ZAPROSZENIE METROPOLITY KATOWICKIEGO
NA PIELGRZYMKĘ MĘŻCZYZN I MŁODZIEŃCÓW DO PIEKAR ŚLĄSKICH
Drodzy Diecezjanie!
Po rocznej przerwie rodzi się nadzieja modlitewnego spotkania na piekarskim
wzgórzu, aby wspólnie z przedstawicielami „męskiego świata” powierzyć Bogu w Trójcy
Jedynemu przed wizerunkiem Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej rodzinne
i osobiste intencje. Ostatni rok naszego życia zdominowało globalne zagrożenie jakim jest
pandemia. Przywołując diagnozę papieża Franciszka, trzeba uznać, że w minionych
dziesięcioleciach technologicznego postępu karmiliśmy się marzeniami o świetności
i wielkości, a doszliśmy do zamknięcia, samotności i utraty smaku braterstwa.
Nieoczekiwany cios pandemii, a wraz z nim cierpienie, niepewność i świadomość własnych
ograniczeń, wzywają do ponownego przemyślenia naszego stylu życia, relacji, organizacji
naszych społeczeństw, a przede wszystkim sensu naszego życia (por. FT 33).
Drodzy Bracia! Droga Młodzieży!
Nikt z nas nie może ocalić się sam, w pojedynkę. Dlatego zapraszam mężczyzn
i młodzież męską do modlitwy na piekarskim wzgórzu w niedzielę 30 maja br. od godz.
8.30. Mszy św. będzie przewodniczył abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański,
przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. On też wygłosi homilię.
Razem z Maryją oddamy cześć miłosiernemu Bogu, prosząc Go o oddalenie od nas
epidemiologicznego zagrożenia oraz o przywrócenie osobom chorującym łaski zdrowia.
Bożej Opatrzności powierzymy: ludzi pracy, samorządowców, kadrę naukową śląskich
uczelni, młodzież i osoby rozeznające powołanie do służby kapłańskiej. Wdzięcznością
i modlitwą otoczymy personel medyczny i wolontariuszy, a także dziadków, ojców
i synów, współodpowiedzialnych za jakość życia moralnego i religijnego
wielopokoleniowych rodzin Górnego Śląska.
Niestety, sytuacja epidemiologiczna w naszym województwie jest w dalszym ciągu
niestabilna. Dlatego też liczbę pielgrzymów obecnych na piekarskim wzgórzu
ograniczymy do 10 tys. osób, a wszystkich uczestników naszego modlitewnego spotkania
będzie obowiązywała sanitarna profilaktyka wyrażona dezynfekcją dłoni, zasłanianiem
w plenerze ust i nosa maseczką oraz zachowaniem stosownego dystansu. Liczę w tym
względzie na wyrozumiałość i mądrość pielgrzymów oraz dostosowanie się do wskazań
służb kościelnych i cywilnych w imię najważniejszego imperatywu: miłości bliźniego
i troski o zdrowie wszystkich i każdego. Słowo zachęty do udziału w pielgrzymce kieruję
w tym kontekście do osób zaszczepionych i tych, którzy pokonali w ostatnim czasie
zakażenie koronawirusem.
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Szczegółowy program pielgrzymki dostępny jest na plakatach oraz
w archidiecezjalnych mediach. Parafialni duszpasterze poinformują piekarskich
pielgrzymów o dalszych sprawach organizacyjnych.
Tych, którzy pozostaną w domach informuję, że bezpośrednią transmisję
z pielgrzymki przeprowadzą: Telewizja Polonia i TVP Katowice oraz stacje radiowe: Radio
eM i Radio Katowice. Zapraszam więc serdecznie wszystkie pokolenia do wspólnej,
rodzinnej modlitwy i duchowej łączności z pątnikami. Licząc na spotkanie przed
wizerunkiem Piekarskiej Pani, wszystkim czcicielom Matki naszego Pana i Zbawiciela
z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Szczęść Boże!
Katowice, 13 maja 2021 r.
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† Wiktor Skworc
Arcybiskup
Metropolita Katowicki

Zarządzenie:
1. Zaproszenie Księdza Arcybiskupa należy odczytać wiernym w niedziele 16 maja br.
w ramach ogłoszeń duszpasterskich.
2. Sprawy organizacyjne:
• Wiernych do udziału w pielgrzymce – ze względu na wymóg zachowania stosownych
limitów – należy imiennie wprowadzić w parafii na listę, sporządzaną w dniach 16–23
maja br. (z uwzględnieniem zgłoszeń telefonicznych).
• Ksiądz wicedziekan przekazuje drogą elektroniczną do Wydziału Duszpasterstwa
w poniedziałek 24 maja br. do godz. 13 zbiorczą liczbę osób chętnych do uczestnictwa
w pielgrzymce z wszystkich parafii dekanatu (duszpasterstwo@katowicka.pl).
• Opaski na rękę dla pątników ksiądz wicedziekan odbierze w Wydziale Duszpasterstwa
w dniach 25–27 maja br. (wt.-czw.) i przekaże księżom proboszczom w parafiach
dekanatu do podziału wśród zapisanych pielgrzymów.
• Wejście na piekarskie wzgórze w dniu pielgrzymki będzie możliwe wyłącznie po
okazaniu opaski na ręce (w kolorze odpowiadającym sektorowi), dezynfekcji dłoni
i zasłonięciu ust i nosa maseczką.

† Marek Szkudło
Wikariusz Generalny
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