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Zaproszenie na pielgrzymkę mężczyzn i młodzieńców na Górę św. Anny

Są na świecie takie miejsca gdzie „niebo jakby styka się z ziemią", gdzie

człowiek bardziej niż gdzie indziej czuje obecność Boga, gdzie może usłyszeć

Jego głos i siebie samego. Takim szczególnym miejscem na Śląsku jest Góra św.

Anny.

W tym cudownym sanktuarium szczególnej czci doznaje jako „łączniczka

pokoleń" i przykład miłości rodzinnej, św. Anna Samotrzecia. Jest Ona wsparciem

dla człowieka szczególnie w chwilach trudnych.

Od przeszło 5-ciu wieków podąża Lud Boży „na św. Annę”, bo tak swojsko

i ciepło nazywamy to miejsce. To Jej, świętej Annie wierny lud przynosi

wszystko, co mieści się w człowieczym sercu: radość i ból, prośby i

dziękczynienie a także tęsknoty i krzyk milczenia. To tu, na Górę św. Anny,

niezależnie od politycznych losów tej ziemi od wielu pokoleń pielgrzymuje lud

wierny nie tylko Śląskiej Ziemi. Góra św. Anny stała się dla Śląska

najcenniejszym klejnotem, symbolem własnej tożsamości, symbolem wiary,

przetrwania i zachowania tradycji oraz mowy przodków.

Nic więc dziwnego, że już w czasie II pielgrzymki do ojczyzny Jan Paweł II

przybył na to miejsce. Była to największa pielgrzymka w dziejach tej Śląskiej

Ziemi. Takiego zgromadzenia wiernych Góra św. Anny nigdy wcześniej nie

widziała. Było nas ponad milion.

Jan Paweł II mówił do nas: „Jako dzisiejszy pielgrzym na Górę św. Anny,

a zarazem pierwszy papież, którego wydała ziemia polska, pragnę potwierdzić to

dziedzictwo i umocnić je... niech w zasięgu promieniowania Góry św. Anny

rozwija się to wszystko co ma swój początek w Odkupieniu dokonanym przez

Jezusa Chrystusa".

Ta pielgrzymka papieska jest dla każdego z nas wyzwaniem byśmy to

święte miejsce często odwiedzali i napełniali je swoją obecnością.

W liście na 500-lecie sanktuarium św. Anny Jan Paweł II pisał:
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„Przychodzicie Wy, Małżonkowie i Rodzice... Przychodzicie Wy Mężczyźni i

Młodzieńcy aby

z całym zaufaniem wypowiedzieć przed Nią swoje radości i zawierzenia, smutki

i niepowodzenia życiowe z nadzieją, że tu znajdziecie nowe bodźce na

zwycięskie pokonywanie trudności”.

Zbliża się czas wielkich pielgrzymek. W niedzielę 27 czerwca br. odbędzie

się stanowa pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców z okazji uroczystości

Apostołów Piotra i Pawła.

Myślą przewodnią tegorocznej pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców są

słowa: „Bądźmy świadkami miłości w rodzinie".

Świat przeżywa różne kryzysy: ekonomiczne, polityczne i inne. Są też

katastrofy ekologiczne czy trzęsienia ziemi, które i nas ostatnio wzruszały.

W ostatnim czasie największym jednak kryzysem, który dotyka świat jest kryzys

rodziny. To wszystko powinniśmy powierzyć naszej patronce św. Annie.

Zapraszamy i to bardzo serdecznie mężczyzn i młodzieńców diecezji

gliwickiej. Niech proboszczowie zorganizują wspólne wyjazdy parafialne. Niech

przybędą ze swoimi sztandarami poszczególne grupy zawodowe, takie jak:

górnicy, hutnicy, kolejarze, strażacy. Niech będą również przedstawiciele

poszczególnych stowarzyszeń i grup parafialnych. Czekamy na mężczyzn

zarówno z Gliwic, Zabrza, Bytomia jak i ziemi tarnogórskiej, lublinieckiej i

raciborskiej.

Pielgrzymka rozpocznie się w sobotę Mszą św. w bazylice o godz. 18.30,

zaś w niedzielę uroczystości rozpoczną się o godz. 8.20 Godzinkami

o Niepokalanym Poczęciu NMP i Różańcem w Grocie Lourdzkiej.

Suma, której przewodniczyć będą biskupi gliwiccy i opolscy zostanie

odprawiona o godz. 10.00. Po przerwie wygłoszone będą nauki stanowe, a na

zakończenie odprawione będzie nabożeństwo eucharystyczne.

Niech wzgórze św. Anny napełni się naszą obecnością i wspólnym

wołaniem: „ Niech się co chce ze mną dzieje, w Tobie św. Anno mam nadzieję".

+ Jan Wieczorek
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Biskup Gliwicki

Gliwice, 10 maja 2010 r.

P.S.
Odezwę odczytać w niedzielę 13 czerwca i zachęcić jeszcze 20 czerwca.


