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JÓZEF KUPNY
ARCYBISKUP METROPOLITA WROCŁAWSKI

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU
W ARCHIDIECEZJALNEJ PIELGRZYMCE
DUCHOWIEŃSTWA I WIERNYCH NA JASNĄ GÓRĘ
w dniach 20 i 21 września 2013 r.
Umiłowani w Panu Archidiecezjanie,
Jako nowy Wasz Pasterz, z radością przyjmuję fakt, że w naszej Archidiecezji tradycją
jest, iż w miesiącu wrześniu, kiedy po wakacjach szkoły znów wypełnione są dziećmi i młodzieżą, przed nowym rokiem duszpasterskim, wszystkie sprawy, prace duszpasterskie i katechetyczne zanosimy wspólnie w ARCHIDIECEZJALNEJ PIELGRZYMCE DUCHOWIEŃSTWA
i WIERNYCH do TRONU NASZEJ MATKI i KRÓLOWEJ na JASNĄ GÓRĘ.
W bieżącym roku nasze pielgrzymowanie nabiera szczególnego charakteru, przypada
bowiem w ROKU WIARY, w którym przeżywamy piękno wiary, starając się odkryć treść wiary
„wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej”. Prologiem do przeżywania przez
nas ROKU WIARY była ubiegłoroczna Archidiecezjalna Pielgrzymka Duchowieństwa i Wiernych
na Jasną Górę pod hasłem: „Któraś uwierzyła” – wspieraj nas w pielgrzymce wiary.
Drodzy Diecezjanie!
Tegoroczna Pielgrzymka wypływa z potrzeby naszych serc przepełnionych miłością
i wdzięcznością wobec Matki Chrystusa i Matki Naszej. W pobożnej pieśni śpiewamy
wezwanie Maryi: „Słyszeliśmy dźwięczny głos, jak Maryja woła nas. Przyjdźcie do mnie moje
dzieci, przyszedł czas, ach przyszedł czas”. Byliśmy na Jasnej Górze 10 sierpnia, wędrując
pieszo z Katedry Wrocławskiej do Matki Bożej Częstochowskiej. Przewodniczyłem Mszy św.
na zakończenie Pielgrzymki i podziwiałem tych wytrwałych pątników zmęczonych upałami,
lecz rozmodlonych i radosnych oraz wdzięcznych za ten święty czas rekolekcji w drodze.
Nadchodzi czas naszego następnego udania się do Matki Bożej na Jasną Górę. Jako
Archidiecezja Wrocławska, Księża Biskupi, Duchowieństwo i Wierni, chcemy znów być
u Królowej naszego Narodu. Umiłowani Bracia i Siostry, proszę Was, przybądźcie na Jasną
Górę liczniej niż zwykle, byśmy mogli dziękować Maryi za dowody Jej opieki nad nami
i ponowić zawierzenie Matce Bożej siebie samych, nasze Rodziny i Parafie, całą Archidiecezję
i całą Ojczyznę, przeżywającą obecnie szczególny okres w swoim rozwoju.
Nasze Archidiecezjalne Pielgrzymowanie ma w swej formie specjalny charakter. Jest
ono bowiem połączone z całonocnym czuwaniem modlitewnym w kaplicy cudownego obrazu
Pani Jasnogórskiej, które rozpoczyna się Mszą św. w bazylice jasnogórskiej o godz. 18.30.
O godz. 21.00 Apel Jasnogórski poprzedzony modlitwą różańcową w kaplicy cudownego
obrazu Matki Bożej. W centrum czuwania jest Pasterka Maryjna o godz. 24.00. Czuwanie
zakończy się uroczystą Mszą św. koncelebrowaną, o godz. 6.00. Szczegółowy program naszego
pobytu na Jasną Górę dołączam do zaproszenia.
Czekający nas nowy rok, od strony duszpasterskiej, przebiegać będzie pod hasłem:
„WIERZYMY W SYNA BOŻEGO”. Dlatego motto naszej Pielgrzymki brzmi: „Z MARYJĄ
WIERZYMY W SYNA BOŻEGO”. Ufam, że realizacja planowanych inicjatyw duszpasterskich
w nowym roku pastoralnym przyczyni się do pogłębienia naszej więzi z Chrystusem.
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Zatem z głęboką wiarą, nadzieją i miłością otoczymy Cudowny Wizerunek Jasnogórski
i tuląc się do serca Maryi Matki, powierzymy Jej: dzieci, młodzież, studentów, ich nauczycieli,
katechetów, wychowawców, siebie samych, nasze rodziny, parafie. Oddamy Jej w opiekę nasz
lokalny Wrocławski Kościół, całą Ojczyznę, prosząc o odwagę dla wszystkich odpowiedzialnych za przyszłość Polski i Kościoła.
Umiłowani Archidiecezjanie!
Zatroskany o życie wiarą w duchu Ewangelii, zwracam się po ojcowsku do Was
wszystkich: do Duchowieństwa Diecezjalnego i Zakonnego, do Żeńskich Zgromadzeń
Zakonnych, do Rodziców i Nauczycieli, do Dzieci i Młodzieży, do wszystkich grup i wspólnot
modlitewno-formacyjnych, do stowarzyszeń i ruchów katolickich, do sprawujących władzę
państwową i samorządową i z a p r a s z a m do licznego udziału w ARCHIDIECEZJALNEJ
PIELGRZYMCE na JASNĄ GÓRĘ, w dniach 20 i 21 września br.
Ze szczególnym zaproszeniem do udziału w tej Pielgrzymce zwracam się do Was,
Drodzy Bracia Kapłani, zatroskanych o życie duchowe i zbawienie wiernych naszej
Archidiecezji. Wszystkich chorych, ludzi starszych zapraszam do duchowego pielgrzymowania
z nami. Niech Maryja, którą chcemy prosić, by pomogła nam służyć życiu, ochrania w drodze
wszystkich, którzy wyruszą w Archidiecezjalnej Pielgrzymce do Jej Tronu na Jasnej Górze. Już
dzisiaj z głębi naszego serca niech płynie ufnie modlitwa: Pod Twoją obronę uciekamy się
Święta Boża Rodzicielko. Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza!
Wszystkim z miłością udzielam arcypasterskiego błogosławieństwa

+ Józef Kupny
Arcybiskup Metropolita Wrocławski
Wrocław, dnia 16 sierpnia 2013 r.
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Powyższe ZAPROSZENIE wystosowane przez J.E. Księdza Arcybiskupa Metropolitę Wrocławskiego należy odczytać we wszystkich kościołach i kaplicach Archidiecezji w niedzielę 8 września br.
Wrocław, 17.08.2013 r.
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