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K OMUNIKAT
Do Duchowieństwa i Wiernych
Miasta W r o c ł a w i a

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!
W niedzielę 2 kwietnia, bardzo wielu spośród nas wróci myślami do
ubiegłorocznej soboty – wigilii Niedzieli Miłosierdzia Bożego – do tych chwil,
w których Sługa Sług Bożych, Ojciec Święty Jan Paweł II przeszedł z tego świata
do Ojca. Pamiętamy dobrze tamten szczególny wieczór. Gromadziliśmy się
wówczas na modlitwie w naszych świątyniach albo też słuchaliśmy wiadomości
radiowych lub telewizyjnych, przeżywając ostatnie chwile Papieża, o których
informowali nas, bardzo rzetelnie, nie kryjąc osobistego przejęcia, pracownicy
społecznych środków przekazu.
Ojciec Święty Jan Paweł II pozostawił nam w testamencie ogromne
dziedzictwo. Odnajdujemy w nim wzór duszpasterskiej troski o dobro człowieka,
a także przykład otwartej postawy wobec wielkich problemów współczesnego
świata. On sam nigdy nie uciekał przed nimi, ale podejmował je z ewangeliczną
odwagą. Nie potępiał nigdy człowieka słabego, błądzącego, inaczej myślącego, czy
też z trudem dorastającego do wymagań Ewangelii. Stawiał nam wysokie
wymagania w zakresie wiary i moralności, równocześnie przekonywał, że stać nas
na więcej, bo jesteśmy uczestnikami godności dzieci Bożych.
Rocznica śmierci Ojca Świętego stanowi właściwą okazję, byśmy wrócili do
tego przesłania, szukając w nim inspiracji dla naszego indywidualnego
i społecznego życia. W tym celu zorganizowaliśmy we WROCŁAWIU, w dniach
od 1 - 9 kwietnia br. specjalny TYDZIEŃ PAPIESKI, w ramach którego,
w wybranych świątyniach naszego miasta, poprzez udział w Eucharystii
z okolicznościowymi homiliami i innych spotkaniach modlitewnych, poprzez
wykłady, prelekcje, dyskusje panelowe, wernisaże i wystawy będziemy mieli
okazję utrwalać w pamięci to, czego w naszym pokoleniu dokonał Bóg przez
posługę Jana Pawła II. Szczegółowy program Tygodnia Papieskiego publikują
środki przekazu, można go spotkać na plakatach rozwieszonych w naszym mieście,
a także w gablotach naszych kościołów.
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Centralnym punktem TYGODNIA PAPIESKIEGO będzie spotkanie
modlitewne na Wrocławskim Rynku, w niedzielę – 02 kwietnia br. o godz. 1800,
podczas sprawowanej tam Mszy świętej będziemy dziękować Bogu Ojcu
Wszechmogącemu za pontyfikat Jana Pawła II i modlić się będziemy w intencji
Jego beatyfikacji. Po Eucharystii, razem z wyznawcami innych religii, prosić
będziemy Stwórcę o dar pokoju i ładu społecznego na świecie. O godz. 2100
rozpoczniemy Apel Jasnogórski i modlitewne czuwanie do 2137 – godziny przejścia
Jana Pawła II do domu Ojca Niebieskiego.
Gorąco zachęcam Was, Siostry i Bracia, do udziału w tej wieczornej
Eucharystii i następującej po niej wspólnej modlitwie.
Z błogosławieństwem arcypasterskim.
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Zarządzenie
Powyższy Komunikat J.E. Księdza Arcybiskupa Metropolity należy odczytać,
w ramach ogłoszeń duszpasterskich, w niedzielę 26 bm., we wszystkich kościołach
i kaplicach miasta Wrocławia. Informujemy równocześnie, że kapłani zamierzający
koncelebrować Mszę św. na Wrocławskim Rynku, winni przybyć do Bazyliki Mniejszej
p.w. Św. Elżbiety na godz. 1730, z własną albą i cingulum; ornaty będą przygotowane
w Bazylice. Wiernych udających się na Wrocławski Rynek w dniu 02 kwietnia br.
prosimy, by zabrali z sobą świece.
O godz. 2137 uderzą dzwony wszystkich kościołów Wrocławia.
Wrocław, 20.03.2006 r.
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