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ARCYBISKUP METROPOLITA WROCŁAWSKI
KOMUNIKAT
DO DUCHOWIEŃSTWA I WIERNYCH
MIASTA WROCŁAWIA
Umiłow ani Bracia i Siostry,
W czytanym dzisiaj Liście Pasterskim przedstawiłem Wam program pracy formacyjnowychowawczej na rozpoczęty przed kilku dniami nowy rok katechetyczny 2009/2010. Jest to program
Ewangelii pozostawiony nam i naszym rodzinom przez samego Jezusa Chrystusa. Jest to program
najlepszy i – jak pisał Jan Paweł II – „niezmienny, pomimo upływu czasu i ewolucji kultur, chociaż jak
wiemy, bierze on pod uwagę i epokę, i kulturę, aby możliwy był prawdziwy dialog i rzeczywiste
porozumienie” (Novo millennio ineunte 29). Abyśmy ten program mogli właściwie realizować, potrzebna
jest nasza wspólna modlitwa, zwłaszcza o świętość naszych rodzin, tych pierwszych i fundamentalnych
komórek wychowawczych.
My mieszkańcy Wrocławia znajdujemy się – w tym względzie – w sytuacji wyjątkowej,
posiadamy bowiem w naszym mieście, w świątyni p.w. Św. Karola Boromeusza przy ul. Kruczej 58,
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ OPIEKUNKI MAŁŻEŃSTWA i RODZIN, w którym trwa niemal ustawiczna
modlitwa miejscowych parafian i ich Duszpasterzy – OO. Franciszkanów, a także kandydatów do
Sakramentu Małżeństwa z terenu naszego miasta, którzy w tym Sanktuarium gromadzą się na swoje Dni
Skupienia oraz licznych pielgrzymów nawiedzających to święte miejsce.
Sanktuarium to przeżywa w tym roku piętnastą rocznicę ukoronowania papieskimi koronami
słynącego łaskami wizerunku Dzieciątka Jezus i Jego Niepokalanej Matki. W nawiązaniu do tego
wydarzenia, mój Poprzednik na stolicy arcybiskupów wrocławskich – Ks. Kard. Henryk Gulbinowicz
podniósł kościół p.w. Św. Karola Boromeusza do godności Sanktuarium Archidiecezjalnego pod
wezwaniem Matki Bożej Łaskawej Opiekunki Małżeństwa i Rodzin.
Centralne uroczystości związane z 15-tą rocznicą koronacji będziemy obchodzić w następną
niedzielę, tzn. 13 września br., o godz. 13.00; będę osobiście przewodniczył. Do udziału w nich
z a p r a s z a m serdecznie Duchowieństwo i Wiernych miasta Wrocławia. Pragnę, by nasz liczny
udział w okolicznościowej Eucharystii był z jednej strony wyrazem wdzięczności wobec Maryi,
Opiekunki Małżeństwa i Rodzin za Jej opiekuńczą troskę o nasz los, z drugiej zaś strony dowodem
naszego zaufania, że Ona – Matka Boża Łaskawa – nigdy nie pozostawi nas i naszych rodzin samym
sobie, że będzie zawsze dla nas Orędowniczką przed tronem Ojca Niebieskiego.
Księży Proboszczów Wrocławia proszę, by zorganizowali specjalne delegacje swoich parafii
i przybyli z nimi na tę uroczystość.
Wszystkich, którzy podejmą trud pielgrzymowania, w niedzielę 13 września br., do naszego
Sanktuarium, polecam szczególnej opiece Matki Bożej Łaskawej i – mocą naszego Pana Jezusa
Chrystusa – z serca im błogosławię.
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Zarządzenie
Powyższy Komunikat J.E. Księdza Arcybiskupa Metropolity należy odczytać, w ramach ogłoszeń
duszpasterskich, we wszystkich kościołach i kaplicach Archidiecezji Wrocławskiej, w niedzielę 6 września br.
Wrocław, 27.08.2009 r.
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