Zaproszenie
do udziału w Archidiecezjalnej Pielgrzymce Ludzi Pracy do Henrykowa
(29 kwietnia 2016 r.)
Umiłowani w Panu Siostry i Bracia,
Papież Franciszek od początku swojego pontyfikatu zachęca wszystkich chrześcijan, by w świecie,
w którym panuje kultura starcia, potyczki, podziałów i odrzucenia tworzyli kulturę spotkania, opartą
na bliskości i przyjaźni. Ojciec Święty poprzez swoje słowa i gesty przypomina, że to czego uczy nas
Chrystus, to przede wszystkim spotykania się i pomagania sobie nawzajem. Zwraca uwagę, że
musimy budować, tworzyć, konstruować kulturę spotkania. Ilu kłopotów, rozbieżności i nieszczęść
udałoby się uniknąć zarówno w życiu rodzinnym, społecznym czy państwowym, gdyby ludzie
potrafili spotykać się ze sobą, rozmawiać i wzajemnie wspierać.
Podziały i brak integracji odczytuję jako jeden ze znaków czasu, który – jako ludzie wierzący –
musimy zinterpretować w optyce wiary w Jezusa Chrystusa i odpowiedzieć na niego tak, jak uczy
nas Mistrz z Nazaretu. Dlatego – po rozmowach z przedstawicielami różnych środowisk – zrodziła
się myśl zorganizowania archidiecezjalnej pielgrzymki połączonej ze spotkaniem ludzi pracy z całego
Dolnego Śląska. Chcemy w ten sposób nawiązać do chlubnych tradycji spotkań, łączących
przedstawicieli różnych zawodów i grup społecznych, skupiających zarówno pracowników, jak i
pracodawców.
Dlatego z radością i nadzieją zapraszam Was wszystkich – podejmujących prace w różnych
zawodach i wykonujących różne zajęcia – do udziału w I ARCHIDIECEZJALNEJ
PIELGRZYMCE LUDZI PRACY do HENRYKOWA, którą będziemy przeżywać 15 maja
br. Nasze spotkanie rozpocznie Msza Święta o godz. 12.00, w czasie której będziemy modlić się o
Boże błogosławieństwo dla Was i Waszych Rodzin. Po Eucharystii zaplanowaliśmy możliwość
zwiedzenia pięknego opactwa pocysterskiego oraz liczne atrakcje.
Wierzę jednak, że najistotniejszym powodem wybrania się tego dnia do Henrykowa będzie
pragnienie spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem oraz że dzięki temu odpowiemy na wezwanie
Papieża Franciszka, budując kulturę stanowiącą antidotum dla podziałów i odrzucenia.
Dziękuję wszystkim organizacjom, które już dziś włączają się w przygotowanie tej pielgrzymki.
Dziękuję także duszpasterzom za pomoc w zorganizowaniu wyjazdów dla wiernych, którym
posługują. Wierzę, że nasze pielgrzymowanie przyniesie wszystkim błogosławione owoce.
W tym duchu wszystkim z serca błogosławię
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