
ODEZWA DO PIELGRZYMÓW
w związku z Wizytą Apostolską Jana Pawła II

do diecezji gliwickiej

Umiłowani Bracia i Siostry w Chrystusie Panu!

I. Przygotowujemy się na spotkanie z Ojcem Świętym
1. Zbliża się dzień Wizyty Apostolskiej Jana Pawła II do diecezji gliwickiej. Ojciec

Święty pragnie także spotkania z wiernymi całej naszej Metropolii Górnośląskiej.
Wielu z Was zdecydowało się już na udział w tym historycznym wydarzeniu. Inni

wciąż jeszcze wahają się, często bojąc się pielgrzymiego trudu i ofiary. Podejmujemy jednak
ofiarę i trud pielgrzymowania o charakterze zbawiennym, także w duchu pokuty za grzechy
własne i cudze jak również celem wyproszenia sobie i bliźnim potrzebnych łask. Trud
pielgrzymi podejmuje dla nas przede wszystkim Ojciec Święty, bo chce nas ubogacić swoim
przesłaniem i odpustem zupełnym, który możemy uzyskać pielgrzymując na spotkanie,
przygotowani przez sakrament pokuty i Komunię świętą.

Namiestnik Chrystusa chce być z nami! Czy wolno nam łatwo rezygnować z tak
wyjątkowej okazji, bezpośredniego „otarcia się" o tak wielki dar Boży, jaki zostanie nam
dany przez obecność Ojca Świętego na Ziemi Śląskiej?

Nie bójmy się trudu a nawet jakiegoś ryzyka pielgrzymowania na spotkanie z
Piotrem naszych czasów.

2. Tę radosną chwilę przybycia Ojca Świętego do naszego kraju w dniu 5 czerwca o
godz. 11.30 oznajmią dzwony wszystkich kościołów naszej Ojczyzny, zaś w dniu 15 czerwca
o godz. 17.55 niech ponownie rozkołyszą się dzwony kościołów diecezji gliwickiej. Niech
modlitewne czuwania we wszystkich parafiach przewidziane od 31 maja przygotują nas na
wielkie spotkanie z Ojcem Świętym. Uroczysta Msza św. przy ołtarzu papieskim
sprawowana w intencji Ojca Świętego będzie bezpośrednim, duchowym przeżyciem naszego
spotkania z Janem Pawłem II.

Radośnie będziemy witać Ojca Świętego kolorowymi chustami, przeznaczonymi dla
poszczególnych sektorów. Pełniejsze uczestnictwo we Mszy św. i w Nieszporach umożliwi
nam pięknie wydana książeczka „Vademecum Pielgrzyma" zawierająca m.in. pieśni,
modlitwy, psalmy.

II. Udajemy się na miejsce spotkania
1. Już dobiegają końca prace przygotowujące miejsce spotkania na gliwickim

lotnisku. Wyniesiony ołtarz papieski wraz z 33 metrowym krzyżem widoczny jest z daleka.
Osektorowane miejsce spotkania ma pomóc w zachowaniu porządku.

2. Bezpłatne KARTY wstępu (z dokumentem tożsamości), opieczętowane pieczęcią
kościelną są nadal rozprowadzane. Upoważniają one do wejścia do poszczególnych
sektorów. Karty wstępu służą także jako przepustki parkingowe zarówno dla autokarów jak i
samochodów osobowych. Kartę wstępu należy rozłożyć i umieścić za przednią szybą
pojazdu, tak aby widoczny był dla służb porządkowych numer sektoru, a zwłaszcza jego
kolor. Sektory na lotnisku zostały podzielone na trzy strefy kolorystyczne: niebieską,
czerwoną i zieloną, podobnie został podzielony schematyczny plan miasta znajdujący się z
tyłu karty. Tak więc odpowiedni kolor sektora odpowiada odpowiednio podzielonej na takie
same kolory strefie parkingowej. Szczegóły znajdują się z tyłu każdej karty wstępu (plan
miasta). Bez żadnych problemów można odebrać jeszcze każdą ilość Kart wstępu, chust,
„Vademecum Pielgrzyma".



3. Do sektorów zabieramy ze sobą własny prowiant i napój w plastikowych
opakowaniach. Dobrze byłoby zabrać ze sobą składane krzesełko. Rozprowadzane są
również z twardego kartonu taborety do siedzenia. Zabieramy również płaszcze
przeciwdeszczowe, małe parasole (bez zakończenia szpicem) i nakrycia głowy (przy upale).
Na obrzeżach placu spotkań rozmieszczone będą punkty obsługi medycznej i sanitariaty.

4. Czego nie można posiadać na miejscu spotkania?:
-jakiejkolwiek broni, nawet posiadanej za zezwoleniem, noży, scyzoryków, ostrych
narzędzi oraz wielkich przedmiotów zbędnych w tym czasie, stanowiących
zagrożenie
dla życia czy zdrowia wszystkich obecnych.
5. Parkingi
W każdej strefie parkingowej przygotowano odpowiednie miejsca na parkowanie

samochodów i autokarów. Aby przynajmniej częściowo pokryć koszty inwestycji
poniesionych przy organizacji parkingów, zwłaszcza tych, które trzeba było oświetlić,
doprowadzić wodociąg i kanalizację, na wszystkich parkingach miasto pobiera opłaty za
parkowanie. Dla samochodów osobowych cena parkingu wynosi 5 zł, dla autokaru - 10 zł.

Z powodu konieczności utrzymania porządku, w dniu 15 czerwca br. nie będzie
możliwy wjazd do Gliwic samochodów prywatnych, aby zaparkować samochód u swoich
krewnych bądź znajomych zamieszkałych na terenie tego miasta. W dniu 15 czerwca br.
wszystkie pojazdy zmierzające do Gliwic w celu przywiezienia pielgrzymów, będą
kierowane na odpowiednie parkingi.

6. Komunikacja miejska.
Autobusy miejskie będą kursowały w ruchu wahadłowym od największych i najdalej

położonych parkingów, dowożąc do centrum miasta przede wszystkim osoby starsze, skąd
pielgrzymi udają się oznakowanymi drogami na miejsce spotkania.

Rozkłady jazdy autobusów i pociągów będą wywieszone w gablotkach parafialnych
7. Udając się na miejsce spotkania z Ojcem Świętym musimy bezwzględnie

podporządkować się służbom porządkowym tak na trasie dojazdu jak i na dojściach do
poszczególnych sektorów. W sektorach porządkowymi będą również osoby duchowne.

Z miejsca spotkania z Ojcem Świętym rozchodzimy się powoli. Wielu zapewne
zostanie na modlitewnym dziękczynieniu z udziałem zespołów - „Śląsk", „Deus meus" i
innych grup młodzieżowych.

Drodzy Bracia i Siostry!
Ojciec Święty - Jan Paweł II zapragnął być z nami w dniu 15 czerwca i my chcemy

być blisko z Nim.



Do zobaczenia na lotnisku.
Szczęść Boże!



+Jan Wieczorek
Biskup Gliwicki

Gliwice, dnia 27 maja 1999 r.

PS. Do odczytania w najbliższą niedzielę po otrzymaniu.


