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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.
W roku 1999, w przeddzień Jubileuszu 1000-lecia powstania Diecezji
Wrocławskiej, J.Em. Ksiądz Henryk Kardynał Gulbinowicz, wznowił praktykę rokrocznej
publicznej procesji z Relikwiami św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, do których
- w roku 2001 – dołączono Relikwie św. Doroty, Dziewicy i Męczennicy.
„U grobu Świętego Biskupa ze Szczepanowa – jak zanotował Jan Paweł II –
zrodziła się tradycja trwania przy Bożym prawie i równocześnie wielkiej miłości do
człowieka”. Ład i porządek moralny, który głosił, którego bronił i za który poniósł śmierć
męczeńską bp Stanisław – stanowi fundament wolności, jaką obdarzony jest człowiek. Ale
kult św. Stanisława odegrał znaczącą rolę nie tylko w życiu religijnym naszych ojców, lecz
także w kształtowaniu ich świadomości narodowej. Ten Święty Biskup był przedstawiany
w poświęconych sobie „Żywotach” jako „zjednoczyciel podzielonej na dzielnice
piastowskiej monarchii”. Być może określenie to wiąże się z tym, że papież Innocenty IV,
jeden egzemplarz bulli kanonizacyjnej skierował do „szlachetnych książąt polskich”
apelując, by dzień Świętego „z należytą uroczystością obchodzili”. Apel ten, według
niektórych historyków, stanowi wezwanie, a zarazem życzenie, by kult i grób św. Biskupa
pomógł książętom polskim okresu rozbicia dzielnicowego przełamać wzajemne animozje
i polityczne ambicje oraz ułatwił im powrót do tradycji jednego państwa polskiego.
Święta Dorota poniosła śmierć męczeńską w roku 305; jej kult rozwijał się bardzo
szybko w całej Europie, a także w naszej Ojczyźnie. Do Wrocławia Relikwie Świętej
sprowadzono w XIV wieku, za czasów Króla Kazimierza Wielkiego i umieszczono je
w kaplicy Ratusza, gdzie odbierała cześć jako Patronka naszego miasta. Bogato zdobiony
relikwiarz Świętej przetrwał na Dolnym Śląsku do końca ostatniej wojny, czyli do roku
1945. Aktualnie Relikwie Świętej Patronki – które po 50-ciu niemal latach powróciły do
Wrocławia – są złożone w Katedrze Wrocławskiej.
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Umiłowani, w Chrystusie Panu, Wrocławianie,
Obecnie, kiedy przeżywamy jubileusz 350-lecia ślubów króla Jana Kazimierza oraz
50-lecie Ślubów Jasnogórskich, w których Polacy – inspirowani wewnętrznie przez
Wielkiego Prymasa, Kard. Stefana Wyszyńskiego – przyjęli bardzo radykalny program
religijno-moralnej odnowy Narodu, wstawiennictwo naszych Świętych Patronów jest nam
szczególnie potrzebne, jeżeli pragniemy kontynuować realizację tego programu i wcielać
go w nasze życie indywidualne, rodzinne, zawodowe, społeczne i polityczne. Każda z tych
dziedzin ciągle jeszcze wymaga gruntownej odnowy moralnej, jeżeli spoglądamy na nie
poprzez pryzmat Ewangelii Jezusa Chrystusa. Zatem św. Stanisław, kształtujący sumienia
Polaków i orędownictwo św. Doroty przed Obliczem Boga Wszechmogącego, są nam nie
mniej potrzebne dzisiaj niż w tamtych – Im współczesnych – czasach.
W tym duchu kieruję do Was, Mieszkańcy Wrocławia, gorące z a p r o s z e n i e
do udziału w PUBLICZNEJ PROCESJI Z RELIKWIAMI św. Stanisława, Biskupa
i Męczennika oraz św. Doroty, Dziewicy i Męczennicy. Odbędzie się ona w niedzielę
24 września br. Rozpocznie się w kościele p.w. Świętej Rodziny w dzielnicy Wrocław Sępolno o godz. 15.30, a zakończy Mszą świętą w świątyni p.w. Matki Boskiej
Pocieszenia przy ul. Wittiga.
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Zarządzenie
Powyższe ZAPROSZENIE J.E. Księdza Arcybiskupa Metropolity należy odczytać w ramach
ogłoszeń duszpasterskich po wszystkich Mszach świętych w niedzielę 17 września
i przypomnieć je 24 września br.

Wrocław, 05.09.2006 r.
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