Zaproszenie na Pielgrzymkę Kobiet i Dziewcząt do Piekar Śląskich
Bracia i Siostry! Drodzy Diecezjanie!
A nade wszystko Wy, Drogie Kobiety i Dziewczęta!

Już za tydzień, w niedzielę 19 sierpnia, przeżywać będziemy doroczną pielgrzymkę kobiet i
dziewcząt do sanktuarium piekarskiego, gdzie wspiera nas i naszą modlitwę Matka Najświętsza,
którą wzywamy jako Matkę Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, Gospodynię Śląska, Lekarkę
Chorych, Orędowniczkę wszelkich łask.
Podczas tegorocznej pielgrzymki podziękujemy dobremu Bogu za 700 lat nieustannej modlitwy;
od czasu poświęcenia pierwszego kościoła, w którym narodził się kult cudami słynącego
wizerunku Panienki Piekarskiej. Wracając do historii piekarskiego obrazu, który rozsławił
wydobywający się z niego różany zapach, kobiety całego Śląska pragną w roku jubileuszu
ofiarować Matce Bożej Piekarskiej – tej najpiękniejszej ze śląskich róż – złotą różę, jako wyraz
dziękczynienia za Jej opiekę i troskę o tę ziemię i jej mieszkańców, zwłaszcza o kobiety i rodziny,
na przestrzeni mijających wieków.
Złota róża – to obok dziękczynienia także symbol ponownego zawierzenia i oddania Maryi
następnych pokoleń. Umieszczony obok cudownego obrazu kwiat róży będzie przypominał o
miłości i wierności śląskiego ludu, który ciągle doświadcza w tym miejscu obfitości i woni Bożych
łask.
Serdecznie i usilnie zapraszam świat kobiet do pielgrzymowania do Matki Sprawiedliwości i
Miłości Społecznej. W tej uświęconej tradycją pielgrzymce powinny wziąć udział liczne delegacje
kobiet z każdej parafii naszej archidiecezji.
Pielgrzymowanie do Matki Bożej Piekarskiej zawsze łączyło pokolenia: zapraszam więc matki z
córkami i babcie z wnuczkami; zapraszam gimnazjalistki i maturzystki, osoby pracy fizycznej i
kobiety – nauczycieli akademickich; zapraszam osoby związane z Ruchem Światło-Życie, Dzieci
Maryi oraz Domowym Kościołem; zapraszam reprezentacje wszystkich zgromadzeń zakonnych,
wszystkie osoby życia konsekrowanego, wszelkich jego form.
Zapraszam kobiety z samorządów naszej górnośląskiej metropolii i te, które mają zaszczyt
reprezentować nas w parlamencie. Zaś kobiety, które z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w
pielgrzymce, zachęcam do duchowej łączności, co ułatwi transmisja w Telewizji Polonia, TVP
Katowice, Radiu eM, Radiu Piekary i Radiu Katowice.
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, gdzie zostanie
odprawiona Msza św. z udziałem biskupów górnośląskiej metropolii. Gościem specjalnym
tegorocznej pielgrzymki będzie arcybiskup Tomasz Peta, biskup diecezji Astana w Kazachstanie,
który wygłosi słowo Boże.
O godz. 13.45 zaplanowana jest godzina ewangelizacyjna, a o 15-tej nieszpory maryjne, podczas
których słowo wygłosi biskup nominat Grzegorz Olszowski.
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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