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KOMUNIKAT DO DUCHOWIEŃSTWA I WIERNYCH
ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ
w związku z zakończeniem Peregrynacji Relikwii Św. Joanny Beretty Molla
w dniu 26 września 2009 r.

W Liście Pasterskim na Adwent w 2007 r. zapowiedziałem ważną inicjatywę
duszpasterską, Peregrynację w parafiach naszej Archidiecezji Relikwii św. Joanny
Beretty Molla, wzór matki i żony, celem ożywienia i umocnienia życia Bożego
w rodzinach chrześcijańskich. Zatroskanie o małżeństwa i rodziny w Kościele
Wrocławskim wyrażało motto peregrynacji: Obronić godność małżeństwa i rodziny.
O tym programie duszpasterskim poinformowałem Ojca Świętego
Benedykta XVI. Odpowiadając, Ojciec Święty m.in. napisał: Z zadowoleniem
przyjąłem informację, że w Archidiecezji Wrocławskiej wdrażany jest program o tak
bardzo aktualnej dziedzinie ewangelizacyjnej życia jak przepowiadanie „Ewangelii
rodziny”, któremu będzie towarzyszyć Peregrynacja Relikwii św. Joanny Beretty
Molla. (…) Życie współczesnych rodzin i małżeństw jest narażone na różnorakie
niebezpieczeństwa. Dlatego każdą rodzinę będącą skarbem Kościoła trzeba wspierać
czyniąc wszystko, by jej trwałym fundamentem były ewangeliczne wartości i płynąca
z nich troska o ochronę życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. (…)
Wszystkim uczestnikom wspomnianej Peregrynacji świętych Relikwii z serca udzielam
Apostolskiego Błogosławieństwa.
Przypomnę, że Peregrynacja w parafiach Archidiecezji rozpoczęła się
w Niedzielę Miłosierdzia Bożego w 2008 r. W pierwszym roku Peregrynacji Relikwie
św. Joanny Beretty Molla nawiedziły wszystkie parafie poza miastem Wrocławiem.
W bieżącym roku Patronka małżeństw i rodzin przybywa w swych Relikwiach do
parafii wrocławskich.
Powoli dobiega końca trwająca dwa lata Peregrynacja. Uroczyste jej
zakończenie rozpocznie się procesją z Relikwiami Świętej dnia 26 września br.
o godz. 18.00 z kościoła Najśw. Maryi Panny na Piasku do Katedry Wrocławskiej,
w której o godz. 18.30, pod moim przewodnictwem, zostanie odprawiona Msza
święta. Będziemy dziękować Bogu za „czas łaski” dla małżeństw i rodzin naszej
Archidiecezji. Będziemy dziękować też Świętej Joannie Berettcie Molla za dary
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wyproszone u Boga dla małżeństw i rodzin, dla narzeczonych, dla matek w stanie
błogosławionym.
Na uroczyste zakończenie Peregrynacji z a p r a s z a m do Katedry
Wrocławskiej, szczególnie Wiernych i Duchowieństwo parafii wrocławskich.
Zapraszam Siostry Zakonne miasta Wrocławia, które przyjmowały Relikwie w swoich
wspólnotach w peregrynacyjnym prologu.
Proszę, aby 27 września br., w niedzielę, we wszystkich parafiach naszej
Archidiecezji została odprawiona Msza św. w intencji małżeństw i rodzin
z dziękczynieniem za czas Peregrynacji Relikwii św. Joanny Beretty Molla
i otrzymane łaski przez Jej wstawiennictwo. Módlmy się gorąco, aby owoców
duchowych tej Peregrynacji doświadczały wszystkie małżeństwa i rodziny Kościoła
Wrocławskiego.
Dziękuję wszystkim Duszpasterzom i Wiernym Archidiecezji za zaangażowanie się w przygotowanie Peregrynacji w poszczególnych parafiach oraz za liczny
w niej udział.
Wdzięczny Bogu za czas nawiedzenia św. Joanny Beretty Molla w naszej
Archidiecezji, składam dar modlitwy wszystkim narzeczonym, małżeństwom
i rodzinom oraz z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

+ Marian Gołębiewski
Arcybiskup Metropolita Wrocławski
Wrocław, dnia 12 września 2009 r.
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Zarządzenie
Powyższy KOMUNIKAT należy odczytać we wszystkich kościołach i kaplicach
Archidiecezji w niedzielę 20 września 2009 r.
Wrocław, 14.09.2009 r.
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