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KOMUNIKAT
Do Duchowieństwa i Wiernych
miasta W r o c ł a w i a
Kuria Metropolitalna Wrocławska niniejszym informuje, że w ramach
przygotowania do uroczystości Patrona miasta Wrocławia i Archidiecezji Wrocławskiej –
Św. Jana Chrzciciela, w dniach 19 i 20 czerwca br., dzięki zaangażowaniu wielu ludzi
dobrej woli, będziemy uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu religijno-artystycznym
nazwanym: „NOCE KOŚCIOŁÓW”. W godzinach wieczornych tych dwóch dni,
w wybranych świątyniach naszego miasta, odbędzie się szereg zgromadzeń modlitewnych,
liczne dyskusje panelowe, koncerty i wystawy. Zaprezentowana zostanie prapremiera
światowa Kantaty Tumskiej pt.: „Wrocław – Miasto Spotkań”. Będzie też okazja zwiedzić
obiekty sakralne dotąd nie udostępniane zwiedzającym, takie jak krypty Katedry
Wrocławskiej i mauzoleum Piastów Śląskich. Otwarte zostaną klauzury dwóch klasztorów
i Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Do późnych
godzin nocnych trwać będzie adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Spowiedzi
świętej.
W programie „NOCY KOŚCIOŁÓW” wystąpią między innymi: Filharmonia
Dolnośląska, chóry: Gaudium i Pueri Cantores Wratislavienses, Schola Gregoriana
Silesiensis, Zespół Oktoich, Arka Noego, Tomek Kamiński i inni. W dyskusjach
panelowych o Wrocławiu weźmie udział między innymi minister Władysław
Bartoszewski, w dyskusji o chrześcijańskich korzeniach naszego kontynentu prof. Jerzy
Buzek, a w rozmowach o chrześcijańskim dziedzictwie Europy Wschodniej i przemianach
demokratycznych Angelika Borys i Aleksander Milinkiewicz.
Szczegółowy program „NOCY KOŚCIOŁÓW” znajduje się na plakatach i ulotkach oraz
na stronie internetowej Katolickiego Radia RODZINA (www.radiorodzina.pl), głównego
organizatora omawianego wydarzenia.
Gorąco zapraszam Was, Drodzy Bracia i Siostry, do udziału w tym bogatym
programie, który pragnie promować wartości chrześcijańskie poprzez kulturę, dialog
ekumeniczny i porozumienie między narodami.
Organizatorom i Wykonawcom oraz Uczestnikom omawianego wydarzenia życzę
bogatych przeżyć religijnych, estetycznych, patriotycznych i widowiskowych.
Wszystkim z serca – w Imię Pańskie – błogosławię.
+ Marian Gołębiewski
Arcybiskup Metropolita Wrocławski
_________________________
Powyższy Komunikat należy odczytać
we wszystkich kościołach miasta Wrocławia
w niedzielę 14 czerwca 2009 r., w ramach
ogłoszeń duszpasterskich.

