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KOMUNIKAT METROPOLITY KATOWICKIEGO 

W SPRAWIE DNIA UBOGICH 

 

Siostry i Bracia! Drodzy Diecezjanie!  

Wśród wielu ważnych wydarzeń w życiu Kościoła trzeba pa-

miętać o wprowadzonym przez papieża Franciszka Światowym Dniu Ubo-

gich, który w tym roku obchodzimy w niedzielę, 18 listopada.  

Z tej okazji Ojciec Święty przekazał nam orędzie, które rozpoczyna się od 

słów psalmu: Oto biedak zawołał, a Pan go wysłuchał (Ps 34,7). Czytamy  

w nim: „Odpowiedzią Boga wobec ubogiego jest zawsze interwencja zbaw-

cza, by opatrzyć rany duszy i ciała, aby przywrócić sprawiedliwość i godne 

życie. Odpowiedź Boga jest również wezwaniem, aby każdy, kto wierzy  

w Niego, czynił to samo według swoich ludzkich możliwości. Światowy Dzień 

Ubogich zamierza być maleńką odpowiedzią Kościoła, rozsianego po całym 

świecie, skierowaną do wszystkich ubogich, aby nie myśleli, że ich krzyk 

upadł w próżnię”. Orędzie kończy się słowami: „Zapraszam braci Biskupów, 

Kapłanów, a w szczególności Diakonów, na których nałożono ręce dla służby 

ubogim (por. Dz 6,1-7), zapraszam Osoby konsekrowane oraz Świeckich, 

którzy w parafiach, stowarzyszeniach oraz ruchach dają konkretną odpo-

wiedź Kościoła na wołanie ubogich, aby przeżyli ten Światowy Dzień Ubogich 

jako uprzywilejowany moment nowej ewangelizacji. Ubodzy nas ewangelizu-

ją, pomagając nam odkrywać każdego dnia piękno Ewangelii. Poczujmy się 

wszyscy w tym dniu dłużnikami ubogich, abyśmy poprzez wyciągnięte ręce 

do siebie nawzajem mogli zrealizować zbawcze spotkanie, które umacnia 

wiarę, urzeczywistnia miłość i umożliwia nadzieję w kroczeniu bezpiecznie na 

drodze do Pana, który przychodzi”.  

Bracia i Siostry!  

W inicjatywę papieża Franciszka wpisuje się ogólnopolska akcja Katolic-

kiego Stowarzyszenia Młodzieży pod hasłem: „Polak z sercem”; akcja zbiera-

nia żywności z długim terminem ważności i środków czystości na rzecz na-

szych Rodaków zamieszkujących dzisiejsze tereny Białorusi i Ukrainy.  



W naszej archidiecezji przeprowadzana będzie przez parafialne oddziały Ka-

tolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Akcji Katolickiej. Zakończenie zbiórki 

przewidziano w święto patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzysze-

nia Młodzieży, to znaczy w uroczystość Chrystusa Króla, gdy przy katowickiej 

katedrze wszyscy uczestnicy Mszy św. pontyfikalnej o godzinie 12.00 będą 

mogli za pośrednictwem młodzieży przekazać także swoje dary.  

Drodzy Diecezjanie!  

Nowymi formami ubóstwa, jakie dziś dostrzegamy, są niewątpliwie samot-

ność i ubóstwo energetyczne. Wielu ludziom, szczególnie starszym, otrzymu-

jącym najniższe emerytury, brakuje często funduszy na zakup właściwego 

opału. Skazani są na ogrzewanie mieszkań zatruwającymi środowisko natu-

ralne śmieciami lub doświadczanie zimna. Te sytuacje niech będą dla nas we-

zwaniem do solidarności i konkretnej pomocy, np. przez podzielenie się opa-

łem. Dzielmy się nade wszystko darem czasu i bliskości z samotnymi i ubogi-

mi. Dostrzegajmy ich samych i ich potrzeby.  

Bracia i Siostry!  

Niech Światowy Dzień Ubogiego otworzy nasze oczy na wszelkie, także 

nowe formy ubóstwa i nich nas mobilizuje do międzyludzkiej i chrześcijańskiej 

solidarności. Wszystkim udzielającym konkretnej odpowiedzi na wołanie ubo-

gich błogosławię!  
 

Katowice, 8 listopada 2018 r.        † Wiktor Skworc  

         Arcybiskup Metropolita Katowicki  

 

 

Ksiądz biskup  

Andrzej Iwanecki,  

Dzielnicowy Ośrodek Kultury   

w Zabrzu-Pawłowie,  

Rada Dzielnicy Pawłów,  

serdecznie zapraszają na  

XXIII  Przegląd  Piosenki Religijnej  

„Pieśnią Chwalmy Pana”,  

który odbędzie się 18 XI 2018r.o godz.16.00. 

w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Pawłowie.  



● Dziś przeżywamy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Pa-

miętajmy w modlitwie o braciach i siostrach prześladowanych za wiarę. 

● Zapraszam na dzisiejsze Nieszpory o godz. 16.30. 

● We wtorek - 13 listopada br. - po Mszy św. wieczornej Spotkanie z Rodzica-

mi dzieci klasy III. 

● W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca, który poświęcamy Miłosier-

dziu Bożemu.  

● W przyszłą niedzielę w naszej Archidiecezji przeżywać będziemy Dzień 

Muzyki Liturgicznej.  

● Okazja do Spowiedzi Świętej przed każdą Mszą św.  

● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”: 

• Rola Kościoła - Dla polskiego życia społecznego Kościół katolicki był tą in-
stytucją społeczną, która najsilniej jednoczyłam Polaków ze wszystkich trzech 

zaborów. 

Ponadto w "Gościu": 

• o czym mówi końcowy dokument XV Zgromadzenia Ogólnego Synodu Bi-
skupów w Rzymie?  

• dlaczego prąd podrożeje i jakie będą tego konsekwencje. 
● Za tydzień kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii. “Bóg 

zapłać” za dzisiejsze ofiary. 

 

 

Chorych, niepełnosprawnych, ich rodziny, a także chętnych diecezjan zapra-
szamy do udziału w III archidiecezjalnej pielgrzymce do Lourdes. Pielgrzym-
kę zaplanowano w dniach 5-13 maja 2019 r. Udział w niej zapowiedział 
Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc i Ksiądz Biskup Marek Szkudło. Przejazd 
zaplanowano specjalnym pociągiem z wagonami sypialnymi. Koszt piel-
grzymki: 2799zł + 199€. 
 
Informacje i zapisy: 
Biuro Podróży PL TRAVEL 
ul. Dąbrowskiego 1/6, 40-032 Katowice 
www.pltravel.pl 
biuro@pltravel.pl; info@pltravel.pl 
tel. kom. 694 980 161 lub 662 097 959 
tel./fax 032 256 45 77 
 
Organizatorzy: 
Wydział Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Katowicach 
Apostolstwo Chorych, Katowice 
Biuro Podróży PL TRAVEL, Katowice 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE      MMMSZYSZYSZY   św. od 12 do 18 listopada 2018 r. 

12 XI 

Poniedziałek 
Wsp. św. Jozafata 

bpa i męcz. 

g. 1800 - Wspólna za żyjących (intencje w gablotce) 

13 XI 

Wtorek 
Wsp. św.św. Benedykta, 
Jana, Mateusza, Izaaka 
i Krystyna, pierwszych 
męczenników polskich  

g. 1800 - Za ++ członków Bractwa Żywego Różańca oraz 

czcicieli Matki Boskiej Fatimskiej 

14 XI 

Środa 
Wsp. bł. Marii Luizy 

Merkert, dz. 

g. 800 

 

 

Msza św. szkolna 

- Za + Stefanię Marek oraz męża Stanisława 

15 XI 

Czwartek 

Wsp. św. Alberta Wlk., 
bpa i dra 

g. 700 

 

g. 1730 

g. 1800 

- Za ++ Oswalda i Julię, Jerzego, Antoniego oraz Ire-

nę Orantek i dusze w czyśćcu cierpiące 

Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Za + Gertrudę Cygan w rocznicę śmierci  

16 XI 

Piątek 
Wsp. rocznicy po-
święcenia Bazyliki 
św.św. Ap. Piotra  
i Pawła w Rzymie, 

św. Gertrudy dz. i św. 
Małgorzaty Szkockiej 

g. 700 

g. 1800 

- W pewnej intencji 

- Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji czcicieli 

17 XI 

Sobota 

Wsp. św. Elżbiety  
Węgierskiej, zak. 

g. 700 

 

 

g. 1800 

-  Za ++ rodziców Helenę i Engelberta Kuczera, Aloj-

zego Mierzwa, Alicję i Bernarda Tułaj oraz pokrewień-

stwo  

- Za ++ dziadków Jana i Elżbietę Topór, Antoniego  

i Antoninę Skorupa oraz ks. Pawła Topór 

18 XI 

NIEDZIELA 
33 ZWYKŁA  

W CIĄGU ROKU 
 

ŚWIATOWY 
DZIEŃ UBOGICH 

 
DZIEŃ  

MUZYKI  
LITURGICZNEJ 
ARCH. KATOW. 

g. 630 

g. 700 

 

g. 1000 

 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Za + Jana Czaja oraz Elżbietę Respondek w dniu 

urodzin 

- Za roczne dzieci: Jakuba Pawłowskiego i Alicję Kę-

dziora, rodziców oraz chrzestnych 

- Za ++ rodziców Łucję i Brunona  Pucka 


