
 

 
 

 

APEL METROPOLITY KATOWICKIEGO 

NA DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM 

 

 

1. Dziś, w II niedzielę listopada, Kościół katolicki w Polsce przeżywa kolejny 

Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Tegoroczny Dzień jest poświęcony 

Republice Środkowoafrykańskiej, społeczeństwu i tamtejszym chrześcijanom, którzy 

od lat doświadczają dramatu wojny, a zniszczenia i prześladowania, głód i śmierć  

są na porządku dziennym.   

W tym kraju posługuje wielu misjonarzy z Polski, a wśród nich pochodzący  

z Cieszyna biskup Tadeusz Kusy, franciszkanin, wierny uczestnik pielgrzymek  

do Matki Bożej Piekarskiej. W liście przesłanym ostatnio z „serca Afryki” napisał: 

„Wiemy, że najważniejsza jest modlitwa, zaufanie Panu Jezusowi. I dlatego bardzo 

często powtarzam: Jezu, ufam Tobie”! 

Wspierajmy modlitwą biskupa Tadeusza i wiernych powierzonej mu diecezji 

Koga-Bandoro. Módlmy się wytrwale o „miłosierdzie dla nas i świata całego” oraz  

o pokój w „sercu Afryki” i w każdym ludzkim sercu, pamiętając o słowach papieża 

Jana XXIII, że osiągnięcie pokoju nie będzie możliwe bez „całkowitego rozbrojenia”, 

które dokonuje się w „sercach ludzkich” (por. Pacem in terris, 113). 

   

 2. W „Wezwaniu” z dnia 28 października napisałem: „Zapraszam i zachęcam 

wszystkich do codziennej modlitwy indywidualnej i w rodzinach. Szczególną porą 

modlitewnej jedności niech będzie, począwszy od niedzieli 8 listopada, codzienna 

modlitwa różańcowa w naszych domach o godz. 20.30, zakończona Apelem 

Jasnogórskim”. Niech wspólne będą również intencje naszej modlitwy. Wołajmy 

jednym głosem o ustanie pandemii, a także o pokój i ład społeczny w naszej 

Ojczyźnie, w rodzinach i w rodzinie Kościoła. Pamiętajmy o zapewnieniu naszego 

Pana: Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami 

Bożymi (Mt 5,9).  

Korzystajmy też z możliwości uzyskiwania do końca listopada odpustu 

zupełnego – pokoju dla dusz cierpiących w czyśćcu. 

  

3. W te trudne listopadowe dni, zachęcam was, drodzy Diecezjanie, do czytania 

encykliki papieża Franciszka Fratelli tutti – o braterstwie i przyjaźni społecznej.  

W niej znajdujemy odpowiedź Kościoła na pytanie, czego dziś w okresie pandemii 

świat i Polska potrzebują najbardziej: pokoju, braterstwa i przyjaźni społecznej w skali 

całej ludzkiej rodziny! Bądźmy solidarni z Kościołem prześladowanym!    

  

 

 



 

 

Niech Bóg przyjmie nasze modlitwy, a wysiłki umacnia swoją łaską  

i błogosławieństwem!  

 

                                                                                           
† Wiktor Skworc 

Arcybiskup Metropolita 

Katowicki 

 

 

Katowice, 4 listopada 2020 r., we wspomnienie św. Karola Boromeusza 

VA I – 94/20 

 

 

 

Zarządzenie 

 

Apel Arcybiskupa Katowickiego należy odczytać wiernym w niedzielę 8 listopada br. 

podczas Mszy św. w ramach ogłoszeń duszpasterskich. 

 

                                                                                                         

 
† Marek Szkudło 

Wikariusz Generalny 

 

                      

 


