Zaproszenie na pielgrzymkę kobiet i dziewcząt
do sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej
21 sierpnia 2016 roku

Drodzy Diecezjanie!
Drogie Panie i Dziewczyny!

Jeszcze nie przebrzmiała radość Światowych Dni Młodzieży. Do ich treści, do słów
i gestów papieża Franciszka będziemy wielokrotnie wracali, tym bardziej że jego przesłanie
było uniwersalne i nie dotyczyło wyłącznie młodych.
Okazją do podziękowania Bogu za łaskę minionych dni będzie zbliżająca się
pielgrzymka kobiet i dziewcząt wszystkich stanów do sanktuarium piekarskiego, gdzie
czcimy Maryję, Matkę Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Będziemy tam także
dziękowali za łaski chrzcielne w 1050. rocznicę chrztu Polski, wspominając przy tym rolę
kobiet w dziele ewangelizacji. W trwającym zaś Nadzwyczajnym Jubileuszu Miłosierdzia
podziękujemy kobietom za to, że są apostołkami miłosierdzia.
Uczestniczki pielgrzymki przyniosą z pewnością w sercach i pamięci sprawy swoich
rodzin i lokalnych wspólnot, sprawy zawodowe i aktualne problemy społeczne, aby
przedstawić je Matce Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, której imieniem jest również
Miłosierdzie!
Drogie Siostry!
Serdecznie Was zapraszam do udziału w tegorocznej pielgrzymce, którą
rozpoczniemy o godz. 9.30 procesją z bazyliki na Kalwarię. Po nawiązaniu do aktualnych
spraw społecznych odprawimy Mszę św., podczas której homilię wygłosi arcybiskup
ołomuniecki Jan Graubner, metropolita Moraw. Obecność naszego gościa będzie
nawiązywała do osoby czeskiej księżniczki Dąbrówki, która poślubiła i wprowadziła
w życie chrześcijańskie Mieszka I, władcę plemienia Polan. Przy tej okazji warto
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przypomnieć związki obrazu Matki Bożej Piekarskiej z Czechami. Kiedy w Pradze
wybuchła zaraza, cesarz austriacki Ludwig zwrócił się z prośbą o przywiezienie obrazu,
który 15 marca 1680 roku w uroczystej procesji niesiono ulicami miasta. Zaraza ustąpiła,
a arcybiskup Pragi uznał cudowność wizerunku.
Wśród koncelebransów – oprócz biskupów naszej metropolii górnośląskiej – będzie
także biskup Jan Vokal z Hradec Králové. W pielgrzymce weźmie również udział biskup
Wiesław Szlachetka z Gdańska, któremu niedawno Konferencja Episkopatu Polski
powierzyła sprawy duszpasterstwa kobiet w naszym kraju. Homilię podczas nieszporów
wygłosi pochodzący z Cieszyna biskup Zbigniew Kusy OFM, posługujący w Republice
Środkowoafrykańskiej.
Uroczystości piekarskie będą transmitowały lokalne media: TVP Katowice oraz
rozgłośnie Radia eM, Radia Katowice i Radia Piekary.
Drogie Siostry!
Zapraszam Was serdecznie do dziękczynienia za nasz chrzest, za Światowe Dni
Młodzieży oraz za Rok Miłosierdzia, za święty czas pojednania z Bogiem i z bliźnimi,
zwłaszcza w rodzinach. Zapewniam Was, że spotkanie z Piekarską Matką, którą wzywamy
jako Wspomożenie wiernych, Lekarkę chorych, Królową rodzin i Śląską Gospodynię,
przyniesie błogosławione owoce sprawiedliwości i miłości społecznej.
Wszystkim

uczestnikom

niedzielnej

Eucharystii,

a

zwłaszcza

piekarskim

pątniczkom, na drogę pielgrzymowania z serca błogosławię.

† Wiktor Skworc
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