
 

 

 

 

 

 

 

 

SŁOWO ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO 

PRZED DNIEM ŻYCIA KONSEKROWANEGO 

 

Drodzy Diecezjanie! 

 

Bieżący rok liturgiczny przeżywamy w myśl hasła: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. 

Pozwala nam ono pełniej odkrywać misterium Kościoła, jego piękno i bogactwo. 

Chrystusowy Kościół jest żywą wspólnotą ochrzczonych, bogatą wielością różnorakich darów 

i charyzmatów, które powinniśmy zauważać i za nie dziękować. Okazję do tego daje 

zbliżające się w tym tygodniu, celebrowane w czwartek 2 lutego, święto Ofiarowania 

Pańskiego. Z inicjatywy św. Jana Pawła II Wielkiego od 1997 roku w tym dniu obchodzimy 

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Chcemy zatem kolejny raz podziękować Bogu za 

bogactwo Jego darów obecnych w Kościele. Objawiają się one w sercach kobiet i mężczyzn, 

którzy realizują życiowe powołanie poprzez oddanie się Chrystusowi na drodze życia według 

rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.  Wszystko to dokonuje się mocą 

wiary przeżywanej w Kościele, który jest Rodziną dzieci Bożych, naszym Domem i Matką.  

W naszej archidiecezjalnej wspólnocie aktualnie posługują siostry zakonne  

z 24 zgromadzeń. Dwa nowe zgromadzenia żeńskie Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca 

Jezusa i Sióstr Jadwiżanek Wawelskich rozpoczęły posługę w archidiecezji w minionym 

roku. Obok żeńskich zgromadzeń służą w naszym lokalnym Kościele księża i bracia  

z 11 zgromadzeń zakonnych męskich. Są w panoramie naszego śląskiego Kościoła obecne 

kobiety z 11 instytutów świeckich, dziewice i wdowy konsekrowane oraz jedno 

stowarzyszenie życia apostolskiego. Modlitwa, praca i świadectwo życia osób 

konsekrowanych ubogacają naszą archidiecezję, ukazując żywotność i różnorodność 

Chrystusowego Kościoła. Wdzięczni za ten dar osób oddanych przez profesję rad 

ewangelicznych Bogu i ludziom, chcemy w święto Ofiarowania Pańskiego dziękować Bogu 

za piękno życia konsekrowanego i prosić o nowe powołania do takiego życia w czasie 

uroczystej Eucharystii, celebrowanej w katowickiej katedrze 2 lutego br. o godzinie 12.  

Na tę liturgię zapraszam osoby konsekrowane z całej archidiecezji. Równocześnie proszę 

wszystkich diecezjan, by tego dnia modlitewna pamięć o osobach konsekrowanych była 

obecna we wszystkich parafiach, szczególnie zaś tam, gdzie one żyją i posługują.  

Módlmy się za siebie nawzajem, aby świadectwo życia osób konsekrowanych 

wzmacniało w nas wiarę w Kościół Chrystusowy, Mistycznie Ciało Chrystusa. 

Na końcu proszę, abyśmy wszyscy przyjęli papieską intencję apostolstwa modlitwy  

na miesiąc luty, w której papież Franciszek zachęca nas do modlitwy za parafie, aby, 

„stawiając w centrum komunię, stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterstwa  

i otwartości wobec najbardziej potrzebujących”. 

 

Na realizację życiowego powołania do świętości w Kościele Chrystusowym 

wszystkim uczestnikom niedzielnej Eucharystii błogosławię. 

 

                                                                                                      
† Wiktor Skworc 

     Arcybiskup 

                                                                                                       Metropolita Katowicki 

VA I - 6/23 

Katowice, 23 stycznia 2023 r. 



 

 

Zarządzenie 

1. Słowo Arcybiskupa Katowickiego należy odczytać wiernym w niedzielę  

29 stycznia 2023 r. w ramach ogłoszeń duszpasterskich. 

2. Zaleca się, aby w Święto Ofiarowania Pańskiego w każdej parafii odprawiona 

została Msza św. o powołania do życia według rad ewangelicznych. 

3. Osoby konsekrowane posługujące w parafii należy zaprosić do udziału we Mszy 

św. sprawowanej w ich intencji; po wspólnotowej modlitwie podziękować za 

posługę oraz zorganizować z nimi spotkanie. Ze względów duszpasterskich  

i według lokalnych możliwości można powyższe wskazanie zrealizować w innym 

terminie, np. w nadchodzącą niedzielę. 

4. Przypomina się, że dnia 2 lutego należy przeprowadzić kolektę na utrzymanie 

zakonów kontemplacyjnych obecnych w archidiecezji katowickiej (Wizytki, 

Karmelitanki). W miarę możliwości wspierane są również Siostry Karmelitanki  

na Islandii, w Norwegii i Kazachstanie. 

 

 
  † Wiktor Skworc 

     Arcybiskup 

                                                                                                       Metropolita Katowicki 

 

 

 

 

 


