
SŁOWO BISKUPA GLIWICKIEGO
Modlitwa i dar wdzięczności dla Ojca Świętego – Jana Pawła II

I. Jubileusz dwudziestopięciolecia pontyfikatu Jana Pawła II

Umiłowani Diecezjanie!
1. Dwadzieścia pięć lat temu, w uroczystość św. Jadwigi, patronki Ziemi Śląskiej, popłynęła
w świat od bazyliki św. Piotra w Rzymie radosna wiadomość: "Habemus Papam", mamy
papieża, jest nim kardynał Karol Wojtyła z Polski, który przyjął imię Jan Paweł II. W
komentarzach padały też słowa: jakże szczęśliwy jest naród, z którego, dziełem Opatrzności
Bożej, powołany został "Piotr naszych czasów".
Pontyfikatem tym Kościół Katolicki cieszy się już przez ćwierćwiecze. Liczne inne kościoły
chrześcijańskie, również doceniają wielki wkład pontyfikatu Jana Pawła II w proces odnowy
moralnej wśród ludzi wierzących, choć niekiedy nieco inaczej, ale zawsze w tego samego
Boga. I niechrześcijanie są wdzięczni Janowi Pawłowi II za to, że jest tak wielkim
autorytetem w ukazywaniu człowiekowi właściwej drogi życia oraz obrońcą praw i godności
człowieka, jak również za to, że jest wielkim orędownikiem sprawiedliwości i pokoju na
świecie.

2. Modlitwa wdzięczności za pontyfikat Jana Pawła II to dziś nasz szczególny obowiązek.
Jest bowiem "rzeczą godną i sprawiedliwą" – tak śpiewamy w słowach prefacji mszalnej –
abyśmy Bogu składali dziękczynienie za ten dar Boga, dany Kościołowi i światu w osobie
Jana Pawła II. Dzień Papieski – "Niedziela Papieska" w naszym kraju przypada w bieżącym
roku 12 października. Dzień ten będzie wypełniony modlitwą wdzięczności w intencji Ojca
świętego. Okażemy to na różne sposoby, o czym poinformują w poszczególnych parafiach
duszpasterze. W słowach aklamacji przed niedzielną Ewangelią słyszeliśmy: "Jeśli miłujemy
się wzajemnie, Bóg w nas mieszka". Można, opierając się na tych słowach postawić pytanie:
Ile miłości okazywał Ojciec święty, nam Swoim rodakom w tym dwudziestopięcioleciu?
Podejmował tyle pielgrzymek, podróży duszpasterskich do naszego kraju, tyle dodawał
otuchy, tyle przekazał pouczeń! Nie pominął wiernych żadnej diecezji. Wzajemność
zobowiązuje.

II. Diecezjalny dzień modlitwy i dar wdzięczności dla Ojca świętego.

1. Wielkie modlitewne dziękczynienie – Eucharystia w katedrze gliwickiej.

Wierni Kościoła Gliwickiego, w kontekście "Niedzieli Papieskiej" mają także obowiązek
zgromadzenia się na szczególnie intensywnej modlitwie wdzięczności za
dwudziestopięciolecie pontyfikatu Ojca św.
Jan Paweł II aż dwukrotnie zgromadził półmilionowe rzesze wiernych na lotnisku gliwickim.
15 czerwca 1999 r. jakże gorliwie modliliśmy się o zdrowie Ojca świętego. Bóg przyjął nasze
prośby i za dwa dni, 17 czerwca 1999 r., mogliśmy powitać następcę św. Piotra. Za ten dar
obecności chcemy szczególnie dziękować w kościele katedralnym, gdzie pozostawił nam w
prezencie monstrancję oraz swoją stułę papieską. W dniu 9 października zgromadzimy się w
naszej świątyni katedralnej o godz. 17.00 na Wielkiej Modlitwie Dziękczynienia –
Eucharystii. Zapraszamy kapłanów, zakonników, siostry zakonne i delegacje z wszystkich
parafii naszej diecezji. Liczymy na liczny udział wiernych parafii gliwickich. Zapraszamy
przedstawicieli różnych grup, stowarzyszeń, kół i ruchów katolickich. Tak zgromadzeni
będziemy się modlić we wszystkich intencjach Ojca świętego, a także o zdrowie i moc Ducha
Świętego na dalszą posługę apostolską.
W ramach naszego świętowania będą również odprawione w kościele katedralnym w
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Gliwicach, w dniu 11 października br., (sobota – "wigilia" Niedzieli Papieskiej) o godz. 17.00
uroczyste Nieszpory Papieskie. W czasie Nieszporów wykonamy nieszpory maryjne ku czci
NMP, które śpiewane były w czasie pielgrzymki papieskiej na Górze św. Anny w 1983 r.

2. Dar – pomnik wdzięczności dla Ojca świętego.

Drodzy Bracia i Siostry!
W pamiętnym dniu 15 czerwca 1999 r. Jan Paweł II do zgromadzonych wiernych skierował
znamienne pouczenie, odczytane przez Nuncjusza Apostolskiego. Prosił Ojciec święty, byśmy
w "Prawie Pana Boga mieli upodobanie", byśmy Chrystusa coraz lepiej poznawali, a przez to
lepiej umiłowali a w konsekwencji w swoim życiu naśladowali. Ojciec święty wskazał nam
więc pewne zadanie na przyszłość.

Umiłowani Diecezjanie!
Wtedy zrodziła się myśl, by podjąć to wyzwanie Ojca świętego. Postanowiliśmy wybudować
Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II, by wierni, nie tylko młodzi, mogli podejmować
naukę, by mogli lepiej poznawać Prawo Boże, by przez to mieli większe upodobanie w
mądrości ewangelicznej na drogach współczesnego świata.
To Centrum zostało wybudowane. Ma to być dar wdzięczności dla Ojca świętego z okazji
jubileuszu Jego pontyfikatu. Ma to być też pomnik, który będzie wciąż przypominał wielkie
wyzwanie Ojca świętego do nas skierowane do poznawania, umiłowania prawa Bożego –
prawdy Bożej – na drogach naszego życia.
9 października br., po uroczystości modlitewnej w katedrze nastąpi otwarcie i poświęcenie
Centrum Edukacyjnego im. Jana Pawła II oraz inauguracja Roku Akademickiego 2003/2004
w Gliwickim Ośrodku Dydaktycznym Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego,
który odtąd będzie miał swoją siedzibę w poświęconym Centrum Edukacyjnym.

Drodzy Bracia i Siostry.
W czasie Mszy św. w kościele katedralnym będziemy również dziękować Bogu za tych,
którzy wnieśli swój wkład w budowę Centrum. Dziękczynieniem chcemy objąć parafie, które
swoimi ofiarami wspierały dzieło budowy. Dziękczynieniem ogarniemy kapłanów, którzy
swoimi osobistymi ofiarami wspomagali budowę. Wszystkim dobrodziejom niech Bóg
obficie wynagrodzi.
Wszyscy zaś prośmy Boga, by w tym nowo wybudowanym Domu – Centrum –
przeznaczonym do kształcenia i formacji, młodzi i dorośli, uczniowie i studenci, nauczyciele i
profesorowie przeniknięci prawdą Bożą, dawali świadectwo życia chrześcijańskiego i całym
sercem trwali przy Chrystusie, który jest Drogą, Prawdą i Życiem!
Na lepsze poznanie i umiłowanie Chrystusa, Drogi, Prawdy i Życia niech Bóg błogosławi.

Gliwice, dnia 04 września 2003 r.

P.S.
Do odczytania w niedzielę 5 października.


