potwierdzenia przez Papie%a Piusa VI kultu B!ogos!awionego Jakuba Strzemi",
trzeciego Arcybiskupa halicko-lwowskiego, drugiego Patrona Archidiecezji. Mo%na równie% mówi& o 650 rocznicy jego urodzin.
Historycy bowiem utrzymuj#, %e urodzi! si" on oko!o roku 1340. W zwi#zku z tymi jubileuszami, podobnie jak to uczyni! z okazji
500-tnej rocznicy $mierci tego% b!ogos!awionego S!uga Bo%y, Arcybiskup J. Bilczewski (1909 r.), pragn" cho& pokrótce
przypomnie& Wam Jego posta&. Zas!uguje On na to w sposób szczególny. On bowiem, jak pisze Arcybiskup Bilczewski, cytuj#c
s!owa Skargi 'zostawi! namszczep roboty swojej, który nam zawsze rodzi i którego owoce po%ywamy'. Przez krótk# refleksj"
nad Jego postaci# i dzia!alno$ci#, chciejmy wi"c sobie u$wiadomi&, co Jemu zawdzi"czamy, czym jeste$my dzi"ki Niemu, a
równocze$nie zach"&my si", by to duchowe dziedzictwo z now# gorliwo$ci# podj#&.

Ramy %yciorysu B!ogos!awionego Jakuba tak ujmuje Msza! Rzymski na Jego wspomnienie 21 pa(dziernika: 'B!ogos!awiony
Jakub urodzi! si" w roku 1340. Jako m!odzieniec wst#pi! do Zakonu Franciszkanów. Zas!yn#! jako gorliwy misjonarz
wschodnich kresów. W roku 1391 zosta! arcybiskupem halicko-lwowskim. Z wielk# gorliwo$ci# organizowa! %ycie religijne w
rozleg!ej archidiecezji. Odznacza! si" gor#cym nabo%e'stwemdo Naj$wi"tszego Sakramentu i Matki Bo%ej. Cieszy! si"
zaufaniem króla W!adys!awa Jagie!!y. Umar! 20 pa(dziernika 1409 r. Tyle Msza! Rzymski o Jego %yciu i bogatej dzia!alno$ci. My
za starajmy si" odpowiedzie& na pytanie, wczym wyrazi!a si" Jego gorliwo& i $wi"to$&?

Od najm!odszych lat Jakub przenikni"ty by! pragnieniem aposto!owania, przepowiadania Chrystusa. Realizacj" tego powo!ania
widzia! dla siebie w Zakonie Franciszka'skim, który organizowa! wtedy na kresach wschodnich Stowarzyszenie Braci
Pielgrzymuj#cychdla Chrystusa. Podejmowali oni budow" ko$cio!ów, przy nich prac" duszpastersk#. Jakub sta! si" cz!onkiem
tego Stowarzyszenia. Z powi"ceniem pracowa! na Rusi Czerwonej, Wo!yniu, Podolu i Wo!oszczy(nie. Przez trzy lata (1385-
1388) by! gwardianem klasztoru $w. Krzy%a we Lwowie. Da! si" wtedy pozna& tak%e jako gorliwy duszpasterz zaanga%owany w
sprawy Ko$cio!a diecezjalnego i m#% pokoju dla miasta. Nic wi"c dziwnego, %e na wniosek pary królewskiej Jadwigi i Jagie!!y,
papie% Bonifacy IX mianowa! Go w roku1391 arcybiskupem Halicza. Wtedy Jego gorliwo$& przybra!a cechy odpowiedzialno$ci
apostolskiej za powierzony sobie Ko$ció!, który by! stosunkowo niedawno erygowany. Tworzy struktury diecezji. Wizytuje
parafie w rozleg!ej archidiecezji: zach"ca do zak!adania nowych i budowania ko$cio!ów. Sam przekazuje na ich rzecz
dziesi"ciny ze swego sto!u. Usilnie zabiega o pomno%enie liczby duchowie'stwa, o jego karno$& i $wi"to$&. Troszczy si" o
chorych i bezdomnych. Dla nich wznosi szpital i przytu!ek. S!usznie wi"c mo%na stwierdzi& patrz#c na ca!okszta!t Jego
dzia!alno$ci, %e 'praca nad ugruntowaniem i rozszerzeniem ko$cio!akatolickiego, troska o dobro Lwowa i ca!ego kraju - oto
dewiza Jego rz#dów' (B!.Jakub Strzemi", franciszkanin, arcybiskup (1340-1409), opr. o. Zygmunt Dowlaszewicz, Kraków 1990,
s. 11). S!usznie te% nazwano Go 'ojcem i stró%em ojczyzny, senatorem, m#drym'. Jego aposto!owanie przenikni"te by!o te% od
samego pocz#tku ewangelicznym duchem ubóstwa. Daj#c ze swego, - jak pisze Papie% Innocenty VI - 'aposto!owa! bez
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%adnego funduszu, bez obfitych ja!mu%n od wiernych'. Czyni!o to Jego pos!ugiwanie wiarygodnym, zyskiwa!o szacunek i mi!o$&.

Ca!a ta dzia!alno$& apostolska B!ogos!awionego Jakuba wyp!ywa!a z g!"bokiego %ycia wewn"trznego, na które sk!ada!o si"
%ycie Eucharysti# i nabo%e'stwo do Naj$wi"tszej Maryi Panny. One te% znamionuj# Jego $wi"te %ycie. Sam %yj#c Eucharysti#
rozpowszechnia! w archidiecezji adoracje i procesje Naj$wi"tszego Sakramentu. Ku czci Matki Naj$wi"tszego wprowadzi!
codzienne nabo%e'stwo we Lwowie i zatwierdzi! jej bractwo. Ona te% by!a g!ówn# Patronk# Archidiecezji i miasta Lwowa.

Tym bogatym szczepem Jego roboty, t# spu$cizn# %yje Jego archidiecezja po dzi$ dzie'. W szczególny za$ sposób zadania,
które On podejmowa! i $wi"to$& %ycia, sta!y si" aktualne dla nas obecnie.

Troska o $wi#tynie! Podj"li$my i podejmujemy budow" domów Pa'skich, a tak%e zabezpieczenie $wi#ty', które zpowrotem
zosta!y zwrócone wiernym do kultu. W nich i poza nimi staje przed nam i zadanie przepowiadania Chrystusa, nauczanie prawd
wiary $wi"tej, bez której nikt nie mo%e by& zbawiony. Zach"cam kap!anów, siostry zakonne i $wieckich, by na miar" swoich
mo%liwo$ci z ca!# gorliwo$ci# podejmowali to podstawowe zadanie w duchu misji B!ogos!awionego Jakuba wsz"dzie tam, gdzie
zostaj# otwarte drzwi dla Chrystusa.

Kult Naj$wi"tszego Sakramentu. W latach 1928 we Lwowie i 1987 w Lubaczowie - mia!y miejsce Kongresy Eucharystyczne.
Adoracje Naj$wi"tszego Sakramentu w ka%d# pierwsz# niedziel" wprowadzi! S!uga Bo%y, Arcybiskup Metropolita Józef
Bilczewski. W ci#gu roku odbywaj# si" 40-godzinne nabo%e'stwa Eucharystyczne. Od Kongresu Eucharystycznego w
prokatedrze w Lubaczowie, wprowadzili$my codzienna adoracj" Naj$wi"tszego Sakramentu. Szczególnym wyrazem tego kultu
eucharystycznego s# uroczyste procesje w uroczysto& Bo%ego Cia!a w ca!ej Archidiecezji. Piel"gnujmy i rozwijajmy te formy
naszej pobo%no$ci eucharystycznej! Nade wszystko za$ zabiegajmy o coraz wierniejsze uczestniczenie we Mszy $wi"tej, cz"ste
i godne przyst"powanie do Komunii $wi"tej. Cia!o Pa'skie to pokarm mocnych. Tylko moc# jego mo%emy stawa& si" coraz
bardziej chrzecijanami - $wiadkami Chrystusa we wspó!czesnym $wiecie.

Nabo%e'stwo do Naj$wi"tszej Maryi Panny. Jest ono g!"boko wpisane w nasze dusze. Niech Ona, która wyda!a 'B!ogos!awiony
Owoc %ywota swego', poci#gnie nas dzisiaj do coraz wi"kszego szanowania daru %ycia i jego $wi"to$ci. Chro'my ka%de
pocz"te %ycie. Przeciwstawiajmy si" wszelkiej przemocy fizycznej zagra%aj#cej zdrowiu i %yciu, zw!aszcza za$ napadom.
Przestrzegajmy porz#dku na drogach i zasad ruchu, by zatamowa& fal" tragicznych wypadków powoduj#cych kalectwa i
$mier&. Niech w ten sposób wyrazi si" cz"&$ i mi!o$& do naszej Matki.

Drodzy Bracia i Siostry! W dniu 3 czerwca przysz!ego roku Ojciec $wi"ty, Jan Pawe! II odwiedzi nasz# Archidiecezj"
przybywaj#c do Lubaczowa. Na ten zapowiedziany wyj#tkowy dar Opatrzno$ci starajmy si" przygotowa& godnie, podejmuj#c z
now# gorliwo$ci# te zadania, które nam wskazuje posta& i dzia!alno$& B!ogos!awionego Jakuba Strzemi". Niechw ten sposób
szczep roboty pozostawiony przez B!ogos!awionego Jakuba wyda nowe, wspania!e owoce %ycia religijnego i moralnego. Niech
w naszej Archidiecezji zawsze wiernej, Bóg odbiera pe!niejsz# chwa!", a ca!y lud cieszy si" przewodnictwem i opiek# Pani
*askawej.

Dla Wszystkich Czcicieli B!ogos!awionego Jakuba, na przygotowania zwi#zane z nawiedzeniem Archidiecezji przez Ojca
)wi"tego - upraszam u Dobrego Boga obfite b!ogos!awie'stwo.


