KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO
KURII METROPOLITALNEJ WROCŁAWSKIEJ
NA KONFERENCJĘ REJONOWĄ

02 i 09 września 2006 r.
_________________________________________________________

1. W bieżącym roku przypadają dwa wielkie jubileusze związane z dziejami Polskiego Narodu
i Jasnej Góry: Jubileusz 350-lecia Ślubów króla Jana Kazimierza i 50-lecia Jasnogórskich
Ślubów Narodu. Wydział Duszpasterski informuje, że z tej racji odbędzie się
Archidiecezjalna Pielgrzymka Duchowieństwa i Wiernych do tronu naszej Pani
i Królowej na Jasną Górę w dniach 29 i 30 września br. Zaproszenie Księdza
Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego i szczegółowy program Czuwania jest przekazany
wszystkim Księżom Proboszczom.
2. J.E. Ksiądz Arcybiskup Marian Gołębiewski, Metropolita Wrocławski, Dekretem z dnia
31.05.2005 r. ustanowił Diecezjalne Sanktuarium NMP „Matki Nowej Ewangelizacji”
w SOBÓTCE. W Dekrecie tym Metropolita pisze m.in.: „Decyzje Stolicy Apostolskiej z lat
1992 i 2004, dotyczące reorganizacji terytorialnej Metropolii Wrocławskiej sprawiły, że
główne Sanktuaria Maryjne naszej Archidiecezji znalazły się poza jej granicami. Fakt ten
nałożył na nas obowiązek znalezienia takiego ośrodka duszpasterskiego, w którym
moglibyśmy stworzyć nowe, dynamiczne centrum kultu Niepokalanej Dziewicy. [...] Niech
to Sanktuarium staje się miejscem modlitwy dla wiernych różnych grup wiekowych
i zawodowych, w którym wszyscy będą się uczyć, jak wprowadzać w życie najważniejsze
przykazanie – miłości Boga i bliźniego. Niech będzie miejscem nieustannego wołania
o dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne dla naszej Archidiecezji i dla całego
Kościoła Powszechnego”.
Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej, idąc za wskazaniami zawartymi w Dekrecie
ustanawiającym Diecezjalne Sanktuarium NMP „Matki Nowej Ewangelizacji” w Sobótce,
zamierza wspólnie z Księżmi Duszpasterzami uczynić to Sanktuarium rzeczywistym
ośrodkiem duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej.
Zostanie opracowany program pielgrzymek do Diecezjalnego Sanktuarium NMP „Matki
Nowej Ewangelizacji” tak, aby wierni każdej Parafii i różne grupy wiekowe i zawodowe,
Stowarzyszenia Katolickie naszej Archidiecezji mogły wraz ze swymi Duszpasterzami
nawiedzić to Sanktuarium.
Aktualnie dobiega końca przygotowanie Domu Pielgrzyma przy tym Sanktuarium,
co z pewnością ułatwi organizację pielgrzymek.
Wydział Duszpasterski Kurii liczy też na inicjatywy Księży i Wiernych w rozwoju kultu
„Niepokalanej Dziewicy” w centralnym Sanktuarium Maryjnym naszej Archidiecezji –
NMP „Matki Nowej Ewangelizacji” w Sobótce.
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3. W ramach promowania Duszpasterstwa Biblijnego do wszystkich Parafii naszej
Archidiecezji zostaną przesłane materiały dla Duszpasterzy zatytułowane „Krąg Biblijny”,
przygotowane przez Ogólnopolskie Duszpasterstwo Biblijne „Dzieło Biblijne”. Materiały te
będą znakomitą pomocą do organizowania „Niedzieli Biblijnej”, jak również „Kręgów
Biblijnych” w Parafii.
4. W nawiązaniu do Komunikatów DDM, Wydział Duszpasterski informuje, że główna
pielgrzymka Młodzieży Archidiecezji Wrocławskiej do Sanktuarium NMP „Matki Nowej
Ewangelizacji” w Sobótce odbędzie się w czerwcu 2007 r. Będzie to kontynuacja
dotychczasowych pielgrzymek młodzieży do Sanktuarium w Wambierzycach.
5. Dnia 10 września br. przypada Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię.
W związku z tym, spełniając prośbę i oczekiwania Stowarzyszeń skupiających pacjentów
i rodziny osób z zaburzeniami psychicznymi, Wydział Duszpasterski zwraca się z prośbą do
Księży Duszpasterzy, aby w kościołach parafialnych w niedzielę 10 września br.
w modlitwie powszechnej modlić się w intencji chorych na schizofrenię i inne choroby
psychiczne, jako wyraz duchowej solidarności z tymi osobami.
6. Na prośbę Księdza Arcybiskupa Józefa Życińskiego, Wydział Duszpasterski informuje, że
w piątek 22 września br. w ramach tegorocznych Dni Majdanka odbędzie się Dzień Modlitw
Kapłanów Polski i Ukrainy, nawiązujący do duchowego przesłania błog. Emiliana Kowcza
– kapłana greckokatolickiego, który zginął w Majdanku z powodu pomocy okazywanej
Żydom. Rozpoczęcie Dnia Modlitwy na Majdanku o godz. 900; Msza św. koncelebrowana
o godz. 1100.
7. Wydział Duszpasterski Kurii informuje, że Prowincja Braci Mniejszych Kapucynów
w Krakowie organizuje „Szkołę dla Spowiedników”. Od 10 sierpnia br. rozpoczęto
przyjmowanie uczestników do trzeciej edycji „Szkoły dla Spowiedników”. W dniach 22-27
października br. odbędzie się pierwszy cykl zajęć tej edycji „Szkoły”. Podstawowy program
„Szkoły” jest realizowany w trakcie czterech pięciodniowych sesji odbywających się w ciągu
dwóch lat. Zajęcia prowadzą zarówno wykładowcy uczelni katolickich, jak i znani
spowiednicy – praktycy.
Księża zainteresowani taką możliwością formacji bliższe informacje mogą uzyskać
bezpośrednio u organizatorów „Szkoły dla Spowiedników”: tel. 012/422-48-03 lub e-mail:
szkola@kapucyni.krakow.pl
Wrocław, dnia 31.08.2006 r.
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