ZAPROSZENIE DO KATEDRY NA UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA
Drodzy Diecezjanie!
Dobiega końca Rok Liturgiczny, w którym słowami: Idźcie i głoście uświadamialiśmy sobie misyjne
powołanie; powołanie do zaangażowania się na rzecz głoszenia Ewangelii, Dobrej Nowiny. Przypominaliśmy
sobie również przesłanie objawień fatimskich, w których Matka Boża przed 100laty wzywała do nawrócenia,
pokuty i modlitwy różańcowej oraz nabożeństw wynagradzających.
W naszym Kościele lokalnym mija rok od zakończenia II Synodu Archidiecezji Katowickiej
i ogłoszenia dokumentu posynodalnego, czyli Uchwał II Synodu Archidiecezji Katowickiej, które z dniem
1 stycznia 2017 r. stały się obowiązującym w archidiecezji prawem partykularnym.
Przed nami ostatnia niedziela Roku Liturgicznego: uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla
Wszechświata. W tym dniu nasze myśli i serca kierujemy ku Chrystusowi Królowi, zawierzając Mu na nowo
nasze rodziny, parafie, wspólnoty, Archidiecezję, Ojczyznę i Kościół.
Tradycyjnym miejscem budowania relacji z Królem Wszechświata jest katedra, matka kościołów
Archidiecezji Katowickiej. Dlatego serdecznie zapraszam do uczestniczenia w niedzielę
26 listopada w uroczystej liturgii Mszy świętej o godzinie 12-tej w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.
Do udziału zapraszam rodziny oraz przedstawicieli ruchów, wspólnot i stowarzyszeń działających
w parafiach. Zapraszam reprezentantów Rad Duszpasterskich każdej parafii, członków Akcji Katolickiej
i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z okazji ich patronalnego święta; zapraszam osoby życia
konsekrowanego i wiernych związanych z katedralnym kościołem.
Po Eucharystii zostaną wręczone papieskie medale i odznaczenia oraz archidiecezjalne medale
Pro Christi Regno kolejnej grupie zasłużonych diecezjan, które są znakiem wdzięczności za zaangażowanie
w dzieło budowania i umacniania duchowej przestrzeni Królestwa Bożego w naszej archidiecezji.
Siostry i Bracia!
Dzisiejszą niedzielę przeżywamy w Archidiecezji jako Dzień Muzyki Liturgicznej. Z tej okazji wszystkim
zatroskanym o muzykę i śpiew w parafii przesyłam słowa serdecznych pozdrowień oraz pasterskie
błogosławieństwo. Każde piękno istnieje po to, by zachwycało i „unosiło” modlitwę człowieka ku niebu.
Dzięki muzyce liturgicznej możemy także doświadczać tego piękna. Wszystkim dbającym o rozwój kultury
muzycznej w Archidiecezji Katowickiej serdecznie dziękuję i życzę wytrwałości w trosce o piękno muzyki
liturgicznej i kościelnego śpiewu, aby zawsze były przestrzenią sacrum i dawały możliwość spotkania
z Bogiem i Jego świętością! Drodzy Diecezjanie!
Słowa Ewangelii odczytywane w uroczystość Chrystusa Króla przypomną nam, że w Bożym Królestwie liczą
się przede wszystkim nasze konkretne czyny. Miłość do Chrystusa winna objawiać się w miłości do braci
i sióstr. Jeśli tak będzie, wtedy usłyszymy zaproszenie sędziego: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie
w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata (Mt 25, 34). Nie zapominajmy, że Sąd Boży
ostatecznie kończy historię, którą każdy tworzył, wplatając w historię zbawienia swój osobisty życiorys.
Budujmy więc mądrze i roztropnie i prośmy często: Panie, niech przyjdzie Twoje Królestwo!
Wszystkim zaangażowanym w sprawy Królestwa Bożego błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego.
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