KOMUNIKAT NA ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 2020
Drodzy Diecezjanie!
Dnia 11 lutego obchodzony będzie w Kościele 28. Światowy Dzień Chorego, którego
hasłem są słowa zaczerpnięte z Ewangelii wg św. Mateusza: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11, 28). Ojciec Święty Franciszek
w orędziu na ten dzień przypomina, że każdy potrzebuje stałego odkrywania pełnej miłości
i zrozumienia obecności Chrystusa, który jako Lekarz ciała i duszy ludzkiej potrafi pokrzepić
utrudzonego cierpieniem człowieka oraz obciążonego obowiązkami zawodowymi pracownika
służby zdrowia.
W działalność pracowników służby zdrowia wpisuje się także misja Kościoła. Dlatego
papież Franciszek, przywołując przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie, zwraca uwagę
w Orędziu na to, że „Kościół chce być coraz bardziej i lepiej «gospodą» Dobrego Samarytanina,
którym jest Chrystus (por. Łk 10, 34), to znaczy domem, w którym można znaleźć Jego łaskę,
wyrażającą się w gościnności, w akceptacji, w podniesieniu na duchu” (Orędzie, 3).
Kościół uczy, że szczególnym powołaniem osoby chorej jest droga ofiarowania
cierpienia w zjednoczeniu z Chrystusem za Kościół. Wielu chorych naszej archidiecezji realizuje
tę misję w ramach wspólnoty Apostolstwa Chorych. Dziękuję Wam za Waszą modlitwę oraz
ofiarę cierpienia, które stają się trwałym bogactwem wspólnoty Kościoła. Proszę Was, abyście
ofiarowali Wasze cierpienia szczególnie za kapłanów naszej archidiecezji, wypraszając dla nich
łaskę wierności i świętości. Polecam modlitewną intencję o nowe powołania kapłańskie,
szczególnie do naszego Śląskiego Seminarium Duchownego.
W związku z obchodami XXVIII Światowego Dnia Chorego proszę księży proboszczów
i kapelanów szpitalnych o zaplanowanie w tym dniu Mszy św. z udziałem chorych, która jest
zawsze spotkaniem z uzdrawiającym Zbawicielem, a po niej „agapy”, specjalnego spotkania dla
osób chorych i ich opiekunów.
Główne uroczystości Dnia Chorego w archidiecezji katowickiej odbędą się
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Rybniku, gdzie 11 lutego o godzinie 10-tej
zostanie odprawiona Msza św. w intencji chorych naszej archidiecezji. Dzięki transmisji Radia
eM wszyscy będziemy mogli jednoczyć się duchowo przez Chrystusa i w Chrystusie, który jest
naszym najlepszym Lekarzem i wspólnie błagać o łaskę zdrowia fizycznego
i duchowe uzdrowienie dla wszystkich chorych.
Najświętszej Maryi Pannie, Uzdrowieniu Chorych, zawierzam wszystkich, którzy
dźwigają ciężar choroby, ich rodziny, pracowników służby zdrowia, a także członków
wspólnoty Apostolstwa Chorych.
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