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„Świątynia Boga jest święta i my nią jesteśmy”

Czcigodni Kapłani,
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Osoby Konsekrowane,

Drodzy Diecezjanie

i Pielgrzymi nawiedzający miejsca związane z działaniem Bożej łaski,

W życiu każdej wspólnoty są wydarzenia, które zasługują na miano historycznych. Niewątpliwie
do takich, dla naszego Diecezjalnego Kościoła należy podniesienie do godności Bazyliki
Mniejszej, Sanktuarium św. Antoniego w Radecznicy.

Od 350 lat miejsce to jest znane jako Jasna Góra Lubelszczyzny lub Jasna Góra Wschodu.
Wydarzenie, jakim jest nadanie i ogłoszenie tytułu oraz godności Bazyliki Mniejszej, pięknie
wpisuje się w znaczenie oraz misję tego wszystkiego, co dokonuje się dzięki łasce Bożej w
życiu osób nawiedzających to Sanktuarium, na Roztoczańskiej Ziemi, począwszy od
pierwszego objawienia się w Radecznicy świętego z Padwy, jakie dokonało się 8 maja 1664 r.
Aktualnie jesteśmy świadkami wielkich wydarzeń duchowych i historycznych, które będą
wspominane przez wieki i na trwałe wpiszą się w historię Kościoła Zamojsko-Lubaczowskiego
oraz Kościoła w Polsce.

Sanktuarium w Radecznicy było przez całe poprzednie pokolenia jednym z najważniejszych
miejsc pielgrzymkowych i kształtowało duchowość mieszkańców tych terenów. Lata
stalinowskiego komunizmu zapisały się jako najgorsza karta historii w życiu Kościoła ówczesnej
Diecezji Lubelskiej i Przemyskiej.

W zamierzeniach władz komunistycznych tamtych lat, Jasna Góra Lubelszczyzny, miejsce
wielotysięcznych pielgrzymek i jakże żywego kultu św. Antoniego, miało zostać wymazane z
ludzkiej świadomości. Aresztowania i haniebne skazanie na wieloletnie więzienia stróżów tego
Sanktuarium, Ojców Bernardynów, oraz ich bohaterska postawa spowodowały, iż dzisiaj
jesteśmy świadkami ożywienia na nowo Jasnej Góry Lubelszczyzny, co potwierdził swoim
autorytetem Ojciec Święty Franciszek, podnosząc Sanktuarium św. Antoniego w Radecznicy do
godności Bazyliki Mniejszej.
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Wydarzenie to stanowi kolejny krok w przywróceniu dawnej rangi tego jedynego na świecie
miejsca objawień św. Antoniego, potwierdzonych autorytetem Kościoła. A radość nasza jest tym
większa, ponieważ jest to pierwsza Bazylika w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

Drodzy Bracia w Chrystusowym Kapłaństwie i Czcigodni Diecezjanie!

Zapraszam Was serdecznie do osobistego i wspólnotowego udziału w tym historycznym
momencie dla Sanktuarium w Radecznicy oraz dla całej naszej Diecezji, jakim będzie
ogłoszenie tytułu i godności Bazyliki Mniejszej dla Sanktuarium św. Antoniego w Radecznicy.
Te uroczystości przeżywać będziemy pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego, Jego
Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Celestino Migliore, podczas Mszy św. o godz. 12.00, w
niedzielę 6 września 2015 r.

Niech nasza modlitwa i obecność na Uroczystościach w Sanktuarium – Bazylice Mniejszej w
Radecznicy, stanie się osobistym świadectwem wiary i żywotności wspólnoty Kościoła oraz
kolejnym krokiem w przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 a także
spotkania na naszej Polskiej Ziemi z Ojcem św. Franciszkiem.

Z pasterskim błogosławieństwem

† Marian Rojek
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Biskup Zamojsko-Lubaczowski

Zamość, 15 sierpnia 2015 r.
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