Zaproszenie na pielgrzymkę mężczyzn i młodzieńców
do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich

Bracia i Siostry! Drodzy Diecezjanie!
Ojciec święty Franciszek stwierdził w najnowszej adhortacji na temat powołania do świętości, że
Maryja jest „Świętą pośród świętych, najbardziej błogosławioną, Tą, która ukazuje nam drogę świętości
i nam towarzyszy” (GE 176). Od siedmiu wieków takie samo przekonanie zamieniają w konkretne akty
pobożności pokolenia wiernych, przybywających do maryjnego sanktuarium w Piekarach Śl.
Już za dwa tygodnie, w niedzielę 27 maja spotkamy się przed wizerunkiem Matki Bożej Piekarskiej,
Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w czasie corocznej pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców.
Nasze pielgrzymowanie wpiszemy w historyczny kontekst, bowiem 700 lat temu, w 1318 roku, w miejscu
dzisiejszej bazyliki dokonano poświęcenia pierwszego kościoła dedykowanego św. Bartłomiejowi
Apostołowi. Tak rozpoczęła się historia kościoła, który stał się na przestrzeni wieków szczególnym
miejscem kultu Matki Najświętszej; parafia rozpoczęła się wcześniej niż poświęcono kościół...
Po raz kolejny włączymy się – pamiętając, że „jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” – do
wspólnoty pielgrzymów szukających pomocy Maryi. Na szlaku żywej wiary ludu śląskiego dołączy do nas
ojciec święty Franciszek w osobie osobistego wysłannika, legata papieskiego, księdza kardynała Zenona
Grocholewskiego, który będzie przewodniczył uroczystej Mszy św. i wygłosi słowo Boże. Drodzy Bracia!
Serdecznie was zapraszam do wspólnej modlitwy u Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w
tak wielu aktualnych intencjach. Zwracam się do was, Bracia, którzy należycie do parafialnych rad
duszpasterskich, z prośbą o współpracę w zorganizowaniu wyjazdu pielgrzymów, aby każda wspólnota
parafialna była reprezentowana w piekarskim sanktuarium. Pielgrzymowanie do Matki Bożej Piekarskiej
zawsze łączyło pokolenia: zapraszam więc ojców z synami i dziadków z wnukami; zapraszam
gimnazjalistów i maturzystów, osoby pracy fizycznej i nauczycieli akademickich; zapraszam harcerzy
i Rycerzy Kolumba oraz nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., służbę liturgiczną, mężczyzn
i młodzieńców z Ruchu Światło-Życie oraz Domowy Kościół. Zapraszam samorządowców z naszej
górnośląskiej metropolii i tych, którzy mają zaszczyt reprezentować nas w parlamencie.
Oficjalna część pielgrzymki rozpocznie się o godz. 9.30, kiedy – po litanii do Matki Bożej
Piekarskiej – z bazyliki wyruszy procesja z obrazem Piekarskiej Pani na Kalwarię. Po południu
zaplanowana jest godzina młodzieżowa, a o 15-tej nabożeństwo majowe.
Wiernych, którzy z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w pielgrzymce, zachęcam do
duchowej łączności i modlitwy dzięki transmisjom w Telewizji Polonia, TVP Katowice, Radiu eM, Radiu
Katowice i Radiu Piekary.
Módlmy się o słoneczną pogodę i dary Ducha Świętego, aby pielgrzymowanie do piekarskiego
sanktuarium owocowało w codziennym życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym.
Pielgrzymom oraz wszystkim uczestnikom niedzielnej Eucharystii z serca błogosławię: w imię Ojca
i Syna, i Ducha Świętego.
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