__________________________________________________________________________________
28.10.2020:
WEZWANIE METROPOLITY KATOWICKIEGO DO MODLITWY W INTENCJI USTANIA PANDEMII,
O POKÓJ I ŁAD SPOŁECZNY DLA WSPÓLNEGO DOBRA
Drodzy Diecezjanie, Drogie Rodziny, Bracia i Siostry, Bracia w kapłańskim posługiwaniu! Bóg w swoim
miłosierdziu wychodzi nam zawsze na spotkanie. Niestrudzenie wzywa każdego z nas do tajemniczego
spotkania z Nim na modlitwie. Jedną z form modlitwy jest błagalna prośba. Przez modlitwę prośby
wyrażamy świadomość naszej relacji z Bogiem oraz wiarę, że to On jest Panem naszego losu i życia.
Mając na uwadze aktualny kontekst, w którym żyjemy, wzywam Was do modlitwy i postu w intencjach
ustania pandemii, a także o pokój i ład społeczny w naszej Ojczyźnie. Podobnie jak wiosną tego roku,
zapraszam i zachęcam wszystkich do codziennej modlitwy indywidualnej i w rodzinach. Szczególną
porą modlitewnej jedności niech będzie, począwszy od środy 28 października, codzienna modlitwa
różańcowa w naszych domach o godz. 20.30, zakończona Apelem Jasnogórskim. Przypominam
o możliwości przeżycia niedzielnej Mszy św. za pośrednictwem radia lub telewizji. Można też korzystać
z transmisji internetowych Mszy św. proponowanych przez poszczególne parafie. Wychodząc
naprzeciw duchowym potrzebom wiernych, archidiecezjalne Radio eM wprowadza zmiany w codziennej
ramówce:
• od poniedziałku do soboty o godz. 18.00 – transmisja Mszy św. z katedry, w niedzielę –
o godz. 12.00;
• ok. godz. 12.00 – modlitwa Anioł Pański,
• codziennie o godz. 15.00 – modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia;
• codziennie o godz. 20.30 – transmisja modlitwy różańcowej;
• ponadto, od poniedziałku do piątku o godz. 5.30 – modlitwa różańcowa, o godz. 5.50, 6.50, 12.10,
23.10 – Ewangelia z danego dnia z komentarzem oraz o godz. 6.20 – komentarz do czytania z liturgii
Słowa.
Raz jeszcze zachęcam do otaczania w parafiach opieką i troską naszych seniorów, tych „zawsze
wiernych”, którzy swoim zaangażowaniem, pracą, modlitwą i ofiarą wznosili niedawno kościoły
w miastach i osiedlach, a kiedy to tylko możliwe wypełniają je swoją modlitwą i obecnością na
Eucharystii, która daje życie i pokój Chrystusa. Oddając Bożej Opatrzności nasze aktualne intencje
i wzywając wstawiennictwa Matki Bożej Piekarskiej, Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, życzę
wam, Drodzy Bracia i Siostry, łaski zdrowia oraz pokoju. Z serca błogosławię.
__________________________________________________________________________________
24.10.2020
* Mając na uwadze, że całe terytorium naszego kraju objęto tzw. czerwoną strefą, wszystkim wiernym
udzielam ogólnej dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa
we Mszy św. w okresie obowiązywania wyżej wymienionej regulacji.
* Nadal usilnie polecam zachowywanie wszystkich norm sanitarnych. Szczególną uwagę zwracam
ponadto na udzielanie Komunii Świętej na rękę, do czego należy wiernych usilnie zachęcać
w oparciu o tradycję i naukę Kościoła, przypomniane w dokumencie Komisji ds. Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski z dnia 3 października 2020 r.
* Należy zawiesić na czas nieokreślony spotkania formacyjne i katechetyczne w parafii.

* Wobec zbliżającej się uroczystości Wszystkich Świętych i wspomnienia Wszystkich Wiernych
Zmarłych informuję, że zgodnie z dekretem wydanym na polecenie papieża Franciszka przez
Penitencjarię Apostolską, w tym roku odpust zupełny za zmarłych można zyskiwać nie przez
pierwsze osiem dni listopada, ale przez cały miesiąc.
* Korzystając z okazji, składam wszystkim – duchownym i wiernym świeckim - szczere podziękowanie
za modlitewne wsparcie w minionym okresie zakażenia koronawirusem. Bóg zapłać Służbie Zdrowia za
pomoc i wsparcie. Wszyscy – niezależnie czy chorzy, czy zdrowi – twórzmy solidarną wspólnotę
zmagającą się z zagrożeniem zdrowia, a nawet życia; niech nas wszystkich ochroni tarcza modlitwy
różańcowej i wsparcie Matki Bożej Piekarskiej, Lekarki!
__________________________________________________________________________________
18.06.2020
* W związku z pojawiającymi się – w szeroko pojętej przestrzeni społeczno-kościelnej –
zakażeniami koronawirusem i zachorowaniem na Covid-19, mając na uwadze zdrowie i życie
wiernych, których otaczamy duszpasterską troską, oraz duszpasterzy, zwracam się do
wszystkich z serdecznym apelem o konsekwentne i wytrwałe stosowanie się do zaleceń
sanitarnych.
__________________________________________________________________________________
04.05.2020
* Osoby dorosłe posługujące przy ołtarzu zobowiązane są do zachowania wszystkich rygorów
sanitarnych i przyjmowania Komunii Świętej na rękę, podobnie jak pozostali wierni. Mając na
uwadze niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem drogą kropelkową, kolejny raz usilnie zalecam
wiernym przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, a celebransom tę formę jej udzielania.
* Nie należy udostępniać nagrań obrzędów Mszy św. po ich zakończeniu. Mogą być one jedynie
transmitowane w czasie rzeczywistym. Wskazują na to dokumenty kościelne, ostatnio Dekret
Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 25 marca 2020 r.: „Wierni powinni zostać
poinformowani o godzinie rozpoczęcia uroczystości, aby mogli przyłączyć się do modlitwy w swoich
domach. Pomocne mogą być środki przekazu nadające na żywo, nie nagrane”.
__________________________________________________________________________________

