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WEZWANIE METROPOLITY KATOWICKIEGO DO MODLITWY  
W INTENCJI USTANIA PANDEMII, 

 O POKÓJ I ŁAD SPOŁECZNY DLA WSPÓLNEGO DOBRA  
 

 
Drodzy Diecezjanie, Drogie Rodziny, 
Bracia i Siostry, Bracia w kapłańskim posługiwaniu!  

 
Bóg w swoim miłosierdziu wychodzi nam zawsze na spotkanie. Niestrudzenie 

wzywa każdego z nas do tajemniczego spotkania z Nim na modlitwie (por. KKK 2567). 
Jedną z form modlitwy jest błagalna prośba. Przez modlitwę prośby wyrażamy 
świadomość naszej relacji z Bogiem oraz wiarę, że to On jest Panem naszego losu i życia. 

Mając na uwadze aktualny kontekst, w którym żyjemy, wzywam Was  
do modlitwy i postu w intencjach ustania pandemii, a także o pokój i ład społeczny  
w naszej Ojczyźnie: 
   
1. Podobnie jak wiosną tego roku, zapraszam i zachęcam wszystkich do codziennej 
modlitwy indywidualnej i w rodzinach. Szczególną porą modlitewnej jedności niech 
będzie, począwszy od środy 28 października, codzienna modlitwa różańcowa  
w naszych domach o godz. 20.30, zakończona Apelem Jasnogórskim. 
 
2. Przypominam o możliwości przeżycia niedzielnej Mszy św. za pośrednictwem radia 
lub telewizji. Można też korzystać z transmisji internetowych Mszy św. proponowanych 
przez poszczególne parafie. 
 
3. Wychodząc naprzeciw duchowym potrzebom wiernych, archidiecezjalne Radio eM 
wprowadza zmiany w codziennej ramówce: 
• od poniedziałku do soboty o godz. 18.00 – transmisja Mszy św. z katedry,  
w niedzielę – o godz. 12.00; 
• ok. godz. 12.00 – modlitwa Anioł Pański,  
• codziennie o godz. 15.00 – modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia; 
• codziennie o godz. 20.30 – transmisja modlitwy różańcowej; 
• ponadto, od poniedziałku do piątku o godz. 5.30 – modlitwa różańcowa, o godz. 5.50, 
6.50, 12.10, 23.10 – Ewangelia z danego dnia z komentarzem oraz o godz. 6.20 – 
komentarz do czytania z liturgii Słowa. 
Powierzając zaistniałą sytuację Bożej Opatrzności, polecam duszpasterzom podczas 
każdej Mszy św. wprowadzenie do modlitwy wiernych stosownego wezwania  
o ustanie pandemii, o pokój społeczny, a także śpiew Suplikacji. 



2 
 

 
4. Po zakończeniu oktawy Uroczystości Wszystkich Świętych zalecam duszpasterzom 
internetową transmisję modlitwy różańcowej o godz. 20.30 z kościołów 
parafialnych lub domowych kaplic. Tam gdzie to możliwe, można ją uruchomić  
od zaraz.    

 
5. Raz jeszcze zachęcam do otaczania w parafiach naszych seniorów, tych „zawsze 
wiernych”, którzy swoim zaangażowaniem, pracą, modlitwą i ofiarą wznosili niedawno 
kościoły w miastach i osiedlach, a kiedy to tylko możliwe wypełniają je swoją modlitwą  
i obecnością na Eucharystii, która daje życie i pokój Chrystusa.       
 
 Oddając Bożej Opatrzności nasze aktualne intencje i wzywając wstawiennictwa Matki 
Bożej Piekarskiej, Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, życzę wam, Drodzy Bracia 
i Siostry, łaski zdrowia oraz pokoju.  
 
 Z serca błogosławię 
 

                                                                                                                       

 
† Wiktor Skworc 

Arcybiskup Metropolita 
Katowicki 

        
Katowice, 28 października 2020 r. 
VA I – 93/20 
 

 
 

Zarządzenie 
 
Wezwanie Arcybiskupa Katowickiego należy umieścić na stronach internetowych  
i w gablotkach parafialnych oraz przekazać jego treść w ramach ogłoszeń 
duszpasterskich. 
 
 

                                                                                                                
† Grzegorz Olszowski 

Wikariusz Generalny 

 


