SŁOWO METROPOLITY KATOWICKIEGO

W ZWIĄZKU ZE ŚWIĘCENIAMI PREZBITERATU I METROPOLITALNYM ŚWIĘTEM RODZINY

Drodzy Diecezjanie!
Obecna sytuacja epidemiologiczna zmieniła całkowicie nasze codzienne życie
i pokrzyżowała wiele planów duszpasterskich. „Nowa normalność” każe szukać nowych
rozwiązań, dzięki którym choć po części będzie można zrealizować zaplanowane
wydarzenia i odnaleźć się w zaistniałej rzeczywistości.
1. W najbliższą sobotę, 16 maja, o godz. 10 w katowickiej katedrze przeżywać
będziemy uroczystość święceń prezbiteratu. Do ich przyjęcia przygotowuje się
3 diakonów. Polecam ich szczególnej modlitwie wiernych. Obowiązujące zasady i warunki
sanitarne nie pozwalają na udział wszystkich chętnych diecezjan w uroczystej liturgii,
podczas której archidiecezja katowicka wzbogaci się o nowych duszpasterzy. Zachęcam
do łączności w modlitwie i uczestnictwa poprzez transmisję internetową i za
pośrednictwem naszego Radia eM.
Proszę także o modlitwę za kleryków Wyższego Śląskiego Seminarium
Duchownego oraz w intencji nowych powołań do wyłącznej służby Bożej. Pamiętajmy
o tegorocznych maturzystach, prosząc dla nich o Boże błogosławieństwo i światło Ducha
Świętego na czas zdawanych egzaminów i rozeznawania życiowego powołania. Dziękuję
kapłanom za ich posługę w tym niełatwym czasie, za obecność i dyspozycyjność dla
parafian oraz podejmowane przez nich wirtualne inicjatywy duszpasterskie.
2. W tym roku odwołane zostały m.in. obchody dorocznego Metropolitalnego
Święta Rodziny (MŚR), które w archidiecezji katowickiej inaugurowano świętowaniem
jubileuszy małżeńskich w katedrze. Każdego roku na wspólnie przeżywanej Eucharystii
gromadzili się małżonkowie, którzy dziękowali Bożej Opatrzności za uświęconą
sakramentalnie miłość i wspólnie przeżyte lata. Hasłem tegorocznego Metropolitalnego
Święta Rodziny miały być słowa: „Rodzina przestrzenią spotkania”. Chociaż z oczywistych
powodów konieczna była rezygnacja z organizacji m.in. publicznych spotkań, konferencji
i koncertów, to nadal istnieje możliwość odkrywania istoty i przesłania tego święta
w przestrzeni naszych rodzin, którą w dobie pandemii powinny dopełniać nade wszystko
życzliwe relacje i wzajemne wsparcie. W czasie zagrożenia zdrowia i życia to właśnie
rodzina przejmuje wiele funkcji i zadań, które na co dzień realizują instytucje,
współodpowiedzialne za jej właściwy rozwój.
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W liście intencyjnym dotyczącym tegorocznych obchodów MŚR wraz z Panią
Prezydent Zabrza, która koordynuje organizację rodzinnego świętowania,
podkreśliliśmy, że „w rodzinie spotykają się pokolenia, wymienia się doświadczenia,
wzrasta się we wspólnym budowaniu świadomości i odpowiedzialności za siebie i za
drugiego człowieka. Spotkanie to nawiązywanie relacji, to wzajemnie ubogacanie się
i wspieranie”. Ponieważ zmieniło się w ostatnich miesiącach nasze życie, to rodziny
przejęły z dnia na dzień od szkoły zadanie kształcenia, a mieszkania stały się dla wielu
miejscem zdalnego wykonywania pracy. Doświadczamy jak pojemne są nasze, nawet
małe mieszkania w dużych blokach, gdzie na czterdziestu kilku metrach kwadratowych
mieści się żłobek i szkoła; hotel i restauracja, plac zabaw, a nawet domowa kaplica. To
dowód na to, że nie tyle mieszkanie, ile rodzina pozostaje fundamentalną przestrzenią
spotkania z drugim człowiekiem i miejscem tworzenia wspólnoty z bliskimi, w tym
z Emmanuelem – Bogiem z nami.
Pomimo odwołania obchodów MŚR w niedzielę, 24 maja, o godz. 12 w katowickiej
katedrze odprawię Mszę św. w intencji wszystkim małżeńskich jubilatów. Niestety,
bez ich obecności. Połączy nas za to duchowo-modlitewna więź. Serdecznie więc
zapraszam Szanownych Małżonków, ich rodziny i przyjaciół do duchowego udziału
w eucharystycznym dziękczynieniu za pośrednictwem Radia eM i łącza internetowego.
Drodzy Bracia i Siostry!
Trwajmy w jedności na modlitwie. Módlmy się za siebie nawzajem. Prośmy
dobrego Boga o ustanie trwającej pandemii, o zdrowie i o potrzebne łaski dla wszystkich,
a szczególnie dla chorych i dla całego personelu medycznego. Wszystkim wiernym
archidiecezji katowickiej z serca błogosławię i zapewniam o pamięci przy ołtarzu Pana!
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