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Dziewico Niepokalana, Matko Chrystusowa i Matko Kościoła! Od wielu wieków 

jesteś obecna na śląskiej ziemi w słynącym łaskami piekarskim wizerunku. Oczyma 

pełnymi troski i współczucia spoglądasz na swoje dzieci i zapraszasz do siebie tych, 

którzy Twojej pomocy tak bardzo potrzebują. Z miłości do Ciebie, Matko Sprawiedliwości 

i Miłości Społecznej, w maju przybywamy do Piekar. W tym czasie nie odwiedzimy jednak 

Twojego śląskiego domu. 

Ze wzruszeniem wspominamy, jak w 1983 roku również nie pielgrzymowaliśmy 

do Piekar. Jak zauważył Jan Paweł II, wówczas okazało się, że na Wzgórzu Piekarskim 

wszyscy się nie pomieścimy. I dlatego trzeba było przenieść Piekary na lotnisko w pobliżu 

Katowic. Aby odbyć papieską pielgrzymkę do Piekar – trzeba było, aby Piekary same tym 

razem wyruszyły na pielgrzymkę!  

Papież Polak, będąc w Katowicach, był duchowo obecny w Piekarach, a Ty – Matko 

nasza – ze swego sanktuarium łaskawie wyszłaś mu na spotkanie. To spotkanie przybrało 

wtedy kształt wielkiej modlitwy Kościoła katowickiego. Podobne doświadczenie stanie 

się naszym udziałem i w tym roku. Kiedy w najbliższą niedzielę nie będziemy mogli 

pielgrzymować do tej duchowej stolicy Śląska, to Piekary – tak jak wtedy – razem z Twoim 

cudownym wizerunkiem przybędą do nas na spotkanie… Dokona się to drogą przekazu 

medialnego. Tak jak zawsze otrzymamy przesłanie Arcybiskupa Katowickiego 

i wsłuchamy się w słowo Boże po to, byśmy nie zbłądzili, byśmy na nowo odkryli nasze 

powołanie, byśmy za Twoim, Matko, wstawiennictwem potrafili dochować wierności 

Bogu, krzyżowi i Ewangelii. Dlatego pokornie prosimy o błogosławione owoce tego 

nietypowego pielgrzymowania.  

Bez piekarskiego sanktuarium nie wyobrażamy sobie Kościoła na Śląsku. Piekary 

zakorzeniły się na stałe w naszej historii i ciągle wrastają w nasze „dziś” i nasze „jutro”. 

Matko nasza, od wielu pokoleń wszystkie troski tej śląskiej ziemi przyjmowałaś do swego 

Serca. Wszystko, co było ważne w naszym życiu i dokonało się na Śląsku, często łączyło 

się z Twoim sanktuarium, a Ty, Matko nasza, zawsze byłaś nam Łask Pośredniczką. 

Twemu Sercu chcemy dziś powierzyć troski i trudne sprawy naszej ziemi. W Twoje 

matczyne dłonie składamy przyszłość każdego i każdej z nas.  

Gospodyni Śląska, przyjmij tę naszą pokorną modlitwę. Uproś u dobrego Boga 

zatrzymanie epidemii, zdrowie chorym i siły personelowi medycznemu. Wysłuchaj 

naszego wołania.  

Maryjo królująca w Piekarach, Matko Sprawiedliwości i Miłości Społecznej – Matko 

Piekarska, Opiekunko sławna, Orędowniczko wszelkich łask… Ciebie dziecięcym sercem 

błagamy, weź w swą opiekę zbożny nasz lud. 
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