
Kochani w Chrystusie tworzący wspólnotę Kościoła Domowego! 

Trudno byłoby nam sobie przypomnieć co robiliśmy 30 lat temu 6 czerwca 1979 roku. Być moŜe 

niektórych z nas nie było jeszcze na świecie. Myślę, Ŝe nie mamy co do tego Ŝadnych wątpliwości - pełne 

Ŝaru wiary wołanie Jana Pawła II - "Niech zstąpi Duch Twój...", odmieniło oblicze ziemi, ale poprzez ludzkie 

serca. I my nie bylibyśmy dziś tam gdzie jesteśmy, gdyby nie nasz PapieŜ.  

Jak powiedział Moderator Krajowy Ruchu Światło - śycie ks. Adam Wodarczyk: "dziś nie najwaŜniejsze 

są akademie na cześć Jana Pawła II. Potrzeba natomiast, abyśmy będąc w naszym "teraz" na nowo podjęli i 

wspólnie zawołali zgromadzeni na placu Piłsudskiego 6 czerwca - "Niech zstąpi Duch Twój...". 

Zwracam się do was z apelem, byście tego dnia zaplanowali pielgrzymkę do miejsca, które jest tak 

blisko, w którym nie zabraknie braci i sióstr ze wszystkich diecezji, by doświadczyć Kościoła - śywej 

Wspólnoty.  

Wiemy, Ŝe z pielgrzymką, jeśli ją podejmujemy, jest związany jakiś trud, wysiłek. Jednak ten kto mimo 

tego z zaufaniem w niej uczestniczy moŜe być pewien BoŜego błogosławieństwa. Dlatego chciałbym 

zaproponować dwie główne intencje na tę pielgrzymkę:  

- dziękczynienie za czas przeszły dany nam i Ruchowi przez Boga z Janem Pawłem II; 

- zawierzanie nas, bliskich, rodzin, Ruchu, parafii, Ojczyzny, świata w łączności ze Sługą BoŜym Janem Pawłem II. 

Niech nikogo z nas w tej wspólnocie nie zabraknie, dlatego juŜ dziś:  

1. Wpiszcie w waszych kalendarzach pod datą 6 VI 09 - hasło "Pielgrzymka Ruchu - priorytet". 

2. Zachęcajmy się nawzajem, umawiajmy w kręgach, planujmy. 

3. W rodzinach, na spotkaniach kręgów módlmy się o BoŜe owoce tego spotkania. 

Dołączam modlitwę, którą moŜemy się zwracać w tej intencji i naszych innych.  

Modlitwa o udzielenie łaski przez wstawiennictwo Sługi BoŜego Jana Pawła II 

BoŜe w Trójcy Przenajświętszej, 

dziękujemy Ci za to, Ŝe dałeś Kościołowi PapieŜa Jana Pawła II, 

w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyŜa Chrystusa i piękno Ducha miłości. 

On zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, 

ukazał nam Ŝywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, 

wskazując świętość, która jest miarą Ŝycia chrześcijańskiego, 

jako drogę do osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. 

Udziel nam, za Jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy z nadzieją, 

Ŝe Twój Sługa PapieŜ Jan Paweł II, zostanie rychło włączony w poczet Twoich Świętych. 

Amen. 

Ufam, Ŝe się spotkamy- nie bez natchnienia BoŜego - w jeszcze liczniejszym gronie, niŜ jak co roku na 

balu. Informacje odnoszące się do naszego zorganizowania jako Ruchu będziemy przekazywać 

systematycznie na naszej stronie. 

Pozdrawiam w Panu,  

Ks. Bogusław Wnuk 


