MARIAN GOŁĘBIEWSKI
ARCYBISKUP METROPOLITA WROCŁAWSKI

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU
W ARCHIDIECEZJALNEJ PIELGRZYMCE NA JASNĄ GÓRĘ
w dniach 21 i 22 września 2012 r.
Umiłowani w Panu, Siostry i Bracia,
Za nami czas wakacji, urlopów, letniego wypoczynku. Czas pieszych pielgrzymek
na Jasną Górę, wśród których obecna była nasza Archidiecezjalna Piesza Pielgrzymka
licząca ponad dwa i pół tysiąca uczestników.
W naszej Archidiecezji tradycją już jest, że w miesiącu wrześniu, 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.
Drodzy Diecezjanie!
Tegoroczna Pielgrzymka wypływa z potrzeby naszych serc przepełnionych miłością
i wdzięcznością wobec Matki Chrystusa i Matki Naszej. Właśnie nadchodzi czas naszego
udania się do Niej 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 licznie, byśmy mogli dziękować Maryi za
dowody Jej opieki nad nami i ponowić zawierzenie Matce Bożej siebie samych, nasze
Rodziny i Parafie, Archidiecezję i Ojczyznę.
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
pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego. O godz. 21.00, według
zwyczaju jasnogórskiego, odbędzie się Apel Jasnogórski, który osobiście poprowadzę,
poprzedzony modlitwą różańcową. W centrum czuwania jest Pasterka Maryjna o godz. 24.00,
której przewodniczyć będzie J.E. Ks. Bp Andrzej Siemieniewski. Przed północą i po północy
wierni wyznaczonych dekanatów trwać będą na modlitewnym czuwaniu przed obrazem
Królowej Polski. Czuwanie zakończy się Uroczystą Mszą św. koncelebrowaną, o godz. 6.00,
pod moim przewodnictwem. Szczegółowy program naszego pobytu na Jasnej Górze
dołączam do zaproszenia.
Aktualnie w roku duszpasterskim realizujemy podjęty przez nas program, synchronizując go z ogólnopolskim programem duszpasterskim pod hasłem: „Kościół naszym
domem – Diecezja rodziną”. Dlatego podczas ubiegłorocznej Pielgrzymki, prosiliśmy
u tronu naszej Matki, abyśmy z Nią poznawali Kościół jako nasz dom, ale też odkrywali
Diecezję w jej wielkim potencjale, jaki stanowią kapłani i wierni świeccy.
Czekający nas nowy rok, od strony duszpasterskiej, zapowiada się bardzo interesująco.
Ojciec Święty Benedykt XVI zapowiedział go jako Rok Wiary, który uroczyście
zainauguruje 11 października br. Dlatego maryjne motto naszej Pielgrzymki staje się zarazem
prośbą: „Któraś uwierzyła - wspieraj nas w pielgrzymce wiary”. Ufamy, że realizacja
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planowanych inicjatyw duszpasterskich w Roku Wiary owocna będzie dla ożywienia wiary
wśród wiernych naszej Archidiecezji.
Z głęboką zatem wiarą, nadzieją i miłością otoczymy Cudowny Wizerunek
Jasnogórski i tuląc się do serca Maryi Matki, powierzymy Jej dzieci, młodzież, studentów,
ich rodziców, nauczycieli, wykładowców, wychowawców, siebie samych, nasze rodziny,
parafie. Oddamy Jej w opiekę nasz lokalny Wrocławski Kościół, całą Ojczyznę, prosząc
o odwagę w wyznawaniu wiary dla wszystkich odpowiedzialnych za przyszłość Polski
i Kościoła.
Na termin Pielgrzymki, w porozumieniu z Ojcami Paulinami, Kustoszami
Jasnogórskiego Sanktuarium, wybraliśmy dni 21 i 22 września br.
Umiłowani Archidiecezjanie!
Zatroskany o życie religijne, 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,
ofiarowanej
w intencjach wcześniej podanych, w dniach 21 i 22 września br.
Ze szczególnym zaproszeniem, do udziału w tej Pielgrzymce, zwracam się do Was,
Drodzy Bracia Kapłani, zatroskanych o życie duchowe i zbawienie waszych wiernych.
Wszystkich chorych, ludzi starszych zapraszam do duchowego pielgrzymowania z nami.
Niech Maryja, którą chcemy prosić, by pomogła nam wzmocnić naszą wiarę i realizować ją
w życiu, ochrania w drodze wszystkich, którzy wyruszą w Archidiecezjalnej Pielgrzymce do
Jej Tronu na Jasnej Górze. Zachętą niech będzie też wezwanie płynące z lubianej pieśni
maryjnej: Przyjdźcie do mnie moje dzieci, przyszedł czas, ach przyszedł czas!
Wszystkim z miłością udzielam arcypasterskiego błogosławieństwa

+ Marian Gołębiewski
Arcybiskup Metropolita Wrocławski
Wrocław, dnia 20 sierpnia 2012 r.
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Zarządzenie
Powyższe ZAPROSZENIE wystosowane przez J.E. Księdza Arcybiskupa, Metropolitę
Wrocławskiego, należy odczytać we wszystkich kościołach i kaplicach Archidiecezji w niedzielę
9 września br.
Wrocław, 21.08.2012 r.

WIKARIUSZ GENERALNY

3

