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APEL ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO  

Z OKAZJI ŚWIĘTA ŚW. JÓZEFA, ROBOTNIKA 
 
 

Drodzy Bracia i Siostry! Pokój wam! 
   
W przededniu święta św. Józefa i uroczystości NMP Królowej Polski, wobec 

trwającej i nieprzewidywalnej sytuacji pandemii, zwracam się do wszystkich 
wiernych archidiecezji katowickiej z prośbą o dalszą, wytrwałą modlitwę  
w intencji ustąpienia zagrożeń. Wzywam do modlitwy za tych, którzy w tym 
czasie stracili życie, zdrowie, poczucie sensu i bezpieczeństwa, a nawet wiarę! 
Nasze wspólne i osobiste modlitwy zanośmy do Boga przez pośrednictwo Matki 
Bożej Piekarskiej – Lekarki i św. Józefa, patrona pracujących.    

Zachęcam Was do kontynuowania codziennej modlitwy różańcowej  
w gronie rodzinnym o godz. 20.30. W maju dołączmy do niej odmawianie Litanii 
Loretańskiej i śpiew pieśni maryjnych, które zwyczajowo wybrzmiewały nie tylko 
podczas tradycyjnych nabożeństw majowych. 

   
Moi Drodzy, początek maja kojarzymy także z wypoczynkiem i tzw. długim 

weekendem. Jednakże z oczywistych powodów tegoroczna „majówka” będzie 
zupełnie inna niż poprzednie. Dni wolne od pracy przeżyjemy zasadniczo  
w samotności lub z rodziną. W tej sytuacji zwracam się do duszpasterzy  
i wiernych świeckich z apelem, aby w pierwszy dzień maja – a jest to pierwszy 
piątek miesiąca – podtrzymać pokutny charakter tego dnia, zachowując 
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i podejmując w zjednoczeniu  
z Najświętszym Sercem Jezusa inne wyrzeczenia wynagradzające.   

Piątek – 1 maja roku 2020 – niech pozostanie dniem postu i modlitwy, 
zarówno w intencji szybkiego ustania pandemii, jak i obfitego, nawadniającego 
daru deszczu. Polecajmy ponadto Bożej Opatrzności nasz naród, kraj i osoby, 
którym powierzono posługę rządzenia, abyśmy, kierując się zasadą wspólnego 
dobra, w zgodzie oraz w poczuciu odpowiedzialności za słowa i czyny budowali 
pomyślną codzienność i przyszłość naszej Ojczyzny.  

Polecając się opiece św. Józefa, módlmy się za tych, którym z powodu 
pandemii zagraża bezrobocie. Prośmy o dary Ducha Świętego dla pracodawców, 
aby roztropnie korzystając z programów pomocowych państwa, w imię 
społecznej solidarności zachowali miejsca pracy; aby mężnie odpierali pokusy 
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wykorzystywania trudnej sytuacji do działań na niekorzyść pracowników co do 
warunków świadczenia pracy i płacy.  

Módlmy się również za tych, którzy z powodu pandemii nie mogą 
wykonywać swojej pracy; wspierajmy wszystkich, których miejsca pracy są 
zagrożone. Ochrona ekonomicznie najsłabszych i sprawiedliwość, równomierne 
rozłożenie materialnych kosztów zmagania się ze skutkami epidemii są dzisiaj 
szczególnym wymogiem elementarnej uczciwości, solidarności i miłości 
społecznej oraz praktykowania uczynków miłosierdzia.      

 
Zawierzam Was Maryi, Królowej Polski i Matce Sprawiedliwości i Miłości 

Społecznej.  
Wszystkim udzielam pasterskiego błogosławieństwa: w imię Ojca i Syna,  

i Ducha Świętego!  
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Zarządzenie: 

Apel Arcybiskupa Katowickiego należy umieścić w gablotkach oraz na stronie 

internetowej parafii. 
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