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30. ROCZNICĄ
JANA PAWŁA II DO OJCZYZNY

W ZWIĄZKU Z
PIERWSZEJ PIELGRZYMKI

30 lat temu, 2 czerwca 1979 r., Jan Paweł II rozpoczął swoją pierwszą pielgrzymkę
do Ojczyzny. Była ona wielkim wydarzeniem, bo była pierwszą wizytą w Polsce Następcy
św. Piotra, w jej tysiącletnich dziejach. Była to pierwsza pielgrzymka europejska
w pontyfikacie Jana Pawła II i pierwsza wizyta głowy Kościoła rzymsko-katolickiego
w kraju rządzonym przez komunistów.
Do tej bezprecedensowej pielgrzymki Papież wracał przy każdej jej rocznicy. W jej
25. rocznicę w słowie skierowanym do rodaków mówił m.in.: „Dziś mija 25 lat od dnia,
w którym po raz pierwszy ucałowałem polską ziemię. Wciąż wracam myślami do tamtych
dni i dziękuję za powiew Ducha Świętego, który przeszedł przez tę ziemię i dokonał głębokiej przemiany. Proszę Boga, aby błogosławił naszej Ojczyźnie i wszystkim Polakom”.
Trzeba i nam wracać do tamtych chwil, nie tylko po to, żeby wspominać
i świętować kolejną rocznicę, ale żeby odnawiać entuzjazm wiary, który nam wtedy
towarzyszył. „Jedynym orężem Jana Pawła II było słowo ewangelicznej prawdy i miłości.
To słowo poruszyło sumienia i przywróciło poczucie godności narodowi upokorzonemu
obcą, bezbożną ideologią. To słowo zbudziło zryw ogólnonarodowej solidarności, które
stało się początkiem pozytywnych zmian, prowadzących do wolności. […] Podróż ta miała
nie tylko głęboki wymiar religijny, ale również wymiar społeczny i polityczny;
zapoczątkowała i przyspieszyła zmiany w naszej Ojczyźnie, a w konsekwencji w innych
krajach” – czytamy w komunikacie Episkopatu, nawiązującym do 30. rocznicy pierwszej
pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.
Papieskie pielgrzymowanie w 1979 r. rozpoczęło się w Warszawie. Na Placu
Zwycięstwa Jan Paweł II wypowiedział niezapomniane słowa modlitwy: „Niech zstąpi
Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!”.
W myśl wezwania Jana Pawła II, by Duch Święty nieustannie wspierał proces
przemian służący odnowie naszej wspólnej ziemi, w sobotę 6 czerwca br. na
pl. Piłsudskiego w Warszawie odbędzie się wielkie CZUWANIE MODLITEWNE. W sposób
szczególny zaproszeni są na nie członkowie ruchów i stowarzyszeń kościelnych. Zebrani
na placu z ufnością powierzą Bogu polskie dziś, modląc się o odnowę życia społecznego
i politycznego, a także o odnowę wiary i życia chrześcijańskiego w Polsce i Europie.
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Osobiście zapraszam członków stowarzyszeń i ruchów katolickich naszej Archidiecezji do
uczestnictwa w tym czuwaniu.
Drodzy Archidiecezjanie!
Jako Kościół Wrocławski, na Dolnym Śląsku, chcemy uczestniczyć wraz z całym
Narodem w obchodach 30. rocznicy pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego Jana
Pawła II do Polski. Dzień 7 czerwca (niedziela) br. niech będzie w każdej parafii
Archidiecezji Wrocławskiej DNIEM DZIĘKCZYNIENIA upamiętniającym pierwszą pielgrzymkę
Jana Pawła II do Ojczyzny, dniem wdzięczności Bożej Opatrzności za wolność i
odzyskanie niepodległości. Niech w każdej parafii zostanie odprawiona w sposób
uroczysty Msza św. z intencją dziękczynną. Zachęcam do zorganizowania przez grupy
parafialne modlitewnego czuwania, z uwzględnieniem tekstów homilii Ojca Świętego z
pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, np. w ramach nabożeństwa czerwcowego. Byłoby
rzeczą właściwą, gdyby w tym dniu, w parafiach naszej Archidiecezji, mocno wybrzmiała
też modlitwa o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II.
Ojciec Święty, 30 lat temu, dodawał nam ducha, zachęcał do wewnętrznej walki
o wierność Bogu i Narodowi. Podkreślał, że pragnie, aby jego pielgrzymka do Ojczyzny
służyła dobru wszystkich Polaków, polskich rodzin, narodu i państwa. Jubileuszowe
obchody inspirują nas do odkrywania na nowo tamtego papieskiego przesłania.
Na koniec chcę przywołać jeszcze raz prorocze wołanie Jana Pawła II sprzed
30 laty, pamiętając, że uwolniło ono w Polakach prawdziwy entuzjazm, który niczym
wicher historii, w duchu solidarności ludzi dobrej woli, w pokojowy sposób wyzwolił
narody Europy:
„Niech zstąpi Duch Twój!
Niech zstąpi Duch Twój!
I odnowi oblicze ziemi,
Tej Ziemi! Amen”.
Wszystkim z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa
+ Marian Gołębiewski
Arcybiskup Metropolita Wrocławski
Wrocław, dnia 08.05.2009 r.,
w uroczystość św. Stanisława Bpa i M.
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ZARZĄDZENIE
Powyższy KOMUNIKAT należy odczytać we wszystkich kościołach i kaplicach Archidiecezji
Wrocławskiej w uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 31 maja br.
Wrocław, 8.05.2009 r.
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