
 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT METROPOLITY KATOWICKIEGO  

PRZED WIELKIM POSTEM 2020 

 

Drodzy Diecezjanie, 

W najbliższą środę obrzędem posypania głów popiołem rozpoczniemy czterdziestodniowy 

okres Wielkiego Postu. To szczególny czas pokuty i refleksji nad własnym życiem w duchu 

ewangelicznych słów Chrystusa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15). Zachęcam 

do podejmowania uczynków pokutnych – postu, modlitwy i jałmużny oraz do udziału 

w wielkopostnych nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.  

Początek Wielkiego Postu w Kościele katowickim naznaczony będzie kilkoma wydarzeniami, 

na które chciałbym zwrócić waszą uwagę. 

1. W czwartek 27 lutego o godz. 18-tej sprawowana będzie w katedrze Chrystusa Króla 

w Katowicach Msza św. o beatyfikację sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. W tym roku 

przypada 33. rocznica śmierci tego górnośląskiego duszpasterza, teologa, gorliwego krzewiciela nauki 

Soboru Watykańskiego II, założyciela Ruchu Światło-Życie. Do udziału w tej Eucharystii zapraszam 

w sposób szczególny moderatorów, animatorów i członków Ruchu; młodych, dorosłych oraz rodziny 

Domowego Kościoła. Diecezjan proszę o modlitwę o rychłą beatyfikację. 

  

2. W piątek 28 lutego będziemy obchodzić dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystywania 

seksualnego małoletnich. Zachęcam do włączenia się w modlitwę zranionego Kościoła, poprzez 

udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, odprawianej w tym dniu w każdej parafii oraz poprzez 

indywidulany post i modlitwę. 

 

3. W najbliższą sobotę 29 lutego, o godz. 10-tej w kościele Wniebowzięcia NMP w Radlinie-

Biertułtowach odbędą się święcenia diakonatu, których udzielę trzem akolitom naszego Wyższego 

Śląskiego Seminarium Duchownego. Do udziału w liturgii święceń zapraszam wiernych z parafii 

dekanatu Niedobczyce, szczególnie młodzież oraz służbę liturgiczną z opiekunami. Wszystkich 

diecezjan proszę o modlitwę w intencji przyszłych diakonów oraz o łaskę nowych powołań  

do kapłaństwa. 

 

4. Przed nami 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Już teraz zapraszam Was do udziału 

w Narodowej Pielgrzymce do Rzymu, której centralnym wydarzeniem będzie Msza św. celebrowana 

przez papieża Franciszka 17 maja br. o godz. 10-tej. Do wspólnego pielgrzymowania włączy się 

Archidiecezja Katowicka. Szczegółowe informacje o pielgrzymce przekazano już duszpasterzom. 

Wszystkim uczestnikom niedzielnej Eucharystii życzę owocnego przeżycia Wielkiego Postu 

i udzielam pasterskiego błogosławieństwa: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego! 

 

 

 

† Wiktor Skworc 
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KATOWICKI 
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Katowice, 19 lutego 2020 r. 

 

 

 

  



Zarządzenie 

 

 

Komunikat Metropolity Katowickiego należy odczytać wiernym podczas Mszy św.  

w niedzielę 23 lutego br. w ramach ogłoszeń duszpasterskich. 

 

 

                                                                                                      
† Adam Wodarczyk 

Wikariusz Generalny 

 


