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ARCYBISKUP METROPOLITA WROCŁAWSKI

ZAPROSZENIE
DUCHOWIEŃSTWA I WIERNYCH MIASTA WROCŁAWIA
DO UDZIAŁU W UROCZYSTYM WPROWADZENIU RELIKWII
ŚW. JOANNY BERETTY MOLLA
DO DIECEZJALNEGO SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ
WE WROCŁAWIU

Umiłowani Bracia i Siostry, Wrocławianie,
W niedzielę 16 maja 2004 roku, Sługa Boży Jan Paweł II, na Placu św. Piotra
w Rzymie, przewodniczył po raz ostatni liturgii kanonizacyjnej, podczas której do grona
świętych zaliczył między innymi błogosławioną JOANNĘ BERETTĘ MOLLA, urodzoną
w roku 1922, niedaleko Mediolanu, w wielodzietnej rodzinie włoskiej.
Jaonna Beretta, w młodości – jako studentka medycyny – czynnie angażowała się
w działalność Akcji Katolickiej, pod wpływem której utwierdzała się w przekonaniu, że
Bóg wzywa ją na drogę życia rodzinnego. Poznała przyszłego męża – Piotra Molla. Od
początku łączyła ich głęboka przyjaźń oparta na wzajemnym szacunku, dążeniu do
wspólnych ideałów i planach założenia rodziny otwartej na Pana Boga. Pobrali się
w roku 1955. W rok po ślubie przyszedł na świat ich pierwszy syn, a następnie trzy kolejne
córki. Joanna ciężko przeżywała czas oczekiwania na każde ze swoich dzieci, a także sam
poród. Tym niemniej cierpienia te podejmowała chętnie.
Rok 1961 stanowi dla niej kolejny czas oczekiwania na nowe życie. Od początku
pojawiły się komplikacje i dolegliwości, poważniejsze od poprzednich. Odkryto
włókniaka. Lekarz, do którego udała się po poradę, powiedział: „Jeżeli chcemy uratować
Pani życie, musimy przerwać ciążę”. Odrzekła: „Panie profesorze, na to się nigdy nie
zgodzę. Zabicie płodu jest grzechem. Jeżeli musicie wybierać między moim życiem
i życiem tego dziecka, wybierzcie jego życie. Taka jest moja wola”. Zgodziła się na
operację pod warunkiem, że dziecko nie poniesie żadnej szkody. Operacja się powiodła,
ale Joanna zdawała sobie w pełni sprawę z powagi sytuacji.
Wróciła do domu i kontynuowała pracę zawodową. W Wielką Sobotę 1962 roku
przyszła na świat najmłodsza córka państwa Molla. W kilka godzin później rozpoczęła się
8-dniowa agonia matki. Cierpienia znosiła z miłością do Chrystusa i swojej rodziny.
Zmarła w dniu 28 kwietnia 1962 r., wypowiadając słowa: „Jezu, kocham Cię”. Miała
39 lat.
Ukazując całemu Kościołowi postać nowej świętej, Jan Paweł II podkreślił
najistotniejszą wartość jej życia, jaką jest miłość. Mówił Ojciec Święty: „Naśladując
Chrystusa, który umiłowawszy swoich /.../ do końca ich umiłował – ta święta matka
rodziny w sposób heroiczny dochowała wierności zobowiązaniom podjętym w dniu
zawarcia sakramentu małżeństwa. Najwyższa ofiara, którą uwieńczyła swe życie, świadczy
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o tym, że tylko wtedy człowiek może zrealizować siebie, gdy ma odwagę całkowicie
poświęcić siebie Bogu i braciom. Oby nasza epoka – mówił dalej Papież – dzięki
przykładowi Joanny Beretty Molla, mogła odkryć prawdziwe, czyste i płodne piękno
miłości małżeńskiej, przeżywanej jako odpowiedź na Boże powołanie”.
Umiłowani Wrocławianie,
W niedzielę – 05 listopada br., dzięki zabiegom Duszpasterzy Diecezjalnego
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, Patronki i Opiekunki Małżeństwa i Rodzin przy
ul. Kruczej 58 we WROCŁAWIU, o godz. 11.30, wprowadzimy uroczyście do tamtejszej
świątyni Relikwie świętej Joanny Beretty Molla.
Do udziału w tej niezwykłej uroczystości gorąco z a p r a s z a m Was, mieszkańcy
Wrocławia, zwłaszcza rodziny katolickie, narzeczonych oraz młodzież, przed którą
otwierają się perspektywy życia małżeńskiego.
We wspólnej Eucharystii będziemy dziękować Najlepszemu Bogu za wspaniały
przykład prawdziwej miłości małżeńskiej, jakim nas ubogacił ukazując nam postać
św. Joanny Beretty Molla. Przez jej wstawiennictwo będziemy też wypraszać obfite moce
Boże dla naszych rodzin i rodzin całej Archidiecezji, by umiały budować swoje życie na
fundamencie najwyższych wartości płynących z Ewangelii i szlachetnych tradycji naszego
Narodu.
Z błogosławieństwem pasterskim.
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Zarządzenie
Powyższe Zaproszenie J.E. Księdza Arcybiskupa Metropolity należy odczytać
we wszystkich świątyniach Wrocławia w niedzielę 29 bm. i przypomnieć jego treść
w Uroczystość Wszystkich Świętych.
Wrocław, 26.10.2006 r.
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