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KOMUNIKAT
DO WIERNYCH ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ
W ZWIĄZKU Z XXXIII PIESZĄ PIELGRZYMKĄ NA JASNĄ GÓRĘ

Umiłowani Diecezjanie,
Już po raz trzydziesty trzeci w dniach 2-10 sierpnia br. wyruszy nasza Diecezjalna
PIESZA PIELGRZYMKA WROCŁAWSKA na JASNĄ GÓRĘ. Pragnę o tym religijnym wydarzeniu nie
tylko poinformować, lecz również chcę Was wszystkich, Drodzy Diecezjanie, zachęcić, byście
zainteresowali się w ROKU WIARY tą Pielgrzymką i chcieli wziąć w niej udział, na miarę
swych sił i możliwości: zdrowi – wyruszając w drogę, chorzy i wszyscy, którzy doświadczają
obiektywnych przeszkód – by włączyli się w grono pielgrzymów duchowych.
Tegoroczne rekolekcje w drodze przebiegać będą pod hasłem: „Trwajcie mocni
w wierze!”. W Roku Wiary, jaki aktualnie przeżywamy w Kościele, ten temat nie wymaga
dodatkowych uzasadnień. Skoro apostołowie prosili Pana Jezusa: „przymnóż nam wiary”
(Łk 17,5) – o ileż bardziej to umocnienie potrzebne jest każdemu z nas.
Zachęcam stałych Pielgrzymów, którzy doświadczyli już dobrodziejstw takich rekolekcji
na jasnogórskim szlaku, aby byli ambasadorami Pielgrzymki Wrocławskiej i chętnie pomogli
tym, którzy po raz pierwszy zamierzają uczestniczyć w Pielgrzymce, aby się do niej dobrze
przygotowali.
Ze szczególnym apelem zwracam się do Młodzieży naszej Archidiecezji. Dotychczas to
Wy, Kochana Młodzieży, młodzież gimnazjalna, licealna, studencka, pracująca, stanowiliście
podstawową grupę uczestników Pieszych Pielgrzymek Wrocławskich. Mam nadzieję, że w Roku
Wiary, jeszcze liczniej niż w poprzednich pielgrzymkach, chętnie podejmiecie pielgrzymkowy
trud, jako znak i wyznanie Waszej wiary.
Pielgrzymkowy czas wypełnia przede wszystkim modlitwa indywidualna i wspólnotowa.
Pielgrzymi biorą z sobą różne intencje, by je w czasie Pielgrzymki omodlić. A mamy się o co
modlić – mamy za co dziękować, o co prosić i za co przepraszać. Jak zawsze Pielgrzymi niosą
na Jasną Górę do Matki Bożej Częstochowskiej intencje osobiste, rodzinne, przyjacielskie, ale
również i te ogólne, dotyczące całego Kościoła, związane z posługą Ojca Świętego Franciszka,
z losami Ojczyzny, powołaniami do służby Bożej oraz sprawami Archidiecezji Wrocławskiej.
Drodzy Diecezjanie,
Wszystkie potrzebne informacje przekażą zainteresowanym Wasi Duszpasterze, ale też
znajdują się one na łatwych do odnalezienia stronach internetowych.
Niech nasza Matka i Królowa Maryja pobłogosławi wszystkim, którzy wyruszą na
pielgrzymkowy szlak i uprosi obfite owoce sierpniowego pielgrzymowania.
Z serca wszystkim błogosławię
+ Marian Gołębiewski
Arcybiskup Metropolita Wrocławski
_________________________
Komunikat należy odczytać podczas wszystkich Mszy św.
w pierwszą lub drugą niedzielę czerwca 2013 r.

