Wrocław, dnia 07.08.2012 r.

L.dz. 1045/2012
KOMUNIKAT
DO DUCHOWIEŃSTWA I WIERNYCH
ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ
Na przełomie sierpnia i września bieżącego roku Archidiecezja Wrocławska będzie
przeżywać dwa ważne wydarzenia. Jedno z nich stanowi, związana z dniem 31 sierpnia,
16. rocznica święceń biskupich Księdza Arcybiskupa Mariana GOŁĘBIEWSKIEGO, Metropolity
Wrocławskiego. Drugie natomiast wiąże się z decyzją Ojca Świętego Benedykta XVI, który
mianował Biskupem Diecezjalnym Kaliskim Księdza Biskupa Edwarda JANIAKA,
dotychczasowego biskupa pomocniczego Archidiecezji Wrocławskiej. W konsekwencji kolejny,
szósty już, Wychowanek Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu
opuszcza macierzystą Archidiecezję Wrocławską, by jako biskup diecezjalny przejąć – z woli
Następcy Świętego Piotra – odpowiedzialność za inny lokalny Kościół.
Obaj Zainteresowani – czyli Ksiądz Arcybiskup Metropolita, świętujący 16. rocznicę
swojej biskupiej konsekracji oraz Ksiądz Biskup Nominat Kaliski Edward Janiak – postanowili
te dwa wydarzenia złączyć razem i podziękować za nie Najlepszemu Ojcu Niebieskiemu
uroczystą Mszą świętą sprawowaną w sobotę 1 września 2012 r., o godz. 10.00, w Archikatedrze
Wrocławskiej.
W tym dniu – już po raz dziewiąty – Ksiądz Arcybiskup, jako Metropolita Wrocławski,
otoczony licznie zgromadzonym Duchowieństwem Diecezjalnym i Zakonnym oraz Ludem
Bożym, stanie przy ołtarzu Pańskim, by dziękować Bogu Wszechmogącemu za wszelkie dobro,
jakie w czasie Jego dotychczasowej posługi pasterskiej stało się udziałem Kościoła Świętego na
Dolnym Śląsku. Będzie też prosił usilnie o dalszą opiekę, by dobry Bóg wspierał swoją mocą
wszelkie Jego inicjatywy i przedsięwzięcia podejmowane w trosce o zbawienie powierzonych
sobie wiernych.
Równocześnie będziemy dziękować Wszechmogącemu Bogu za wszelkie dary Ducha
Świętego, jakimi ubogacił Księdza Biskupa Edwarda, wprowadzając Go w pełnię Świętego
Kapłaństwa, będziemy też prosić Najwyższego Pasterza – Jezusa Chrystusa, by pozwolił Mu
– jako Biskupowi Kaliskiemu – cieszyć się licznymi owocami posługi kapłańskiej i biskupiej
taką samą radością, jakiej doznają żniwiarze zbierający obfite plony.
W tym duchu wszystkich, a więc Duchowieństwo Diecezjalne i Zakonne, Żeńskie
Zgromadzenia Zakonne i Was, Drodzy Archidiecezjanie, serdecznie z a p r a s z a m y
w sobotę 1 września br. do Katedry Wrocławskiej, na godz. 10.00.
Powyższy Komunikat należy odczytać we wszystkich kościołach i kaplicach
Archidiecezji Wrocławskiej w niedzielę 26 sierpnia br.

Bp Andrzej Siemieniewski
WIKARIUSZ GENERALNY
Informacja dla kapłanów:
Kapłani pragnący koncelebrować Mszę św.
proszeni są o przybycie do Katedry o godz. 9.30
z własnymi szatami liturgicznymi.

