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KOMUNIKAT METROPOLITY KATOWICKIEGO 
NA DZIEŃ MODLITWY I POMOCY KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE 

 

 

Drodzy Diecezjanie! Bracia i Siostry! 

W niedzielę 6 grudnia po raz 21. Kościół w Polsce obchodzi Dzień modlitwy  
i pomocy Kościołowi na Wschodzie. W duchu adwentowego oczekiwania chcemy 
solidaryzować się z tymi, którym przyszło żyć i tworzyć wspólnotę wierzących za naszą 
wschodnią granicą. Zdajemy sobie sprawę, że wielu z nas rodzinnie bądź historycznie 
związana jest z tamtymi terenami. Wszystkich łączy Chrystus, który gromadzi nas  
na świętej Wieczerzy oraz poczucie odpowiedzialności za Kościół, szczególnie  
za znajdujących się w potrzebie. 

Kościół katolicki na Wschodzie w zdecydowanej większości znajduje się  
w mniejszości. Wierni żyją nierzadko w skrajnym ubóstwie, ale, jak podkreślają 
pracujący wśród nich kapłani, potrafią cieszyć się małymi rzeczami i dziękują za każdy 
nawet najdrobniejszy gest pamięci i dar serca. Dzisiejszy dzień za wschodnią granicą jest 
dniem wdzięczności za tych, którzy pomagają duchowo i materialnie.  

Archidiecezja katowicka przez dziesiątki lat wspiera Kościół na Wschodzie 
materialnie, a od blisko 30-tu lat, od kiedy ta forma pomocy stała się możliwa, także 
personalnie. Dziesięciu księży archidiecezji katowickiej posługuje aktualnie w Rosji,  
na Ukrainie, w Kazachstanie i w Mołdawii. Prowadzą wiernych drogami wiary, nadziei  
i miłości, dzielą z nimi codzienne losy, uczestniczą w niełatwych życiowych sytuacjach. 
Jesteśmy im szczególnie wdzięczni za świadectwo i gotowość ewangelizacji w skrajnych 
często warunkach. Nasi księża budują kościoły, troszczą się o duchowy rozwój  
i polepszenie warunków życia swoich wiernych. Podejmują inicjatywy duszpasterskie, 
ale także dzieła charytatywne, tak bardzo konieczne szczególnie w obecnej sytuacji 
pandemii. W tych właśnie dziełach – ukierunkowanych na dzieci, młodzież, rodziny  
i seniorów – pracują osoby życia konsekrowanego, siostry zakonne związane z naszą 
archidiecezją.   

Czujmy się współodpowiedzialni za nich i za wspólnoty wiernych, którym służą. 
Pamiętamy, że przez wiele lat Kościół w Polsce doświadczał pomocy z Zachodu. Starsze 
pokolenie pamięta z pewnością o darach otrzymywanych z zagranicy. Dzisiaj dla 
naszych sióstr i braci z krajów byłego Związku Radzieckiego to my jesteśmy „Zachodem” 
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i możemy w duchu wdzięczności uczynić coś dobrego, wspierając ich tym, co posiadamy. 
Pamiętajmy, że w tym wszystkim nie robimy nic nadzwyczajnego, bo misyjne  
i charytatywne zaangażowanie to nasza powinność, obowiązek każdego Kościoła 
lokalnego. 

Bracia i Siostry!  

Polecam Waszej modlitewnej pamięci i materialnej hojności wszystkich 
katolików na Wschodzie, ich pasterzy, kapłanów i siostry zakonne. W trudnym dla nas 
wszystkich czasie nie zamykajmy naszych serc, ale w duchu adwentowego wyrzeczenia 
dzielmy się tym, co mamy, aby jeszcze lepiej przygotować się na przyjęcie Tego, który 
jest Darem dla nas wszystkich.  

Życzę dobrego i owocnego Adwentu. Zapewniam o modlitwie, duchowej bliskości 
i jedności. Z serca błogosławię.  
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