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ARCYBISKUP METROPOLITA WROCŁAWSKI

ZAPROSZENIE
DO UDZIAŁU W PUBLICZNEJ PROCESJI
Z RELIKWIAMI ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA
I ŚW. DOROTY DZIEWICY I MĘCZENNICY

Umiłowani w Panu, Bracia i Siostry, Mieszkańcy Wrocławia.
Piętnaście lat temu mieszkańcy miasta Wrocławia przeżywali kataklizm
wielkiej powodzi na Dolnym Śląsku i w samym mieście Wrocławiu. Wówczas to
została podjęta duszpasterska praktyka corocznej procesji, ulicami Wrocławia,
z Relikwiami św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, do których – w roku 2001 –
dołączono Relikwie św. Doroty, Dziewicy i Męczennicy. Ta procesja została
zainicjowana ze szczególną intencją, aby za wstawiennictwem świętych Patronów
Wrocławianie prosili Boga o opiekę i ochronę, zwłaszcza przed wielkimi
nieszczęściami, jakie dotknęły mieszkańców Dolnego Śląska i miasta Wrocławia
w 1997 r.
W tym roku śledziliśmy, w miesiącach wiosennych i letnich, jak wielkie
spustoszenia, w różnych rejonach Ojczyzny, czyniła powódź, trąby powietrzne czy
gradobicie. Widząc ogrom zniszczeń, nieszczęść i tragedii, byliśmy duchowo blisko
pokrzywdzonych naszych Braci i Sióstr, i z życzliwością otwieraliśmy się na ich
potrzeby. Bardzo wiele rodzin, doświadczając siły żywiołu, utraciło cały dobytek.
W tym roku nasza Archidiecezja i miasto Wrocław wolne były od groźnych żywiołów.
Dlatego chcemy podczas tegorocznej procesji z Relikwiami św. Stanisława
i św. Doroty dziękować Bożej Opatrzności za uchronienie nas od powodzi i prosić
Miłosiernego Boga o zachowanie naszej Archidiecezji i miasta Wrocławia
w przyszłości od wszelkich nieszczęść, a szczególnie od „wielkiej wody”. Ufamy,
we wstawiennictwo naszych Patronów, których Relikwie uroczyście poniesiemy
w procesji ulicami naszego Miasta.
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W świetle doświadczeń sprzed 15-tu lat z a p r a s z a m Was, Drodzy
Mieszkańcy Wrocławia, do udziału w PUBLICZNEJ PROCESJI z RELIKWIAMI
św. STANISŁAWA Biskupa i Męczennika oraz św. DOROTY Dziewicy i Męczennicy.
W minione lata Relikwie Świętych przeszły ulicami wszystkich dzielnic
naszego Miasta. Aktualnie została ustalona stała trasa procesji w centrum Wrocławia,
z Bazyliki św. Elżbiety w Rynku do patronalnej świątyni Świętych Patronów, noszącej
imię św. Stanisława i św. Doroty przy ul. Świdnickiej. Tegoroczna Procesja odbędzie
się w niedzielę 23 września. Rozpocznie się w Bazylice Św. Elżbiety o godz. 16.00,
a zakończy się Mszą św. pod moim przewodnictwem w kościele p.w. Św. Stanisława,
św. Doroty i św. Wacława.
Z miłością pasterską kieruję do Was, Mieszkańcy Wrocławia, gorące
zaproszenie do udziału w tej Procesji. Spodziewam się i ufnie oczekuję na liczny
udział Duchowieństwa Diecezjalnego i Zakonnego, Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych
i Was, Drodzy Bracia i Siostry, Mieszkańcy Wrocławia.
Mam wielką nadzieję, że i w tym roku Procesja z Relikwiami Męczenników,
ulicami naszego Miasta, z Waszym licznym udziałem, przyniesie błogosławione
owoce dla mieszkańców całej Archidiecezji i miasta Wrocławia.
Wszystkim z serca udzielam Pasterskiego Błogosławieństwa

+ Marian Gołębiewski
Arcybiskup Metropolita Wrocławski

_______________________________
KURIA METROPOLITALNA WROCŁAWSKA
L.dz. 1096/2012

Zarządzenie
Powyższe ZAPROSZENIE J.E. Księdza Arcybiskupa Metropolity należy odczytać w ramach
ogłoszeń duszpasterskich po wszystkich Mszach świętych w niedzielę 9 września
i przypomnieć je 16 września br.

Wrocław, 21.08.2012 r.
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