
ZAPROSZENIE METROPOLITY KATOWICKIEGO 
NA PIELGRZYMKĘ KOBIET I DZIEWCZĄT DO PIEKAR ŚLĄSKICH 

 
Drodzy Diecezjanie!  

1. Chociaż aktualna sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju wydaje się 

stabilna, to służby medyczno-sanitarne przestrzegają przed możliwością 

wzrostu liczby zachorowań na koronawirusa w najbliższych miesiącach. W 

związku z tym zagrożeniem, kolejny raz apeluję do Was o żarliwą modlitwę w 

intencji ustania pandemii, a osoby niezaszczepione proszę o pogłębioną 

refleksję nad dobrodziejstwem, jakim jest wynalezienie szczepionek ratujących 

ludzkie życie.  

Bracia i Siostry!  

Nawet jeśli decyzja o szczepieniu ma charakter dobrowolny, to powinna ona 

uwzględnić prawdę fundamentalną: ludzkie życie i zdrowie są cennymi darami 

udzielonymi człowiekowi przez Boga i powierzonymi jego roztropnej 

odpowiedzialności. Nie ulega też wątpliwości, że ten rodzaj wyboru należy 

zawsze odnosić do piątego przykazania Bożego, które stoi na straży ludzkiego 

życia, a także do odpowiedzialności za dobro wspólne. W dobie pandemii 

przybiera ono konkretne formy. Są nimi zarówno zdrowie i życie 

społeczeństwa, jak również prewencja zdrowotna, której celem jest uwolnienie 

społeczeństwa od rygorystycznych, nierzadko uciążliwych obostrzeń 

sanitarnych. Te ostatnie prowadzą wielu spośród nas do izolacji, 

osamotnienia, ograniczania praktyk religijnych, a także do zachwiania 

właściwego rozwoju ekonomiczno-gospodarczego naszej Ojczyzny. Mając na 

uwadze działania prozdrowotne, opinie medycznych autorytetów, a także 

dramatyczne świadectwa osób, które zmagały się w ostatnich miesiącach z 

koronawirusem, wspólnota naszego lokalnego Kościoła pozytywnie odpowiada 

na prośbę Wojewody Śląskiego i włącza się w akcję szczepień przeciw 

COVID-19. W ponad 40 parafiach naszej archidiecezji powstaną w niedzielę 

15 sierpnia mobilne punkty szczepień. Skorzystajmy z tej okazji i przez 

przyjęcie szczepionki zadbajmy o własne zdrowie, a może nawet życie!  

Drogie Siostry! Droga Młodzieży!  

2. Z radością przypominam Wam, że z każdym dniem zbliża się wyczekiwana 

– po roku koniecznych ograniczeń – stanowa pielgrzymka kobiet i dziewcząt 

do Sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach 

Śląskich. Mając na uwadze ostanie miesiące, naznaczone zmaganiem się ze 

skutkami globalnej pandemii COVID-19, jestem przekonany, że nasze 

największe w archidiecezji maryjne sanktuarium stwarza szansę wyjątkowego, 

duchowego odpoczynku. Jako ludzie wiary pielgrzymujący po drogach świata 

ku przyszłemu Miastu (por. Hbr 13,14), możemy razem z Maryją uwielbiać 



Jezusa Chrystusa, powierzać Panu Bogu osobiste intencje i nabierać sił na 

dalszą drogę, która prowadzi do zbawienia.  

Zapraszam więc wszystkie kobiety, wśród nich siostry zakonne i młodzież 

żeńską w niedzielę 22 sierpnia do modlitwy na piekarskim wzgórzu. 

Podejmijmy trud pielgrzymowania w zorganizowanych grupach, pieszo, na 

rowerach i autokarami, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich wymogów 

sanitarnych.  

Pielgrzymkę kobiecego świata rozpoczniemy o godz. 8.30 modlitwą 

różańcową. Mszy św. będzie przewodniczył i homilię wygłosi biskup toruński 

Wiesław Śmigiel, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. 

Rodziny. Po Eucharystii zaplanowano godzinę ewangelizacyjną, a następnie o 

godz. 15 nieszpory maryjne, podczas których Bożym słowem podzieli się bp 

Mirosław Gucwa z diecezji Bouar w Republice Środkowoafrykańskiej.  

Szczegółowy program pielgrzymki dostępny jest na plakatach oraz w mediach 

archidiecezjalnych. Tych, którzy pozostaną w domach, informuję, że 

bezpośrednią transmisję z pielgrzymki przeprowadzą: Telewizja Polonia i TVP 

Katowice oraz stacje radiowe: Radio eM i Radio Katowice. Zapraszam więc 

serdecznie wszystkie pokolenia kobiet, dziewcząt oraz całe rodziny przed 

wizerunek Śląskiej Gospodyni, Lekarki!  

Licząc na wspólne spotkanie z Świętą Bożą Rodzicielką, Matką naszego 

Zbawiciela, wszystkim Jej czcicielom z serca udzielam pasterskiego 

błogosławieństwa: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. I życzę 

błogosławionej, rodzinnej niedzieli. Szczęść Boże!  
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