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Wrocław, dnia 08.11.2013 r.

KOMUNIKAT
do Duchowieństwa i Wiernych Archidiecezji Wrocławskiej
w związku z zakończeniem ROKU WIARY
w Uroczystość Chrystusa Króla - 24.11.2013 r.

Ojciec Święty Benedykt XVI zainaugurował ROK WIARY w Kościele
Powszechnym 11 października 2012 r. We wspomniane wydarzenie, którego istota
została określona w papieskim dokumencie „Porta fidei”, aktywnie włączył się
również Kościół Wrocławski. Przy tej okazji zostało podjętych wiele duszpasterskich
inicjatyw, aby - zgodnie z postulatami Ojca Świętego - w tym Roku każdy wierzący
odkrył treść wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej,
i zastanowił się nad samym aktem wiary. Można do nich zaliczyć m.in. Kongres
Nowej Ewangelizacji połączony z Tygodniem Ewangelizacyjnym. Na szczególną
uwagę zasługuje przeprowadzona w omawianym okresie we wszystkich parafiach
naszej Archidiecezji Peregrynacja Krzyża Wielkopiątkowego bł. Jana Pawła II. Dzięki
obecności wśród nas tego symbolu zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią mieliśmy
niepowtarzalną sposobność, by, wpatrzeni w przykład Papieża Polaka i świadectwo
jego głębokiej wiary, zamanifestować również nasze przywiązanie do Boga
i pozytywną odpowiedź na Jego zaproszenie do wzajemnego dialogu.
ROK WIARY dobiega końca. Gorąco pragnęliśmy, by prowadzone w tym
niezwykłym „czasie łaski” działania duszpasterskie sprawiły, że każdy z nas
doświadczy z radością, jak pięknie być chrześcijaninem.
Na zakończenie ROKU WIARY ośmielam się wyrazić nadzieję, że jego
przeżywanie zarówno we wspólnocie parafialnej, jak i diecezjalnej, w znacznym
stopniu przyczyniło się do umocnienia naszej więzi z Chrystusem i odnowienia
głębokiej z Nim relacji.
Uroczyste zakończenie ROKU WIARY pod przewodnictwem Ojca Świętego
Franciszka nastąpi w Uroczystość Chrystusa Króla - 24 listopada br. W tym
samym dniu sfinalizujemy przeżywanie tego wyjątkowego wydarzenia również
w naszej Archidiecezji. Jako Arcybiskup Metropolita Wrocławski będę osobiście
przewodniczył Mszy Świętej w Archikatedrze o godz. 10.00. Uczestniczyć w niej
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będą m. in. członkowie Akcji Katolickiej Archidiecezji Wrocławskiej oraz
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z racji swojego Patronalnego Święta.
Będziemy wówczas kończyć także Pierwszy Diecezjalny Kongres Akcji Katolickiej,
stanowiący ostatni akord dobiegającego końca ROKU WIARY.
Jako Pasterz naszego lokalnego Kościoła proszę Księży Proboszczów
o celebrowanie w Uroczystość Chrystusa Króla (24 listopada br.) głównej Mszy
Świętej jako dziękczynienia za wszelkie płynące w okresie mijającego Roku łaski,
szczególnie z racji Peregrynacji Krzyża Papieskiego w naszej Archidiecezji. Podczas
Liturgii należy złożyć uroczyste wyznanie wiary, a po Komunii św. odśpiewać
dziękczynne „Ciebie Boga wysławiamy”.
Drodzy Diecezjanie,
Wszystkich bardzo serdecznie zachęcam do głębokiego przeżywania tych
ważnych dla Kościoła Powszechnego i naszej Rodziny Diecezjalnej wydarzeń, prosząc
o modlitwę o radość wiary w naszym codziennym życiu.
Z serca Wam wszystkim błogosławię

+ Józef Kupny
Arcybiskup Metropolita Wrocławski
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Zarządzenie
Powyższy Komunikat Księdza Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego należy
odczytać we wszystkich kościołach i kaplicach Archidiecezji w niedzielę 17 listopada br.
Wrocław, 08.11.2013 r.
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