
ZAPROSZENIE METROPOLITY KATOWICKIEGO
DO MODLITWY PRZED PIEKARSKIM WIZERUNKIEM MATKI BOŻEJ
 
Drodzy Diecezjanie, Drogie Rodziny, Bracia i Siostry! 
 
Miesiąc  maj  jest  w  Kościele  czasem  modlitewnej  komunii  ze  świętą  Matką  Boga.

Rozważamy  tajemnicę  Jej  macierzyństwa,  które  od  przyjęcia  woli  Bożej  w  chwili
Zwiastowania i podtrzymania niezachwianej wierności Bogu pod krzyżem Jezusa Chrystusa,
rozciąga się na nas wszystkich, braci i siostry Jej Syna, którzy jako pielgrzymi nadal pozostają
narażeni  na  trudy  i  niebezpieczeństwa  (por.  KKK  2674).  Maryja,  Matka  Jezusa  i  nasza,
wskazuje drogę, jest jej znakiem i prowadzi nas do Zbawiciela. 

 
Drodzy  Bracia,  w  związku  z  trwającym  stanem epidemicznym  nie  może  się  odbyć

w tradycyjnej  formie i czasie  pielgrzymka mężczyzn i  młodzieńców do Sanktuarium Matki
Sprawiedliwości  i  Miłości  Społecznej  w  Piekarach  Śląskich.  Zapraszam jednak  wszystkich
diecezjan do rodzinnego włączenia się  we wspólną  modlitwę pielgrzymów  w uroczystość
Zesłania Ducha świętego, tj. w niedzielę 31 maja br. od godz. 13-tej przed wizerunkiem Matki
Bożej  Piekarskiej.   Modlitwa  rozpocznie  się  od  złożeniu  hołdu  Matce  Bożej,  po  którym
wygłoszę przesłanie społeczne. Mszy św. będzie przewodniczył i homilię wygłosi arcybiskup
Grzegorz Ryś,  metropolita łódzki. Bożej  Opatrzności powierzymy wszystkie nasze osobiste
intencje oraz osoby zmagające się z obecną sytuacją w kraju i na świecie, szczególnie chorych,
ich  najbliższych  oraz  służby  medyczno-sanitarne.  Maryję,  czczoną  w  Piekarach  Śl.  jako
Lekarkę, z pokorą będziemy prosić o wyjednanie wszystkim łaski zdrowia i pomyślności.  Ze
względu na  aktualnie  obowiązujące  przepisy  sanitarne,  świat  męski  będzie  reprezentowany
w piekarskiej bazylice wyłącznie przez mężczyzn i młodzieńców  z parafii dekanatu Piekary
Śląskie oraz zaproszonych gości. Proszę wszystkich innych wiernych o pozostanie w domach
i  modlitewną  łączność  za  pośrednictwem mediów. Uroczystość  będą  transmitowały  m.  in.:
drogą satelitarną Telewizja Polonia, łącznością naziemną TVP Katowice, a także Radio eM
i  Polskie  Radio  Katowice.  W  ramach  bezpośredniego  przygotowania  do  tej  uroczystości
zapraszam,  razem   z  duszpasterzami  piekarskiego  sanktuarium,  do  przeżycia  triduum
modlitewnego   za  pośrednictwem  łącza  internetowego;  od  czwartku  28  maja,  codziennie
o godz. 18.  W programie: Msza św., konferencja maryjna, Różaniec św., Litania do Matki
Bożej Piekarskiej oraz Apel Jasnogórski. Link do połączenia dostępny jest na powitalnej stronie
internetowej  sanktuarium.  W sobotni  wieczór  –  po  zakończonym modlitewnym triduum –
będzie  miała  miejsce  tzw.  godzina  ewangelizacyjna,  połączona  z  inscenizacją   o  biblijnej
historii Józefa egipskiego oraz świadectwami wiary. 

  
Drodzy Bracia i Siostry, wraz z Maryją, zawsze otwartą na współdziałanie z Duchem

Świętym,  uwielbiajmy  Pana  i  prośmy  o  potrzebne  łaski.  Oczekując  na  wspólną  modlitwę
w Piekarach Śl., z serca wam błogosławię: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

 † Wiktor Skworc 
Arcybiskup  Metropolita Katowicki 

Katowice, 19 maja 2020 r. 


