SŁOWO ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO NA PAŹDZIERNIK
Drodzy Diecezjanie! Bracia i Siostry w Chrystusie!
Kończy się pierwszy miesiąc kolejnego roku szkolnego i formacyjnego, w którym już
bez ograniczeń możemy uczestniczyć w życiu Kościoła. Znowu jesteśmy razem na Eucharystii,
która daje życie, gromadzimy się w parafiach na spotkaniach grup modlitewnych
i apostolskich. Z wdzięcznością patrzymy na posługę duszpasterzy, na trud szkolnych
katechetów oraz zaangażowanie liderów i animatorów wspólnot. Wrześniowe spotkania
nowych rad duszpasterskich i ekonomicznych są wyrazem zaangażowania i troski wiernych
o Kościół w duchu synodalnym.
Życzę wszystkim światła Ducha Świętego w trosce o formację młodego pokolenia,
szczególnie w dziele przygotowania do przyjęcia sakramentów Eucharystii i bierzmowania,
a także w prowadzeniu narzeczonych do sakramentu małżeństwa.
Wkrótce rozpocznie się nowy rok akademicki. Błogosławię wszystkim podejmującym
trud studiów i rozeznawania drogi swojego powołania. Z pasterską troską myślę o alumnach
Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego, zwłaszcza o nowych kandydatach
do kapłaństwa.
Przed nami październik – miesiąc wielkiej modlitwy Kościoła. W modlitwie różańcowej
przez ręce Matki Bożej powierzymy Jezusowi Chrystusowi to wszystko, czym żyje nasza
archidiecezja, parafie, rodziny i każdy z nas. Będziemy upraszać dar pokoju dla całej rodziny
ludzkiej.
Różaniec jest streszczeniem naszej wiary, wyjątkową modlitwą biblijną
o wielowiekowej tradycji, jest też skuteczną modlitwą wstawienniczą. Modlitwa różańcowa
bywa pomocą również w chwilach trudnych. Warto uświadomić sobie, że nasz nowy
błogosławiony, ks. Jan Franciszek Macha modlił się w więzieniu na różańcu, który sam zrobił z
włókien swojego siennika. Ten niezwykły różaniec zachował się i jest dla nas dzisiaj
wyjątkową pamiątką, niemal relikwią, którą pozostawił nam ten święty człowiek.
Szczególną moc ma wspólna modlitwa różańcowa podczas codziennych nabożeństw,
a także we wspólnotach róż różańcowych, które istnieją w niemal wszystkich parafiach naszej
archidiecezji.
Wspólnota Żywego Różańca przeżywa teraz szczególny czas nowenny lat przed
jubileuszem 200-lecia istnienia, który będziemy obchodzili w roku 2026. W ramach
przygotowań do jubileuszu, w różnych kościołach archidiecezji – nazywanych kościołami
stacyjnymi Wielkiej Nowenny – odbywają się spotkania modlitewne i formacyjne dla róż
różańcowych z poszczególnych dekanatów.
Serdecznie zapraszam członków Żywego Różańca i wszystkich wspólnot
pielęgnujących kult Matki Najświętszej do katowickiej katedry w sobotę 8 października
na XI Pielgrzymkę Archidiecezjalną. Pragniemy zjednoczyć się w modlitwie różańcowej
od godz. 10.30, a szczególnie podczas południowej Mszy św. koncelebrowanej
z duszpasterzami grup różańcowych.
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Tegoroczna pielgrzymka będzie miała charakter dziękczynny za dar beatyfikacji
Pauliny Jaricot - założycielki Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca.
Dzieła, które założyła, trwają 200 lat i wciąż przynoszą Kościołowi dobre, ewangeliczne
owoce. U ich początków była głęboka, osobista więź Pauliny ze Zbawicielem, któremu już
w młodości oddała całe swoje serce. Żyjąc jako osoba świecka, czerpała siły z codziennej
Eucharystii, powierzając wszystkie swoje dzieła opiece Matki Najświętszej. Pozostawiła nam
przykład umiłowania Kościoła, troski o misje, a także o lepszy los ludzi pracy. Ufam, że jej
beatyfikacja, przede wszystkim zaś jej wstawiennictwo w niebie będzie dla całej wspólnoty
Żywego Różańca wielką łaską i nowym impulsem do trwania w modlitwie różańcowej
w łączności z Kościołem.
Pielgrzymów do katowickiej katedry zachęcam również do odwiedzenia nowo
otwartego Panteonu Górnośląskiego, który ukazuje nie tylko naszą historię, ale również
pulsuje tradycją i życiem archidiecezji. Przy okazji tej pielgrzymki, ale również w innym czasie
warto również odwiedzić nową siedzibę Muzeum Archidiecezjalnego oraz Izbę Pamięci bł. ks.
Jana Franciszka Machy i Salę Misyjną w budynku Wyższego Śląskiego Seminarium
Duchownego, w pobliżu katedry.
Na pielgrzymowanie do katedry oraz przeżywanie października w modlitewnej
jedności udzielam członkom wspólnot Żywego Różańca i wszystkim uczestnikom niedzielnej
Eucharystii pasterskiego błogosławieństwa.
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Zarządzenie
Słowo Arcybiskupa Katowickiego należy odczytać w niedzielę 25 września 2022 r. w ramach
ogłoszeń duszpasterskich.
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