
 

 

 

 

 

Komunikat Metropolity Katowickiego w związku z koronacją obrazu  

Matki Bożej Mikołowskiej, Matki Miłosierdzia w bazylice św. Wojciecha 

w Mikołowie 

 

 

Drodzy Diecezjanie! 

 Już w czerwcu bieżącego roku w kościołach naszej archidiecezji wybrzmiało 

zaproszenie na uroczystość koronacji obrazu Matki Bożej Mikołowskiej, Matki 

Miłosierdzia, która odbędzie się w niedzielę 5 sierpnia w tamtejszej bazylice św. 

Wojciecha. Głównym jej punktem będzie Eucharystia o godzinie 10.30, połączona 

z obrzędem koronacji. 

Uroczystość ta, mająca swoje historyczne i duszpasterskie uzasadnienie, jest 

ważna nie tylko dla mikołowskiej parafii, ale i dla całej Archidiecezji Katowickiej. 

Dlatego ponownie zapraszam duszpasterzy, osoby życia konsekrowanego i wiernych 

świeckich do udziału w tym święcie wdzięczności wobec Maryi, naszej Matki 

i Królowej i Jej Syna, Jedynego Odkupiciela Człowieka.  

Zapraszam zwłaszcza rodziny i wszystkich wiernych z parafii dekanatu 

mikołowskiego oraz dekanatów ościennych do udziału w tym pełnym treści geście 

nałożenia koron na wizerunek Jezusa i Maryi w mikołowskim obrazie.  

Zapraszam również osoby tworzące Róże Żywego Różańca, Wspólnoty Dzieci 

Maryi, grupy i stowarzyszenia żyjące Maryjną duchowością oraz wszystkich czcicieli 

Matki Najświętszej. Niech udział w koronacji będzie znakiem Jej królowania 

w naszych sercach, we wspólnotach rodzinnych i parafialnych. 

Wszystkim diecezjanom zgromadzonym na świętowaniu Dnia Pańskiego 

z radością błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 
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Zarządzenie: 

1. Komunikat należy odczytać w ramach ogłoszeń duszpasterskich w niedzielę 29 lipca. 

Należy go też umieścić wraz programem uroczystości na stronie internetowej parafii. 

 

2. Program uroczystości przedstawia się następująco: 

Sobota 4 sierpnia br. 

 godz. 15.00 – I Nieszpory Maryjne w bazylice św. Wojciecha. 

Niedziela 5 sierpnia br. 

 godz. 10.20 – procesja ze starego kościoła Matki Bożej Śnieżnej do bazyliki  

 godz. 10.30 – EUCHARYSTIA z obrzędem koronacji 

 godz. 15.00 – II Nieszpory Maryjne w bazylice św. Wojciecha; 

 godz. 19.00 – Uroczysty koncert Orkiestry Filharmonii Śląskiej  
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