KOMUNIKAT ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO
W SPRAWIE KOLEKTY NA BOŻY GRÓB W JEROZOLIMIE
I NA POTRZEBY CHRZEŚCIJAN W ZIEMI ŚWIĘTEJ
Drodzy Diecezjalnie!
W tym roku z powodu pandemii nie mieliśmy w Wielkim Tygodniu okazji
do złożenia ofiar na Boży grób w Jerozolimie i na potrzeby chrześcijan żyjących
w Ziemi Świętej. W nawiązaniu do prośby Ojca Świętego Franciszka chcemy
pamiętać o tych, którzy muszą korzystać z hojnej solidarności wiernych z całego
świata, aby kontynuować ewangeliczną obecność oraz prowadzić szkoły i placówki
opieki w Ziemi, gdzie „wszystko się zaczęło”.
Zgodnie ze wskazaniem Nuncjatury Apostolskiej w Polsce zarządzam
przeprowadzenie kolekty na wyżej wymieniony cel w święto Podwyższenia Krzyża
Św. – poniedziałek 14 września br.
Bracia i Siostry! Serdecznie Was zachęcam do udziału w tym świątecznym dniu
w Eucharystii i do udzielenia materialnej pomocy na rzecz Ziemi Świętej. Drugą
formą pomocy niech będzie indywidualna i wspólnotowa modlitwa, zwłaszcza
ofiarowanie Mszy św.
W komunikacie z 386. zebrania plenarnego KEP napisaliśmy m.in.: „Biskupi
wyrażają (…) zaniepokojenie coraz częstszymi przypadkami profanacji miejsc kultu
i symboli religijnych, które powodują ból tak wielu ludzi. Konferencja Episkopatu
Polski apeluje, aby, niezależnie od światopoglądu, uszanować uczucia religijne osób
wierzących i tych, dla których te miejsca i symbole stanowią wartość jedyną w swoim
rodzaju”.
Naszą odpowiedzią na te niepokojące incydenty powinna być dbałość o miejsca
kultu, znaki i religijne symbole. Niech święto Podwyższenia Krzyża Św. uświadomi
nam na nowo konieczność otoczenia troską krzyży przydrożnych, krzyży
na cmentarzach, a także do wyeksponowania znaku naszego zbawienia
w mieszkaniach i domach. Pamiętajmy, że „w krzyżu miłości nauka”.
Serdecznie dziękuję za zrozumienie potrzeb naszych sióstr i braci żyjących
w Ziemi Świętej i z serca błogosławię wszystkim wyznawcom Jezusa Chrystusa
Ukrzyżowanego, zgromadzonym na niedzielnej Eucharystii.
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Zarządzenie:
Komunikat należy odczytać wiernym w niedzielę 13 września br. w czasie Mszy św.
w ramach ogłoszeń duszpasterskich.
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