
 

KOMUNIKAT METROPOLITY KATOWICKIEGO W SPRAWIE WSPIERANIA 

WYŻSZEGO ŚLĄSKIEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W KATOWICACH 

Drodzy Diecezjanie, Bracia i Siostry! 

Trwa nowenna przed planowaną na dzień 20 listopada br. beatyfikacją Sługi Bożego 

księdza Jana Machy. Ten kapłan, skazany na śmierć w trzecim roku swojego 

duszpasterskiego posługiwania za pomoc charytatywną świadczoną osobom i rodzinom 

pozbawionym środków do życia wskutek represji podczas II wojny światowej, zostanie 

ustanowiony patronem Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach.  

W gmachu naszego Seminarium urządzana jest izba pamięci poświęcona księdzu Janowi, 

wkrótce błogosławionemu, w której zostaną umieszczone pamiątki po nim, przechowane  

w jego rodzinie i przez nią przekazane. 

W budynku Śląskiego Seminarium prowadzone są od kilku lat konieczne prace 

remontowe, inwestycyjne i termomodernizacyjne. Najważniejszy jest oczywiście fakt, że  

w tym miejscu alumni, których jest aktualnie pięćdziesięciu czterech, rozeznają swoje 

powołanie i formują się do podjęcia posługi duszpasterskiej. Integralną częścią tej formacji 

jest roczny etap przygotowawczy, którego celem jest umocnienie fundamentów życia 

duchowego, pogłębienie formacji ludzkiej i spotkanie z historią Kościoła lokalnego oraz 

szeroko pojętą humanistyką i kulturą. Etap propedeutyczny, który w tym roku rozpocznie 

ośmiu kandydatów, odbywa się w Kokoszycach. 

Seminarium duchowne, które pełni w Kościele szczególną rolę, potrzebuje naszego 

wsparcia modlitewnego. Za to wsparcie serdecznie dziękuję przyjaciołom naszego 

Seminarium i wszystkim wiernym, prosząc jednocześnie o nieustanną pamięć modlitewną  

i dalsze duchowe wsparcie. Swój byt materialny Seminarium zawdzięcza wyłącznie – 

płynącym z dobrego serca i poczucia odpowiedzialności za Kościół – dobrowolnym ofiarom 

wiernych. Dziękując za tę ofiarność, gorąco proszę o ofiarę na rzecz Wyższego Śląskiego 

Seminarium Duchownego w najbliższą niedzielę, 3 października. Kolekta z tej niedzieli 

będzie przeznaczona na wskazane wyżej cele seminaryjne, na powstanie izby pamięci, 

poświęconej ks. Janowi Masze oraz na pokrycie koniecznych kosztów związanych  

z organizacją uroczystości beatyfikacyjnej. Polecam ją Waszej wielkodusznej ofiarności.  

Za każdy dar serca składam podziękowanie i zapewniam, że seminaryjna wspólnota pamięta  

o wszystkich darczyńcach w systematycznej modlitwie.  

Życząc błogosławionej niedzieli, przeżywanej w myśl hasła: „Niedziela jest Boża  

i nasza”, zachęcam do udziału w październiku w nabożeństwach różańcowych oraz udzielam 

wszystkim zgromadzonym na świętej wieczerzy pasterskiego błogosławieństwa: w imię Ojca  

i Syna, i Ducha Świętego.  
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Zarządzenie: 

 

Komunikat Metropolity Katowickiego należy odczytać w niedzielę 26 września br. w ramach 

ogłoszeń duszpasterskich. 
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