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SŁOWO DO DUCHOWIEŃSTWA I WIERNYCH
ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ
OKAZJI UROCZYSTOŚCI KU CZCI ŚW. JADWIGI

Umiłowani Archidiecezjanie ,
Podczas jednej z pielgrzymek do Polski Papież Jan Paweł II zwrócił uwagę, że ludzie
święci nie umierają. Prosił przy tym, by Jego Rodacy nie tylko nie bali się dążyć do świętości,
ale by uczynili nowe tysiąclecie erą ludzi świętych! Zaproszenie do świętości nie jest – jak
próbuje się je często prezentować – wezwaniem do ucieczki od rzeczywistości w świat
wyłącznie duchowy. Człowiek święty jest zaproszony do tego, by żyjąc na tym świecie
i zmagając się z codziennymi problemami, oddziaływał na swoje środowisko: dobrocią,
wiernością nauce Chrystusa, świadectwem codziennego życia, przyczyniając się tym samym
do tego, by jak najwięcej osób z kręgu jego znajomych poznawało Jezusa i żyło Jezusem.
To wezwanie dociera do nas tak samo, jak dotarło do ludzi zaproszonych na ucztę,
o których mówi dzisiejsza Ewangelia. Król chciał ich gościć na weselu swojego syna
nie dlatego, że w jakiś specjalny sposób na to zasłużyli. Zaprosił ich bez żadnych zasług,
a czasem wbrew temu jacy byli. Patrząc po ludzku – można powiedzieć, że na to zaproszenie
nie zasłużyli, a jednak królowi zależało na tym, by znaleźli się na przyjęciu. Wysłanie sług na
rozstajne drogi, by zachęcali do wejścia jest pięknym obrazem posłania Syna, który był
zawsze tam, gdzie toczyło się życie ludzi. Zapraszał do siebie wszystkich, nawet tych, którzy
błądzili, odrzucali Jego zaproszenie i wybierali własny styl życia.
Jesteśmy wezwani do świętości nie z powodu naszych zasług czy ze względu na nasze
predyspozycje. Bóg zaprasza do wspólnoty ze sobą za darmo. Można powiedzieć, że jedynym
powodem jest Jego miłość do człowieka oraz fakt, że wszystko dla nas już przygotował.
Człowiek ma jedynie odpowiedzieć „tak” na Boże zaproszenie. O tym, że nie jest to ponad
ludzkie siły świadczą całe zastępy osób świętych.
Święta, która powiedziała Bogu „tak”
Jedną z tych, która odpowiedziała „tak” na zaproszenie Boga jest św. Jadwiga Śląska.
Jej liturgiczne wspomnienie będziemy obchodzić w tym tygodniu. Pomimo kilkuset lat od
śmierci tej księżnej blask jej świętości nie tylko nie przygasa, ale wciąż rozpala kolejne
pokolenia. Jest czczona jako patronka dzieł charytatywnych, świątyń i parafii, niektórych
miast oraz kilku diecezji w Polsce i za granicą. W ostatnich latach kult św. Jadwigi rozwija
się w krajach Ameryki Południowej. Wciąż wpływają prośby o relikwie dla wspólnot m.in.
w Panamie, Wenezueli czy Brazylii. Na kontynencie amerykańskim Święta z Trzebnicy jest
czczona jako patronka ludzi ubogich i zadłużonych. W niektórych miejscach za patronkę
wybierają ją całe rodziny i ludzie budujący swoje domy.
Wydarzeniem, które w ostatnich latach szczególnie związało się z liturgicznym
wspomnieniem św. Jadwigi był wybór kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową
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16 października 1978 r. Św. Jan Paweł II wspominał kilka razy o swoim przywiązaniu do
Świętej z Trzebnicy, a sprawując Eucharystię na wrocławskich Partynicach w 1983 r.
powiedział, że w św. Jadwidze „widzimy wielkie światło, które rozświeca ludzkie sprawy”.
Wyraził także życzenie, aby Dolnoślązacy, którzy weszli w szczególne dziedzictwo
św. Jadwigi opierali swoje życie osobiste, rodzinne i społeczne, tak jak Ona, na przykazaniu
miłości Boga i bliźniego.
To wezwanie jest niczym innym, jak głośnym wołaniem Papieża Polaka o odwagę
w wyznawaniu Chrystusa wobec świata i o to, by nie stawiać światła swojej wiary pod
korcem. To również zaproszenie, by w naszych sercach pojawiło się pragnienie świętości,
które będzie kształtowało nie tylko nasze życie prywatne, ale także wpływało na kształt
otaczającej nas rzeczywistości.
Dotknąć świętości
Podejmując to wyzwanie, spotkajmy się przy grobie św. Jadwigi. Serdecznie
zapraszam Was – Drodzy Diecezjanie – przybądźcie licznie na uroczystości odpustowe
do Trzebnicy. Rozpoczną się one 16 października br. Mszą Świętą o godz. 11.00, której będę
przewodniczył. W kolejnych dniach przewidziane są pielgrzymki: osób powołanych,
członków liturgicznej służby ołtarza, lektorów, kantorów i nadzwyczajnych szafarzy Komunii
św. oraz mieszkańców Trzebnicy. 18 października w godzinach popołudniowych do
trzebnickiego sanktuarium dotrą pątnicy z całej Archidiecezji, którzy przybędą tu w ramach
wrocławskiej pielgrzymki. Centralne uroczystości odpustowe przewidziane są na niedzielę
19 października. Uroczystej sumie o godz. 11.00 będzie przewodniczył abp Mieczysław
Mokrzycki ze Lwowa.
W otaczającej nas rzeczywistości coraz ważniejsza i pilniejsza staje się troska o nasze
zakorzenienie w Chrystusie i stałe przypominanie sobie, iż jesteśmy członkami wielkiej
rodziny Bożej. Wierzę, że nasze spotkania przy grobie Świętej pozwolą każdemu poczuć się
częścią tej wspólnoty, jaką jest nasz Kościół Wrocławski oraz zawsze odpowiadać „tak” na
Boże zaproszenie.
Na trud pielgrzymowania z serca wszystkim błogosławię
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Powyższe ZAPROSZENIE J.E. Księdza Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego należy
odczytać we wszystkich kościołach i kaplicach Archidiecezji w niedzielę 12 października br.
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