
ODDANIE CZCI RELIKWI I BŁOGOSŁWIEŃSTWO RELIKWIĄ ŚW. JOSEMARÍI 
 
 Podczas gdy celebrans wchodzi wszyscy na stojąco śpiewają Lauda Jerusalem lub 
inny hymn. 
 
Antyfona 
Lauda Jerusalem Dóminum, lauda Deum tuum Sion. Hosanna, hosanna, hosanna Filio 
David. 

Spíritus Dómini súper me, propter quod unxit me. 
Evangelizare paupéribus mísit me, sanáre contritos corde. 
Exultáte iusti in Dómino, rectos decet colladatio. 
Sacerdótes Dei benedícite Dóminum, sancti et húmiles corde laudáte Déum. 

 

 Celebrans stawia relikwiarz na ołtarzu. Jeżeli na ołtarzu znajduje się Tabernakulum,  
nie stawia go na środku, tylko trochę z boku. Zdejmuje welon pokrywający relikwiarz. 
Pochyla głowę. Wszyscy klękają. Można w tym momencie odmawiać Preces, albo modlić się 
w ciszy przez chwilę. Celebrans wstaje, bierze kadzidło wraz z trybularzem i okadza relikwię 
dwa razy po dwa (dwa ductus z dwoma ictus) na stojąco, pochylając głowę zarówno przed jak 
i po kadzeniu. Celebrans podchodzi do ołtarza i nie klękając poprzednio, bierze relikwiarz bez 
welonu i udziela Błogosławieństwa wiernym, kreśląc znak krzyża w ciszy, more solito. 
Szafarz stawia relikwiarz na ołtarzu i na miejscu mówi: 
 

K.: Przez zasługi i wstawiennictwo Świętego Josemaríi, 
niech Pan Bóg udzieli nam radości i pokoju. 

 

W.: Amen 
 

 Wszyscy wstają. Celebrans całuje relikwię i daje ją do pocałowania wiernym. Podczas 
całowania relikwii można śpiewać Litanię do Wszystkich Świętych (dodaje się trzy razy 
święty Josemaría, módl się za nami) lub inne odpowiednie hymny (jak Christis vincit, 
Christus regnat, Christus imperat). Potem celebrans stawia relikwiarz na ołtarzu i na stojąco 
odmawia lub śpiewa następującą modlitwę: 
 

 K.:. Boże, Ty powołałeś w swoim Kościele świętego 
Josemaríę, kapłana, by głosił powszechne powołanie do 
świętości i apostolstwa, spraw za jego wstawiennictwem i 
przykładem, abyśmy dzięki codziennej pracy zostali  
kształtowani na wzór Jezusa Twojego Syna i z żarliwą 
miłością służyli dziełu Odkupienia. Przez naszego Pana Jezusa 
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w 
jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki 
wieków. 
 W.: Amen. 
 Potem śpiewa: 

 K.: Idźcie w pokoju Chrystusa. 
 W.: Bogu niech będą dzięki. 
 
 Celebrans bierze relikwiarz, zakrywa go małym welonem i zabiera go do zakrystii. 
Wierni stoją. 


