
 
 

ZAPROSZENIE DO KATEDRY NA UROCZYSTOŚĆ  

JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 

 

 Drodzy Diecezjanie! 

 

Przed nami ostatnia niedziela kończącego się roku liturgicznego. W tym dniu nasze myśli 

i serca kierujemy ku Chrystusowi, którego mocą wiary nazywamy Królem Wszechświata. Jego 

panowanie trwa na wieki! Tej prawdy uczymy się między innymi w naszej katowickiej katedrze, 

matce kościołów archidiecezji, którą z mozołem odnawiamy w perspektywie bliskiego już jubileuszu  

100-lecia diecezji.  

Serdecznie zapraszam do uczestniczenia w niedzielę, 25 listopada, w liturgii Mszy świętej 

pontyfikalnej ku czci Chrystusa Króla o godzinie 12.00 w katowickiej katedrze. Zapraszam delegacje 

Rady Duszpasterskiej każdej parafii, członków Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia 

Młodzieży. Do udziału zapraszam wiernych należących do ruchów, wspólnot i stowarzyszeń 

działających w parafiach; zapraszam wszystkich, którzy w naszej archidiecezjalnej wspólnocie pragną 

odnowić oddanie się Chrystusowi Królowi i dziękować Mu za dar Ducha Świętego, którym jesteśmy 

napełnieni. Do tego szczególnego dziękczynienia zobowiązani są członkowie Odnowy w Duchu 

Świętym oraz wszyscy bierzmowani, którzy w mocy Ducha Świętego słowem i życiem wołają: Panem 

jest Jezus! 

Po Eucharystii kolejnej grupie zasłużonych diecezjan zostaną wręczone archidiecezjalne 

medale Pro Christi Regno, które są znakiem wdzięczności za zaangażowanie w dzieło budowania 

Królestwa Bożego i naszej kościelnej wspólnoty. 

Siostry i Bracia!  

W dniach od 3 do 14 grudnia br. w Katowicach odbędzie się globalne forum poświęcone 

światowej polityce klimatycznej – COP24. W wydarzeniu weźmie udział kilkadziesiąt tysięcy 

uczestników z krajów należących do Organizacji Narodów Zjednoczonych, w tym prezydenci państw 

i premierzy rządów oraz ministrowie odpowiedzialni za kwestie środowiska i klimatu. Przybędą 

również przedstawiciele Stolicy Apostolskiej. 

Organizacja konferencji klimatycznej to – dla Polski, dla województwa śląskiego,  

dla górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii i miasta Katowice – poważne wyzwanie. Dla Kościoła 

katolickiego na Górnym Śląsku, również dla innych Kościołów – szczyt klimatyczny jest przede 

wszystkim wyzwaniem duszpasterskim. Zamierzamy naszym gościom zaoferować bogatą ofertę 

duszpasterską, przybliżyć naukę Kościoła o stworzeniu i ukazać dotychczasowe działania na rzecz 

troski o nasz „wspólny dom”, o Ziemię. 

Serdecznie proszę was, drodzy Diecezjanie, o objęcie modlitwą tego wydarzenia, aby spotkanie 

przedstawicieli tak wielu narodów w sprawie ochrony środowiska naturalnego przebiegało w pokoju  

i doprowadziło do globalnego porozumienia. Wzywajmy szczególnie pomocy Ducha Świętego. Niech 

objawi się całej rodzinie ludzkiej jako moc gromadzenia, sprawca jedności i siła przemiany. A my 

sami – napełnieni Duchem Świętym – bądźmy dla uczestników forum gościnni i otwarci, przyjaźni  

i serdeczni, wprowadzający pokój i zgodę.   

Przyzywając mocy Bożego Ducha, wszystkim Diecezjanom błogosławię: w imię Ojca 

i Syna, i Ducha Świętego. 

        
† Wiktor Skworc 
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Zarządzenia i informacje praktyczne: 

 

1. Zaproszenie należy odczytać wiernym w niedzielę, 18 listopada br., w ramach ogłoszeń 

duszpasterskich. 

2. Księża proboszczowie proszeni są o skierowanie osobistej zachęty do rad parafialnych, grup  

i stowarzyszeń, aby ich reprezentacje uczestniczyły we Mszy św. w katedrze. Należy okazać 

im pomoc w organizacji przejazdu do katedry. 

3. Wszystkich Księży, zwłaszcza towarzyszących parafialnym delegacjom, zapraszam  

do koncelebry Mszy św. pontyfikalnej. 

4. Informujemy, że oprócz miejsc parkingowych obok katedry będą także dostępne miejsca  

na dziedzińcu Domu św. Józefa (Domu Księży Emerytów) i przy Domu św. Marcina (Caritas). 

5. Za pośrednictwem Księży prosimy osoby, które mają otrzymać medal Pro Christi Regno, aby 

przybyły do katedry o godz. 11.45 i zgłosiły się do kleryków dyżurujących w nawie głównej, 

którzy wskażą im odpowiednie miejsce. 

 

        Szczęść Boże! 

 

 
       † Marek Szkudło 

       WIKARIUSZ GENERALNY 

 


