Odezwa Biskupa Gliwickiego w związku z Metropolitalnym Świętem
Rodzin
Drodzy Diecezjanie!
W dniach od 17 maja do 1 czerwca br. odbędzie się Metropolitalne Święto
Rodzin, które swym zasięgiem obejmie Archidiecezję Katowicką, Diecezję Opolską
i Gliwicką. Bezpośrednim impulsem do zorganizowania tego święta był ubiegłoroczny
Światowy Kongres Rodzin w Warszawie, na którym problemy współczesnej rodziny
omawiali przedstawiciele niemal wszystkich kontynentów. Metropolitalne Święto
Rodzin jest inicjatywą organizacji i instytucji, które pragną zwrócić uwagę
mieszkańców Śląska na ciągle zbyt mało dostrzegane wartości życia rodzinnego.
Obchody związane z Metropolitalnym Świętem Rodzin, w których nie
zabraknie zarówno uroczystości religijnych, imprez kulturalnych i sportowych, sesji
popularnonaukowych oraz spotkań plenerowych, są ukierunkowane na przypomnienie
i spopularyzowanie Karty Praw Rodziny, przedłożonej przez Stolicę Apostolską
wszystkim ludziom, instytucjom i władzom zainteresowanym misją rodziny we
współczesnym świecie. Organizatorzy święta pragną również zwrócić uwagę na
sytuację rodzin wielodzietnych oraz na możliwości udzielania im skutecznej pomocy.
Również nasza diecezja pragnie włączyć się w obchody tego wydarzenia.
W niedzielę, 18 maja 2008 r., w parafiach naszej diecezji zostaną odprawione Msze
św. w intencji rodzin w miejsce sprawowanej w każdą niedzielę Mszy św. w intencji
parafian. W kościele katedralnym w Gliwicach Eucharystii w tej intencji będę
przewodniczył tej samej niedzieli o godz. 12.30.
Z programu tych wydarzeń na terenie naszej diecezji warto jeszcze wspomnieć
o takich punktach, jak:
17.05.2008 r. (sobota, godz. 17.00) – koncert pt.: „ŚLĄSK dla rodzin”
·
inaugurujący Metropolitalne Święto Rodziny, który będzie połączony
z jubileuszem Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. Koncert odbędzie się w Zabrzu,
w Domu Muzyki i Tańca. W ramach koncertu zostaną ogłoszone wyniki konkursu
pt.: „Moja Wyjątkowa Rodzina”;
18.05.2008 r. (niedziela, godz. 17.00) - koncert charytatywny upamiętniający
·
Jubileusz Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, który odbędzie się w Zabrzu, w Domu
Muzyki i Tańca. Część dochodu z tego koncertu będzie przeznaczona na
działalność ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych w Rusinowicach;
25.05.2008 r. (niedziela, godz. 8.30) - Pielgrzymka Mężczyzn do Matki Boskiej
·
Piekarskiej. Tegoroczna pielgrzymka będzie poświęcona sprawom rodziny,
a homilia w trakcie Eucharystii roli ojca w rodzinie;
27.05.2008 r. (wtorek) - wernisaż pokonkursowy wystawy p.t.: „Moja Wyjątkowa
·
Rodzina” w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.
31.05.2008 r. (sobota, godz. 14.00) - Diecezjalna Pielgrzymka Rodzin, którą nasza
·
diecezja zainauguruje obchody Roku Jubileuszowego związanego z 750 rocznicą
fundacji klasztoru OO. Cystersów w Rudach;
1.06.2008, (niedziela godz. 10.00) - Piknik Rodzinny oraz Finał Śląskiego
·
Śpiewania, ogłoszenie wyników konkursu literackiego Rodzina – Miłość i Życie,
podsumowanie Metropolitalnego Święta Rodziny w Koszęcinie.
Nasza troska o rodzinę, która jest podstawowym dobrem ludzkości, musi być
czymś stałym i ukierunkowanym na jej pełną żywotność i wszechstronny rozwój.

Z tego powodu troska ta wymaga zarówno naszej wytrwałej modlitwy jak
i konkretnych działań, które mogłyby, zwłaszcza osoby odpowiedzialne, pobudzić do
większej wrażliwość w tym obszarze i potrzeby skutecznego działania. Nasz udział
w tym wydarzeniu może się stać okazją do złożenia świadectwa o naszym
przywiązaniu do życia rodzinnego oraz gotowości do wspierania wszystkiego, co
umacnia stałość rodziny.
Wszystkim uczestniczącym w Metropolitalnym Święcie Rodzin i wspierającym
je z serca błogosławię:

Biskup Gliwicki
Gliwice, dn. 24 kwietnia 2008 r.

PS. Niniejszą odezwę należy odczytać w niedzielę 11 maja 2008 r.

