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W hołdzie Maryi Wniebowziętej, w roku jubileuszu 800-lecia Wambierzyc i
Sanktuarium Matki Bożej Wambierzyckiej Królowej Rodzin.
Wambierzyce, 15 sierpnia 2018 r.
Słowo wstępne – powitanie i wprowadzenie do liturgii w czasie obchodów 800-lecia Wambierzyc oraz
Sanktuarium Matki Bożej Wambierzyckiej Królowej Rodzin

Drodzy bracia i siostry, 15 sierpnia, w połowie tegorocznego upalnego lata,
przybywamy do Wambierzyc, do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin, by świętować
uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, czyli tajemnicę przejścia Maryi,
Matki naszego Zbawiciela i Matki Kościoła z życia ziemskiego do życia wiecznego, do
chwały wniebowzięcia.

Patrząc na Maryję wywyższoną w chwale Wniebowzięcia

odnawiamy dziś naszą nadzieję na przyszłe zamieszkanie w niebie z Maryją i gronem
świętych przed obliczem Trójcy Przenajświętszej.
Tegoroczny odpust Wniebowzięcia Maryi, tu, w Wambierzycach, ma szczególny
charakter, gdyż

jest obchodzony w jubileuszowym roku 800-lecia Wambierzyc i

znajdującego się tutaj Sanktuarium Maryjnego. W obecnej Eucharystii chcemy Panu Bogu z
głębi naszych serc podziękować za wszelkie łaski jakimi obdarzył w ciągu ośmiuset lat - za
przyczyną Matki Najświętszej, przybywających tutaj pielgrzymów z Kotliny Kłodzkiej, ze
Śląska i z różnych, okolicznych regionów. Wśród nich byli Ślązacy, Czesi, Niemcy i Polacy.
Jako pasterz diecezji świdnickiej, na której terenie znajduje się to Sanktuarium, witam
bardzo serdecznie i pozdrawiam- w imieniu Ojców Franciszkanów i własnym - wszystkich
pielgrzymów, przybyłych dziś do Wambierzyc na świętowanie tajemnicy Wniebowzięcia
Maryi oraz 800-lecia tutejszego Sanktuarium. Witam najpierw pasterzy Kościoła. Księża
biskupi pozwolą, że najpierw powitam z wielką czcią i wdzięcznością Jego Eminencję
księdza kardynała Henryka Gulbinowicza, metropolitę wrocławskiego - seniora. Przypomnę
wszystkim, że Ksiądz kardynał był inicjatorem i współkoronatorem łaskami słynącej w tym
sanktuarium Figurki Matki Bożej z Dzieciątkiem. Koronacja ta pod przewodnictwem ks. kard
Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, miała miejsce 38 lat temu, 17 sierpnia 1980
roku. Eminencjo, bardzo się cieszymy i dziękujemy za przybycie, za obecność z nami. Witam
z wielką radością

przybyłych z sąsiednich diecezji pasterzy, biskupów, którzy zostali

poproszeni o podjęcie głównych funkcji liturgicznych podczas dzisiejszych uroczystości.
Wśród nich witam

serdecznie Jego Ekscelencję, księdza biskupa Jana Vokala, biskupa
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diecezjalnego

diecezji

Hradec

Kralove, z Republiki Czeskiej,

głównego

celebransa tej Eucharystii odpustowej. Witam z tą samą serdecznością Jego Ekscelencję
księdza biskupa profesora Andrzeja Czaję, biskupa opolskiego, który wygłosi dzisiaj do nas
okolicznościową, homilię. Witam serdecznie kolejnego biskupa - naszego sąsiada przez
miedzę -

Jego Ekscelencję księdza biskupa Wolfganga Ipolta, biskupa diecezji Görlitz.

Witam serdecznie Jego Ekscelencję, księdza biskupa Edwarda Janiaka, najpierw biskupa
pomocniczego archidiecezji wrocławskiej, a od kilku lat biskupa kaliskiego. Witam
serdecznie Jego Ekscelencję księdza biskupa Włodzimierza Juszczaka, biskupa diecezji
wrocławsko-gdańskiej Kościoła grecko-katolickiego. Witam pozostałych księży biskupów,
Ich Ekscelencje, księży biskupów:
Witam bardzo serdecznie wśród nas Czcigodnego Ojca Alana Brzyskiego OFM,
ministra prowincjalnego Prowincji św. Jadwigi Ojców Franciszkanów. Wraz z nim witam i
pozdrawiam wszystkich Ojców Franciszkanów, którzy od kilku lat sprawują duszpasterską
posługę w tym sanktuarium. Witam i pozdrawiam wszystkich kapłanów diecezjalnych i
zakonnych. Witam braci diakonów, kleryków Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji
Świdnickiej

wraz z ks. rektorem Tadeuszem Chlipałą, gronem wychowawców i

wykładowców.
Witam siostry zakonne i inne osoby Życia Konsekrowanego
Witam przedstawicieli Polskiego Parlamentu, oraz Rządu Rzeczypospolitej Polskiej; ich
przedstawicieli pana ministra Michała Dworczyka i senatora Aleksandra Szweda.
Witam przedstawicieli władz samorządowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i
gminnego. Wśród nich witam pana Zbigniewa Szczygła, radnego Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego, pana Dariusza Kłonowskiego, przewodniczącego Rady Powiatu Kłodzkiego,
pana Macieja Awiżenia - starostę Kłodzkiego; pana Jana Bednarczyka, burmistrza miasta i
gminy Radków; pana Jerzego Terleckiego, burmistrza Polanicy Zdroju; pana Jarosława
Przewoźnego, burmistrza Gminy Pniewy. Witam radnych Powiatu Kłodzkiego oraz
przewodniczących Rad Miejskich i Gminnych.
Witam przedstawicieli placówek oświatowych: dyrektorów szkół, dyrektorów Domów
Pomocy Społecznej , dyrektorów szpitali
Witam służby mundurowe: a wśród nich panią ppłk Izabelę Wizło, dowódcę Garnizonu
22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej w Kłodzku; pana podinspektora Krzysztofa
Jurczyka, zastępcę komendanta Powiatowego Policji w Kłodzku; pana mł. bryg. Jarosława
Chodorowskiego, komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Kłodzku; pana ppłk Marka
Tomaszewskiego, komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień; pana majora Dariusza
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Matusiaka, zastępcę Komendanta

Placówki Straży Granicznej w Kłodzku; pana Piotra

Występskiego, komendanta Straży Miejskiej w Kłodzku; panią porucznik Dorotę Surę,
reprezentującą kierownictwo Zakładu Karnego w Kłodzku.
Witam poczty sztandarowe: Powiatu Kłodzkiego i wymienionych służb mundurowych .
Witam żołnierze, harcerzy

służb mundurowych oraz poczty sztandarowe regionów

partnerskich. Witam przedstawiciele Organizacji Pozarządowych, przedstawicieli świata
biznesu, przedstawicieli mediów, przedsiębiorców , mieszkańców i turystów.
Witam pielgrzymów z bliska i daleka oraz wszystkich zaproszonych gości. Witam
wszystkich zgromadzonych na naszej uroczystości.
Na końcu pozdrawiam przedstawicieli mediów regionalnych i dziękuję z góry za
obiektywną relację z dzisiejszej uroczystości.

Niech będzie uwielbiony Bóg w Trójcy Jedyny w naszym zgromadzeniu. Niech będzie
uczczona i pochwalona Najświętsza Panna Maryja w tajemnicy Jej wniebowzięcia.
Ekscelencjo, uprzejmie proszę przewodniczenie rozpoczętej liturgii.

