Wrocław, dnia 12 lipca 2020 r.

Drodzy Bracia i Siostry
Rolkowej Pielgrzymki Wrocławskiej na Jasną Górę !
Zwykle o tej porze w naszych sercach, w wyjątkowy sposób gościły cudowne, pogodne
i mocne wspomnienia ze wspólnego pielgrzymowania. Niestety COVID-19 pokrzyżował nasze
plany. Tego roku musieliśmy pozostać w naszych domach, miastach, krajach. Nie wyruszyliśmy
z wiatrem we włosach i radością w sercu. Nie dotarliśmy do Matki, do Maryji, do Czarnej
Madonny. Jednak nasza dusza nadal pragnie, a ciało wyrywa się, aby pokonać 221 km,
aby zbudować w te kilka dni naprawdę wyjątkową wspólnotę, rodzinę.
Jako organizatorzy długo „biliśmy się z myślami”, rozważaliśmy, pytaliśmy siebie i Niebo,
czy w tym wyjątkowym roku zorganizować V Rolkową Pielgrzymkę Wrocławską na Jasną Górę.
Dzisiaj jesteśmy przekonani, że w roku 2020 pielgrzymka w tradycyjnej formie nie odbędzie się.
Chcemy od razu zaznaczyć, że pielgrzymowanie reprezentacji, wybranej grupy także nie będzie
możliwe. Ważnym dla nas jest to, abyśmy byli razem, aby nie było, że ktoś pielgrzymuje, a ktoś
inny nie. Ważnym dla nas jest to, abyśmy byli razem, aby nie było, że ktoś pielgrzymuje, a ktoś nie.
Ważna dla nas jest jedność. W tym wypadku, także taka jedność.
Chcemy pozostać z Wami w łączności duchowej. Pielgrzymowanie to podejmowanie trudów
w określonej intencji. Dlatego w pierwszych dniach sierpnia zaproponujemy Wam specjalnie
przygotowane nagranie mp3, z którym będziemy mogli pielgrzymować wszędzie tam, gdzie
będziemy mogli przemieszczać się na rolkach. W tym roku duszpasterskim Polski Kościół daje
nam temat dotyczący Eucharystii: „Wielka tajemnica wiary”, dlatego będziemy rozważać ten
temat, ale i modlić się, a także słuchać dobrej muzyki jak to zwykle ma miejsce podczas
Wrocławskiej Pielgrzymki Rolkowej. Zachęcamy, abyście pielgrzymowali w małych grupach,
parach czy też indywidualnie. Jako wspólną intencję modlitwy prosimy Was o modlitwę o ustanie
pandemii, o pokój dla świata i Polski, w tym o zgodę i jedność narodową, a także za wszystkich
cierpiących z powodu koronawirusa. Z utęsknieniem będziemy czekali na Wasze relacje filmowe,
fotograficzne i tekstowe które dodamy na naszym fanpage i stronie internetowej.
Pragniemy także zaprosić Was do naszej tradycyjnej akcji: „Kilometry Miłości”. Tym razem
chcemy pomóc placówkom misyjnym, które dobrze znamy, a które potrzebują pomocy przy
radzeniu sobie z pandemią COVID-19 i jej skutkami. Bliższe informacje znajdziecie na stronie
www.wroclaw-swm.pl/covid-19 . Wierzymy, że jak zawsze serdecznie włączycie się w pomoc
misjom, za co już teraz bardzo Wam dziękujemy.
Życzymy Wam wielu łask Bożych, zwłaszcza zdrowia i radości, a także tego abyśmy
w przyszłym roku mogli razem, już bez przeszkód, pielgrzymować na rolkach na Jasną Górę.
Trzymajcie się dzielnie i uważajcie na siebie! Tęsknimy za Wami !
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