ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PIELGRZYMCE
MĘŻCZYZN I MŁODZIEŃCÓW
DO SANKTUARIUM W PIEKARACH ŚLĄSKICH

Drodzy Bracia i Siostry!
Śpiewając podczas nabożeństw majowych Litanię loretańską, po każdym wezwaniu jednego z
imion Matki Bożej powtarzamy prośbę: módl się za nami. Szczególnym świadectwem naszego przekonania
o wstawiennictwie Maryi są pielgrzymki do miejsc Jej wielkiego orędownictwa. Serdecznie zapraszam
wszystkich diecezjan na pielgrzymi szlak, wiodący do sanktuarium w Piekarach Śląskich, do duchowej
stolicy Górnego Śląska. W ostatnią niedzielę maja, zgodnie z tradycją, zapraszam na spotkanie u Matki
Sprawiedliwości i Miłości Społecznej mężczyzn i młodzieńców.
Drodzy Bracia! W niedzielę, 26 maja, do modlitwy przed obliczem Matki Bożej Piekarskiej
zaproszeni są ojcowie z synami, dziadkowie z wnukami, bo piekarska pielgrzymka trwa przez pokolenia i
pokolenia łączy. Zapraszam mężczyzn zrzeszonych w ruchach i stowarzyszeniach katolickich, młodych,
którzy przyjęli bierzmowanie i przygotowujących się do przyjęcia daru Ducha Świętego, uczniów i
studentów, przedsiębiorców, pracodawców i pracowników wszystkich branż.
Szczegółowy program znajduje się na plakatach, na których określono również tegoroczny cel
pielgrzymowania: Idziemy do Matki Bożej Piekarskiej „po moc Bożego Ducha”, który prowadzi i umacnia
nas w codzienności. Po śpiewie Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP i modlitwie różańcowej o
godz. 9:30 z bazyliki wyruszy procesja z obrazem Piekarskiej Pani na Kalwarię, gdzie po powitaniu Matki
Bożej w piekarskim wizerunku zostanie wygłoszone tradycyjne słowo pasterskie, związane z aktualnymi
sprawami religijno-społecznymi. Mszy św. będzie przewodniczył Nuncjusz Apostolski w Polsce. Homilię
wygłosi Metropolita Krakowski, abp Marek Jędraszewski, co nawiązuje do tradycji udziału arcybiskupów
krakowskich w piekarskiej pielgrzymce i podejmowaniu przez nich głoszenia słowa Bożego. Przewidziana
jest również godzina ewangelizacji oraz nabożeństwo majowe.
Drodzy Młodzieńcy i Mężczyźni! Słowa z Dziejów Apostolskich, ukazujące rodzący się Kościół,
który trwał „jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i braćmi Jego” (Dz
1,14), wskazują na ścisłą więź Maryi z Kościołem. Chcemy tę więź po raz kolejny zamanifestować na
piekarskim wzgórzu. Liczę na inicjatywy rad duszpasterskich i obecność licznej reprezentacji każdej
parafialnej wspólnoty. Przybywajcie, drodzy Bracia, „po moc Bożego Ducha”, potrzebną każdemu z nas
w podejmowaniu i wypełnianiu codziennych obowiązków rodzinnych, zawodowych i stanowych.
Bracia i Siostry! Z radością pragnę poinformować, że Penitencjaria Apostolska przyznała odpust
zupełny dla wiernych, którzy wezmą udział w pielgrzymce mężczyzn i młodzieńców, przy spełnieniu
zwykłych warunków odpustu, do których należą: spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii św. i
modlitwa w intencjach papieskich. Osłabieni wiekiem i chorzy mogą również uzyskać odpust zupełny pod
zwykłymi warunkami, gdy będą łączyć się duchowo ze zgromadzonymi na piekarskim wzgórzu,
ofiarowując modlitwy, cierpienia i trudy własnego życia miłosierdziu Bożemu. Duchową łączność z
pielgrzymką ułatwi transmisja w Telewizji Polonia, TVP Katowice, Radiu Katowice, Radiu eM i Radiu
Piekary.
Na pielgrzymowanie do stóp Matki Bożej Piekarskiej z serca Wam błogosławię: w imię Ojca
i Syna, i Ducha Świętego.
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Zarządzenie:
1. Komunikat należy odczytać wiernym w niedzielę, 12 maja br., w ramach ogłoszeń duszpasterskich.
Należy go też umieścić na stronie internetowej parafii i w parafialnej gazetce.
2. Księży proboszczów, katechetów i wikariuszy proszę o duchowe przygotowanie wiernych do
pielgrzymki, a także o zorganizowanie wyjazdu pielgrzymów do Piekar Śl. i towarzyszenie im
w pielgrzymowaniu.
3. Przypominam, że w niedziele stanowej pielgrzymki 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, winniśmy dołożyć starań, aby uczestniczyło w nich jak najwięcej
wiernych. Powinna być reprezentowana każda parafia.
4. Proszę pielgrzymujących kapłanów o podjęcie posługi w konfesjonale na Rajskim Placu i na
Wzgórzu, tym bardziej, że w dekrecie Penitencjarii Apostolskiej o odpuście zupełnym jest prośba
do kapłanów przeznaczonych do spowiadania, aby chętnie i z serca oddali się celebrowaniu tegoż
sakramentu.
5. Należy zachęcić do posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. i członków służby liturgicznej.
6. W tym miesiącu inaugurujemy także Metropolitalne Święto Rodziny. Już od 12 lat podejmuje się
różnego rodzaju inicjatywy na rzecz rodziny. W tym roku chcemy podkreślić prawdę, że rodzina to
wspólnota pokoju. Świętowanie rozpoczniemy w sobotę, 18 maja, w Domu Muzyki i Tańca
w Zabrzu. Natomiast w niedzielę, 19 maja, o godz. 12:00 w katowickiej katedrze zgromadzą się
małżonkowie świętujący rocznice i jubileusze zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego.
W ogłoszeniach duszpasterskich należy zaprosić małżonków na to eucharystyczne dziękczynienie,
połączone z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich, a także promować i włączać się w przeżywanie
MŚR.
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