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KOMUNIKAT
DO DUCHOWIEŃSTWA I WIERNYCH ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ
W ZWIĄZKU Z ROZPOCZĘCIEM PEREGRYNACJI
RELIKWII ŚW. JOANNY BERETTY MOLLA

Umiłowani Archidiecezjanie,
Pragnę podzielić się z Wami radosną wiadomością, że zapowiedziana przeze mnie, w Liście
Pasterskim na Adwent 2007 r., PEREGRYNACJA RELIKWII św. Joanny Beretty Molla, Patronki
narzeczonych, małżeństw i rodzin, już się rozpoczęła. Inauguracja odbyła się 5 lutego, w wigilię Środy
Popielcowej, w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Przez cały
Wielki Post relikwie wędrują do żeńskich Zgromadzeń Zakonnych miasta Wrocławia. Ta modlitwa
rodzin duchownych w czasie Wielkiego Postu ma wyprosić błogosławieństwo Boże dla peregrynacji,
by przyniosła ona obfite owoce w małżeństwach i rodzinach naszej Archidiecezji i w całym Kościele
Świętym.
Zasadnicza peregrynacja relikwii św. Joanny Beretty Molla, w dekanatach i parafiach
Archidiecezji, rozpocznie się w sobotę 29 marca, w wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego,
w Dekanacie Oleśnica - Wschód, w parafii Matki Bożej Miłosierdzia. Peregrynacja trwać będzie przez
dwa lata, a jej zakończenie nastąpi 27 września 2009 roku. Peregrynacja odbywać się będzie pod
hasłem: „Obronić godność małżeństwa i rodziny”.
Dzielę się też wielką radością, że otrzymałem List od Ojca Świętego Benedykta XVI,
w którym Papież oznajmia, że z zadowoleniem przyjął informację o kierunkach realizacji programu
duszpasterskiego w Archidiecezji Wrocławskiej. Ojciec Święty pisze: Dobrze, że w programie
duszpasterskim tak wiele miejsca będzie poświęcone sprawom rodziny, małżeństwa i przygotowania
młodzieży do życia małżeńskiego. (…) Niech wsparciem i umocnieniem dla wszystkich rodzin będzie
święta Joanna Beretta Molla, której relikwie podczas przygotowanej peregrynacji nawiedzą parafie
i ośrodki duszpasterskie Archidiecezji. Niech ta, która dała światu przykład troski o rodzące się życie
uprasza potrzebne łaski dla wszystkich matek, rodzin i przygotowujących się do życia małżeńskiego.
(…) Wszystkim uczestnikom wspomnianej peregrynacji świętych relikwii z serca udzielam
Apostolskiego Błogosławieństwa.
Słowa Ojca Świętego Benedykta XVI i Jego Błogosławieństwo napawa nas wszystkich
chrześcijańską nadzieją, że wędrowanie relikwii św. Joanny Beretty Molla po Dolnośląskiej Ziemi
oraz gorąca modlitwa w intencji małżeństw i rodziny staną się wsparciem dla każdej rodziny, by jej
trwałym fundamentem były ewangeliczne wartości i płynąca z nich troska o ochronę życia od
momentu poczęcia do naturalnej śmierci.
Zachęcam Was wszystkich, dzieci, młodzież, narzeczonych a szczególnie rodziny katolickie,
by licznie i chętnie uczestniczyły w tej peregrynacji, wypraszając dla siebie i swoich bliskich obfitość
łask Bożych. Niech wpatrywanie się w postać współczesnej świętej Joanny Beretty Molla, małżonki
i matki, pomaga odkrywać prawdziwą, czystą, płodną i piękną miłość małżeńską przeżywaną jako
odpowiedź na Boże powołanie. Liczę na Wasze zaangażowanie i Waszą modlitwę.
W załączeniu przekazuję każdej Parafii kopię Listu Ojca Świętego Benedykta XVI, jako
wymowną pamiątkę peregrynacji tych świętych relikwii w naszej Archidiecezji.
Wszystkim organizatorom i uczestnikom Peregrynacji
z serca udzielam Pasterskiego Błogosławieństwa
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