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Słowo Biskupa Gliwickiego:
Wdzięczni Bogu , który jest miłością za obecność Ojca Świętego Jana Pawła II w Gliwicach -

Pielgrzymka wdzięczności na Jasną Górę.

Umiłowani Diecezjanie!
W Uroczystość Matki Boskiej Wniebowziętej kieruję do Was słowa związane zarówno z
Najwyższym Pasterzem Kościoła, jak i nasza diecezja gliwicka.
Jan Paweł II słowami - Totus tuus zawierzył Królowej Nieba i Ziemi cale swoje pasterskie
posługiwanie, oddal się pod Jej opiekę. W latach dwudziestych XVII wieku w czasie
szalejącej na Śląsku zawieruchy wojennej również gliwiczanie zawierzyli Maryi cale swoje
życie i miasto. Doznali Jej opieki, miasto nie zostało zdobyte przez wojska Mansfelda.
Wyruszyli wiec w pamiętnym 1626 roku z dziękczynną pielgrzymka na Jasna Gorę.
Wdzięczni Bogu i Maryi za dar opieki i ocalenia ślubowali, ze każdego roku będą
pielgrzymować do Częstochowy, do Czarnej Madonny.

1. Drodzy Bracia i Siostry!

W roku przed Wielkim Jubileuszem, młoda diecezja gliwicka doznała szczególnego
wyróżnienia, jakim była Wizyta Namiestnika Chrystusowego - Jana Pawła II. Wielkie
spotkania modlitewne 15 i 17 czerwca przejdą do historii jako znak wiary i miłości do Boga,
do Maryi oraz do Ojca Świętego. Powiew Ducha Świętego w zgromadzeniu
eucharystycznym, w liturgii nieszporów do Serca Jezusowego, wywoływał poruszenie serc i
umysłów nie tylko na miejscu zgromadzenia. Taki akt wiary i miłości nie tylko wzmógł
"szturmowanie" Nieba prośbami o zdrowie Ojca Świętego, ale i rozniecał nadzieje na
spotkanie z Nim.
Za lądującym 17 czerwca białym helikopterem wysoko podnoszony był transparent z
napisem: "Wiara góry przenosi", a wierni dodawali skandując "i Papieża do Gliwic". Jakże
wymowne w tym kontekście są słowa Ojca Świętego skierowane do pielgrzymów
zgromadzonych na lotnisku 15 czerwca: (myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaka Bóg ma ku
nam( (1 J 4, 16). "Człowiek przez łaskę jest powołany do przymierza ze swoim Stwórca, do
dania odpowiedzi wiary i miłości, jakiej nikt inny nie może za niego dać. Tej odpowiedzi nie
brakowało na Śląsku" (n.3).
Tak chciałoby się prosić Boga, aby ludzie Śląska byli nadal "cierpliwi i twardzi" w wierze.
Przez swoje przybycie do nas 17 czerwca, Ojciec Święty potwierdził to, co zawarł w
przemówieniu skierowanym do pielgrzymów 15 czerwca: "Przybywam do was z radością, bo
jesteście mi bliscy. Cały lud Śląska jest bliski memu sercu" (n.1).
Kończąc wizytę w Gliwicach, udał się Ojciec Święty do Matki Boskiej Częstochowskiej i tam
powiedział: "Pragnę Jej podziękować za opiekę w tych dniach mojej pasterskiej posługi
Kościołowi w Ojczyźnie". Na całej trasie tej pielgrzymki Maryja była obecna z nami,
wypraszając nam u swego Syna duchowe dary, abyśmy "czynili to wszystko, co On nam
powie" (por. J 2, 5; n.3).

2. Umiłowani Diecezjanie!

Wdzięczni Bogu za dar obecności Ojca Świętego w naszej diecezji wyruszamy - za Papieżem
na Jasna Gorę 25 sierpnia o godz. 9.00 z naszej katedry. W ślubowaną w 1626 r. pielgrzymkę
chcemy w tym roku włączyć dziękczynną intencje za dar obecności Piotra naszych czasów
wśród wiernych na ziemi gliwickiej.
Zapraszam was do liczniejszego udziału, na szlak tegorocznej pieszej pielgrzymki na Jasna
Gorę. Niech każda parafia naszej diecezji ma w tej pielgrzymce, choćby małą grupę
reprezentantów. Tych, którzy nie podejmą pieszego pielgrzymowania, zapraszam w sobotę



(28 sierpnia) na zakończenie pielgrzymki. Zorganizujcie w swoich parafiach środki
przyjazdu, aby wspólnie z pielgrzymami diecezji gliwickiej i opolskiej uczestniczyć w
wielkiej Modlitwie Dziękczynienia - Eucharystii pod szczytem Jasnogórskim. Do tej
wspólnej modlitwy wdzięczności zapraszam kapłanów naszej diecezji. W miejsce
pielgrzymki wrześniowej zapraszam właśnie na dzień 28 sierpnia do uczestnictwa w
koncelebrowanej Mszy św. o godz. 10.30 przy ołtarzu jasnogórskim. Niech ten dzień będzie
modlitwa wdzięczności całego ludu Bożego diecezji gliwickiej wraz ze swoimi
duszpasterzami i biskupami. Chcemy wszyscy być wdzięczni Bogu i Maryi za wielkie
wydarzenie, za Wizytę Apostolska Ojca Świętego w naszej gliwickiej diecezji.
Do zobaczenia na Jasnej Górze!
Niech Wam Bóg błogosławi.

Gliwice, dnia 09 sierpnia 1999 r.
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