
 
KOMUNIKAT METROPOLITY KATOWICKIEGO 

Drodzy Diecezjanie! 

W dniu dzisiejszym obchodzimy 106. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. 
Pamiętajmy w modlitwie o tych wszystkich, których konflikty i kryzysy humanitarne 
zmuszają do opuszczania swoich domów i ojczyzny, a w konsekwencji narażają na 
niepewność, marginalizację i odrzucenie. W duchu chrześcijańskiej miłości chcemy ich 
wspierać także materialnie, do czego zachęca nas często Papież Franciszek. Takiej pomocy 
potrzebują dziś szczególnie migranci koczujący w zniszczonych pożarem obozach na greckiej 
wyspie Lesbos.  

Informuję też, że w niedzielę 4. października zgodnie z prośbą Sekretariatu Stanu 
Stolicy Apostolskiej wierni Kościoła w Polsce złożą ofiarę, tradycyjnie zwaną 
„świętopietrze”, na rzecz Ojca Świętego, aby materialnie wspomóc Jego apostolską  
i charytatywną posługę.  

Kolektę polecam ofiarności wiernych archidiecezji katowickiej i równocześnie proszę  
o modlitewne wspieranie Piotra naszych czasów, który potrzebuje modlitwy Kościoła i który 
o tę modlitwę często nas prosi. 

Bracia i Siostry! 

W sobotę 10. października 2020 odbędzie się IX Pielgrzymka „Żywego Różańca” 
do katowickiej katedry Chrystusa Króla. 

Z uwagi na wciąż istniejące zagrożenia epidemiczne do udziału w pielgrzymce 
zachęcam głównie tych, którym pozwala na to stan zdrowia. Uczestników już teraz proszę  
o przestrzeganie przepisów sanitarnych. O godz. 11.00 wspólnie odmówimy różaniec,  
a w południe wraz z duszpasterzami odprawimy Mszę św. w intencji pielgrzymów  
i wszystkich róż różańcowych. W pielgrzymce będzie można uczestniczyć również duchowo 
poprzez transmisję w archidiecezjalnym radiu eM oraz w Internecie.  

Dziękuję zelatorom i członkom róż różańcowych za świadectwo wiary, za wsparcie 
okazywane duszpasterzom i za ofiary na potrzeby naszych misjonarzy.  

W październiku zachęcam również do codziennej modlitwy różańcowej we 
wspólnotach parafialnych. W chwilach prób i doświadczeń różaniec przynosi ocalenie.   
W czasie dotkliwych ograniczeń związanych z pandemią, wieczorny różaniec transmitowany  
z wielu kościołów archidiecezji dawał nam poczucie wspólnoty, zgromadził na modlitwie 
wiele rodzin i umacniał w pokonywaniu trudności. Trwajmy zjednoczeni na modlitwie  
i wołajmy o ustanie pandemii. Módlmy się za Kościół, o pokój w Ojczyźnie, za kapłanów  
i o nowe powołania do służby Ewangelii i o zachowanie powołań.  

Wszystkim uczestnikom niedzielnej Eucharystii udzielam pasterskiego 
błogosławieństwa: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.  
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ZARZĄDZENIE:  

1. Komunikat należy odczytać wiernym w niedzielę 27 września br. w ramach 
ogłoszeń duszpasterskich oraz opublikować go na stronach internetowych parafii  
i w mediach społecznościowych. 
 

2. W związku z Dniem Migranta i Uchodźcy i apelem Rady Konferencji Episkopatu 
Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek proszę o przekazanie ofiar na pomoc 
poszkodowanym po pożarze obozu dla uchodźców na wyspie Lesbos. W tym celu 
można wykorzystać środki będące do dyspozycji Parafialnego Zespołu Caritas lub 
według uznania – w niedzielę 27 września - przeprowadzić zbiórkę przed 
kościołem. Ofiary na rzecz uchodźców należy przesłać – wyłącznie przelewem 
bankowym – na konto Caritas Archidiecezji Katowickiej:  
96 1050 1214 1000 0090 3169 8062 z dopiskiem „Uchodźcy” do dnia  
5 października 2020 r. 

  

3. Kolektę na „świętopietrze”, zbieraną w niedzielę 4 października, należy zgodnie  
z praktyką przekazać do Kurii Metropolitalnej. 
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