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I.	ROK	ŚW.	JÓZEFA 
1.	 8	 grudnia	 2020	 r.	 papież	 Franciszek	 ogłosił	Rok	 św	 Józefa	z	 okazji	 150.	 rocznicy	
ustanowienia	Opiekuna	Jezusa	Patronem	Kościoła	powszechnego.	Zachęcamy	Księży	do	
zapoznania	 się	 z	 treścią	 opublikowanego	 z	 tej	 okazji	listu	 apostolskiego	Patris	
corde	(załącznik	nr	1),	a	także	z	dekretem	Penitencjarii	Apostolskiej.	Łączy	on	Rok	św.	
Józefa	z	darem	specjalnych	odpustów.	Informujemy,	że	Penitencjaria	Apostolska	udziela	
odpustu	zupełnego	wiernym,	którzy	m.in.	odmówią	dowolną,	prawnie	zatwierdzoną	
modlitwę	 lub	 akt	 pobożności	 na	 cześć	 Świętego	 Józefa,	 np.	Do	 Ciebie,	 Święty	
Józefie(załącznik	nr	2),	szczególnie	w	dniach	19	marca	i	1	maja,	w	Święto	Świętej	Rodziny	
Jezusa,	 Maryi	 i	 Józefa,	 19.	 dnia	 każdego	 miesiąca	 i	 w	 każdą	 środę,	 będącą	 dniem	
poświęconym	wspomnieniu	tego	Świętego	w	tradycji	łacińskiej.	Modlitwa	do	św.	Józefa	
w	załączniku	nr	3. 
Kształt	obchodów	Roku	św.	Józefa	w	naszej	archidiecezji	określi	szczegółowo	w	styczniu	
2021	r.	specjalny	dekret	Księdza	Arcybiskupa.		 
	 
II.	DIES	EPISCOPI 
2.	W	Uroczystość	Objawienia	Pańskiego	przypada	Dies	Episcopi	–	23	rocznica	święceń	
biskupich	Arcybiskupa	Katowickiego	oraz	6	rocznica	święceń	Biskupów	Marka	i	Adama. 
Mszę	św.	pontyfikalną	w	intencji	Księdza	Arcybiskupa	i	Biskupów	pomocniczych	zostanie	
odprawiona	6	stycznia	2021	r.	w	katedrze	katowickiej	o	godz.	12.	Zachęcamy	wszystkich	
do	łączności	w	modlitwie.	 
	 
III.	KALENDARZ	LITURGICZNY 
3.	 Archidiecezjalny	kalendarz	 liturgiczny	 (ORDO)	 ukaże	 się	 18	 grudnia	
br.	Zamówione	 egzemplarze	 będą	 dostarczone	 Księżom	 wicedziekanom	w	 dn.	 19–20	
grudnia	 br.	zgodnie	 z	 wcześniejszą	 informacją.	 Dodatkowe	 egzemplarze	 kalendarza	
liturgicznego	będą	dostępne	na	portierni	kurii	od	poniedziałku	21	grudnia. 
	 
IV.	MODLITWA	ZA	CHORYCH	NA	COVID-19 
4.	Wszystkim	Braciom	przebywającym	jeszcze	w	izolacji	życzymy	szybkiemu	powrotu	do	
zdrowia.	 Nadal	 polecajmy	 osoby	 zakażone	 Bożej	 Opatrzności	w	 modlitwie	
indywidualnej	 i	 podczas	 każdej	 Mszy	 św.	 w	 ramach	 modlitwy	
powszechnej.	Pamiętajmy	 także	 o	 osobach	 życia	 konsekrowanego	 i	 parafianach	
dotkniętych	 COVID-19.	 Prośmy	 dla	 nich	wszystkich	 o	 dar	 zdrowia.	Wspierajmy	 także	
duchowo	 cały	 personel	 medyczny	 i	 kapelanów	 szpitalnych.	 Wyrazy	 wdzięczności	
kierujemy	 do	 wszystkich	 Księży,	 którzy	 na	 miarę	 możliwości	 podejmują	 dodatkową	
posługę	w	parafiach,	w	których	duszpasterzy	skierowano	na	izolację	lub	kwarantannę. 
	 
V.	PRZEŻYWANIE	ADWENTU	I	ŚWIĄT	BOŻEGO	NARODZENIA 
5.	 Mając	 na	 uwadze	 ograniczenia	 liczebne	 uczestników	 Mszy	 św.	 i	 uwzględniając	
pragnienie	wiernych	do	przeżywania	liturgii	dni	świątecznych	w	kościołach	parafialnych	
(uroczystość	 Narodzenia	 Pańskiego,	 święto	 św.	 Szczepana,	 święto	 św.	 Rodziny,	
uroczystość	Świętej	Bożej	Rodzicieli	Maryi	i	uroczystość	Objawienia	Pańskiego),	Ksiądz	
Arcybiskup	 udziela	 zgody	–	 jeśli	 istnieje	 taka	 konieczność	 duszpasterska	 –	 Księżom	
proboszczom	 i	 administratorom	 parafii,	 w	 których	 posługują	 tylko	 oni	 sami,	na	



odprawienie	 w	 tych	 dniach	 czterech	 Mszy	 św.,	 pod	 warunkiem,	 że	 co	 najmniej	
jedna	z	nich	będzie	ofiarowana	w	 intencji	parafian.	Zachęcamy	 także	do	celebracji	
drugiej	 Mszy	 św.	 pasterskiej	 w	 nocy	 Bożego	 Narodzenia	 np.	 dla	 rodzin	 z	 dziećmi.	
Zachowujmy	tym	samym	obowiązujące	wymogi	sanitarne. 
Prosimy	 również	 Księży	 proboszczów	o	 odpowiednie	 rozłożenie	w	 czasie	okazji	 do	
sakramentu	pokuty	i	pojednania	oraz	przedświątecznego	„objazdu	chorych”. 
Plan	wybranych	 transmisji	Mszy	 św.	w	 czasie	 świąt	 Bożego	Narodzenia	 (katowicka	
katedra): 
Radio	eM 

• Msza	św.	pasterska	w	nocy	Bożego	Narodzenia	o	godz.	24; 
• Msza	św.	w	uroczystość	Bożego	Narodzenia	o	12; 
• Msza	św.	drugi	dzień	świąt	Bożego	Narodzenia	o	12. 

Radio	Katowice 

• Msza	św.	pasterska	w	nocy	Bożego	Narodzenia	o	godz.	24; 
• Msza	św.	w	uroczystość	Bożego	Narodzenia	o	godz.	12; 

TVP3	Katowice 

• Msza	 św.	pasterska	w	nocy	Bożego	Narodzenia	o	 godz.	24	 (Sanktuarium	Matki	
Bożej	Królowej	Polski	w	Szczyrku) 

	 
VI.	DUSZPASTERSTWO	NADZWYCZAJNYCH	SZAFARZY	KOMUNII	ŚW. 
6.	Adwentowy	 dzień	 skupienia	dla	 nadzwyczajnych	 szafarzy	 Komunii	 św.	 z	 powodu	
epidemii	 odbędzie	 się	 online	 w	 sobotę	 19	 grudnia	 br.	 o	 godz.	 10	 na	 kanale	
youtube:	https://www.youtube.com/watch?v=H6dK2OJhnLA	(strona	 internetowa	
szafarzy	 archidiecezji	 katowickiej).	 Prosimy	 Księży	 proboszczów	 o	 przekazanie	
powyższej	informacji	szafarzom	w	parafii. 
	 
	7.	Rekolekcje	w	formie	audio	dla	nadzwyczajnych	szafarzy	Komunii	św.,	którzy	z	
powodu	 pandemii	 nie	mogli	 uczestniczyć	w	 formie	 stacjonarnej	 nt.	 „Eucharystia	 daje	
życie”	 przygotował	 ks.	 dr	 hab.	 Janusz	Wilk.	 Prosimy	Księży	 proboszczów	by	 zachęcili	
szafarzy	do	wysłuchania	rekolekcji.	Linki: 

https://www.youtube.com/channel/UCicwVUo5kh9kzuQoRkE-
_nw?fbclid=IwAR0hkCUN3Z40LIKSJSjoe7e3lXkBdZjZD5WNHCgIUBVqP9o4RqqY18gqIB
0 

  

  
VII.	DZIEŁA	NOWEJ	EWANGELIZACJI 
8.	Premierowy	 koncert	 kolędowy	Betlejem	 w	 Polsce	 2020/2021	 pt	 „Pomoc	 z	
nieba”	odbędzie	się	online	w	pierwszy	dzień	świąt	Bożego	Narodzenia	tj.	25	grudnia	br.	
o	 godz.	 19.	 Koncert	 będzie	 dostępny	 na	 stronie	https://fabrykakoncertow.com.pl/.	



Zachęcamy	również	do	pobrania	darmowej	płyty:	Kolędowanie	na	Tysiące	Głosów	Live	
ze	
strony:	https://ambasadormilosierdzia.pl/?utm_source=mediapartners&utm_medium=
katowice-kuria.	Więcej	informacji	o	tegorocznej	edycji	Betlejem	w	Polsce	w	załączniku	
nr	4.	Prosimy	o	przekazanie	tej	informacji	wiernym	w	ramach	ogłoszeń	duszpasterskich	
kolejnych	niedziel,	a	także	o	udostępnienie	załącznika	w	gablotkach. 
	 
9.	Pandemia	uniemożliwia	organizację	ulicami	naszych	miejscowości	Orszaków	Trzech	
Króli.	 Dlatego	 też	 do	 każdej	 parafii	 zostaną	dostarczone	przez	Księży	wicedziekanów	
korony,	 śpiewniki	 oraz	 naklejki	 orszakowe.	 Prosimy	 o	 przekazanie	 tych	 materiałów	
dzieciom	i	rodzicom	w	Uroczystość	Objawienia	Pańskiego. 
  
VIII.	 DYSTRYBUCJA	 MATERIAŁÓW	 DUSZPASTERSKICH,	 ZAŁATWIANIE	
FORMALNOŚCI 
10.	Tych	Księży	wicedziekanów,	którzy	nie	odebrali	jeszcze	zaległych	materiałów	
pomocniczych	zapraszamy	do	Wydziału	Duszpasterstwa	w	poniedziałek	21	grudnia	br.	
(godz.	9–12).	Biura	kurii	będą	nieczynne	od	najbliższej	środy	do	26	grudnia	br. 
	 
  
Drodzy	Bracia! 
dziękując	za	kolejny	rok	współpracy,	na	czas	zbliżających	się	świąt	Narodzenia	Pańskiego	
życzymy	 siły,	 wytrwałości	 i	 radości	 z	 kapłańskiej	 posługi	 duszpasterskiej.	 Niech	
Dzieciątko	Jezus	wnosi	w	codzienność	pokój,	obdarza	dobrym	zdrowiem	i	potrzebnymi	
łaskami	w	Nowym	Roku.		 
  
  
Z	wyrazami	szacunku. 
Szczęść	Boże! 
_________________________________________ 
ks.	Roman	Chromy 
dyrektor	Wydziału	Duszpasterstwa 
	 
ks.	Bogdan	Kania 
referent	Wydziału	Duszpasterstwa 
 


