Zaproszenie
do udziału w Archidiecezjalnej Pielgrzymce Duchowieństwa i Wiernych
na Jasną Górę (23–24 września 2016 r.)
Wrocław, 21 sierpnia 2016 r.
Umiłowani w Panu, Siostry i Bracia, Ojciec święty Franciszek w czasie swojej pielgrzymki do
Polski kilka razy zwracał uwagę na rolę Matki Bożej w życiu człowieka wierzącego. Na Jasnej
Górze Papież powiedział, że Maryja „jest schodami, które przemierzył Bóg, aby zejść do nas i
stać się bliskim i konkretnym”. Dodał przy tym, że właśnie w tym narodowym sanktuarium Ta,
która z wiarą przyjęła Boże Słowo, oferuje nam swoją bliskość i z macierzyńską troską pomaga
żyć Ewangelią na co dzień.
Dlatego u progu rozpoczynającego się roku szkolnego i akademickiego oraz przed
rozpoczęciem nowego roku duszpasterskiego pragniemy jako Archidiecezja Wrocławska
zatrzymać się w domu Matki, by doświadczyć tej bliskości, a zarazem by uczyć się od Niej
nieustannego odczytywania na nowo słowa Bożego i dzielenia się tym Słowem wszędzie tam,
gdzie Bóg nas pośle. Uczynimy to w czasie kolejnej ARCHIDIECEZJALNEJ PIELGRZYMKI
DUCHOWIEŃSTWA I WIERNYCH NA JASNĄ GÓRĘ, która w tym roku odbędzie się w dniach 23
i 24 września pod hasłem: „Idźcie i głoście z Maryją, Matką żywej Ewangelii”.
Patrząc w oczy Czarnej Madonny i rozważając tajemnice Jej życia, uświadamiamy sobie, że
słowo Boże nie jest zwyczajną kroniką, opowiadaniem o rzeczach minionych czy pamiętnikiem,
spisanym jedynie, by ustrzec od zapomnienia to, czego Bóg dokonał w przeszłości. Ewangelia
jest zawsze żywa i przypomina, że tak, jak Bóg działał dwadzieścia wieków temu, podobnie
działa dziś. Trzeba jedynie otworzyć oczy i dostrzec ślady Jego działania w naszym życiu. Matka
Boża – jak mówił papież Franciszek – nie tylko pomaga w przyjmowaniu Bożego słowa, ale
przede wszystkim daje łaskę bycia żyjącymi pisarzami Ewangelii. Od Niej możemy uczyć się,
jak nadać ciało Słowu, które czytamy lub którego słuchamy.
Stąd moja prośba: przybądźcie na JASNĄ GÓRĘ, by podziękować Maryi za opiekę nad nami i
powierzyć Jej siebie samych, nasze rodziny, parafie, całą Archidiecezję i naszą Ojczyznę.
Całonocne czuwanie w kaplicy cudownego obrazu rozpoczniemy Mszą św. w bazylice
jasnogórskiej o godz. 18.30, której będę przewodniczył. O godz. 21.00 spotkamy się na Apelu
Jasnogórskim, a o północy na Eucharystii przed wizerunkiem Czarnej Madonny. Nasze trwanie
przed Matką zakończymy Mszą św. o godz. 6.00. Mocno ufam, że dane nam będzie spotkać się
na Jasnej Górze, by wspólnie pukać do domu Matki i prosić, by pomagała nam stawać się
wiarygodnymi świadkami Ewangelii.
Dziękując Wam, Bracia Kapłani, za dotychczasowe zaangażowanie w przygotowanie naszego
ARCHIDIECEZJALNEGO CZUWANIA, proszę o pomoc w zorganizowaniu wyjazdów dla
wiernych, którym posługujecie. Wierzę, że nasze pielgrzymowanie przyniesie wszystkim
błogosławione owoce.
W tym duchu wszystkim z serca błogosławię
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