ZAPROSZENIE NA PIELGRZYMKĘ MĘŻCZYZN I MŁODZIEŃCÓW
DO SANKTUARIUM MATKI SPRAWIEDLIWOŚCI I MIŁOŚCI SPOŁECZNEJ
W PIEKARACH ŚL.
Drodzy Diecezjanie! Drodzy Bracia!
Z wielką radością – po niełatwym okresie pandemicznych ograniczeń – zapraszam Was
w niedzielę 29 maja na modlitewne spotkanie przed wizerunkiem Matki Bożej Piekarskiej,
w ramach tradycyjnej pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców do Matki Sprawiedliwości i Miłości
Społecznej. Bożej Opatrzności powierzymy osobiste intencje, przyszłość Górnego Śląska i naszej
archidiecezji. Będziemy się modlić o dar pokoju w ludzkiej rodzinie, zwłaszcza w Ukrainie.
Bożemu Miłosierdziu powierzymy górników, tragicznie zmarłych w czasie ostatnich katastrof
w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Modlitwą otoczymy ich rodziny – żony, dzieci,
rodziców oraz wszystkich poszkodowanych i przebywających w szpitalach, a także ratowników
górniczych, służby medyczne, zwłaszcza z Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śl.,
oraz zarządy i załogi kopalń metanowych, w których wydobywanie węgla jest szczególnie
niebezpieczne i wymaga wyjątkowej rozwagi.
Bracia! Serdecznie zachęcam Was do podjęcia trudu pielgrzymowania w ramach
pielgrzymek pieszych, rowerowych czy autokarowych, wspólnotowych lub indywidualnych,
aby przed Obliczem Maryi, Nauczycielki wiary i Gwiazdy Nowej Ewangelizacji odkrywać
osobistą i wspólnotową misję w świecie. Na piekarskie wzgórze zapraszam wszystkie męskie
stowarzyszenia oraz młodzież męską zaangażowaną ewangelizacyjnie w Duszpasterstwie
Akademickim, Ruchu Światło-Życie, Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, Służbie Liturgicznej,
harcerstwie i w jakichkolwiek formach wolontariatu. Serdecznie proszę, aby parafialne rady
duszpasterskie – obecne w każdej parafii – zorganizowały wyjazd parafialnej delegacji
do piekarskiego sanktuarium.
W dniu pielgrzymki dołączy do nas abp Jan Romeo Pawłowski z Sekretariatu Stanu
Stolicy Apostolskiej, który o godz. 11.00 będzie przewodniczył Mszy św. i wygłosi słowo Boże.
Eucharystię poprzedzi procesja z bazyliki na piekarskie wzgórze, powitanie Matki Bożej i słowo
społeczne metropolity katowickiego.
Bracia i Siostry! Pielgrzymkę rozpoczniemy o godz. 8.00 śpiewem Godzinek ku czci
Niepokalanego Poczęcia NMP i modlitwą różańcową. Po zakończonej Eucharystii zapraszam
Was do udziału w godzinie ewangelizacyjnej. Nabożeństwu majowemu o godz. 15.00 będzie
przewodniczył i homilię wygłosi arcybiskup koadiutor Adrian Galbas. Wiernych, którzy
z różnych względów nie będą mogli uczestniczyć w pielgrzymce, zachęcam do duchowej
łączności i modlitwy za pośrednictwem transmisji w Telewizji Polonia, TVP3 Katowice,
Radiu eM i Radiu Katowice.
Oczekując naszego spotkania u Śląskiej Gospodyni, z serca błogosławię na trud
pielgrzymowania: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
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Zarządzenie:
1. Komunikat należy odczytać wiernym w niedzielę 15 maja br. w ramach ogłoszeń
duszpasterskich.
2. Duszpasterzy proszę o duchowe przygotowanie wiernych do pielgrzymki w parafiach,
między innymi poprzez stworzenie okazji do spowiedzi św., a także o zorganizowanie wyjazdu
do Piekar Śl. i uczestnictwo – jeśli to możliwe – w pielgrzymowaniu.
3. Przypominam, że w niedzielę stanowej pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców nie
organizujemy w parafiach uroczystości odpustowych, pielgrzymek do innych miejsc świętych,
festynów oraz innych wydarzeń o charakterze parafialno-religijnym. Mając na uwadze
wyjątkowy charakter naszych spotkań w piekarskim sanktuarium, dołóżmy wszelkich starań,
aby uczestniczyło w nich jak najwięcej wiernych.
4. Kapłanów obecnych na pielgrzymce proszę o podjęcie posługi w konfesjonale na Rajskim
Placu i na Kalwarii.
5. Proszę o zachęcenie nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. do posługi w czasie pielgrzymki
(duszpasterze zgłaszają ich na adres: duszpasterstwo@katowicka.pl do 26 maja).

† Grzegorz Olszowski
Wikariusz Generalny

