
ODEZWA BISKUPA GLIWICKIEGO
PO ZGONIE OJCA ŚW. JANA PAWŁA II

Drodzy Diecezjanie.
W sobotę 2 kwietnia o godz. 21.37 przestało bić serce Ojca św. Jana Pawła II. Cierpiał i
umierał na oczach świata, otoczony modlitwą milionów ludzi różnych wyznań.
„Odszedł Pasterz Dobry”! Tak śpiewał Kościół w Wielki Piątek Chrystusowi. Teraz odnosimy
te słowa do Ojca św. Jana Pawła II. Arcybiskup L. Sandri ze łzami w oczach ogłosił tę
smutną wiadomość tłumom zgromadzonym na placu św. Piotra słowami: „Nasz Ojciec święty
Jan Paweł II powrócił do domu Ojca”.
Wiemy, że jest nazywany Janem Pawłem Wielkim, że jest największym z rodu Polaków, że
zmienił historię świata, szczególnie w tej części Europy, w której żyjemy. Przede wszystkim
jednak żegnamy Go tak, jak się żegna Ojca rodziny: z żalem w sercu i z modlitwą na ustach.
Odszedł wielki świadek Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Tak, jak
podczas swoich pielgrzymek gromadził wokół siebie miliony, tak w tych ostatnich dniach
cierpienia i śmierci zgromadził nie tylko Kościół ale cały świat na „rekolekcjach”
o godności człowieka, wartości cierpienia i o życiu wiecznym.
Jeszcze w piątek przed śmiercią, kiedy mu powiedziano, że na placu św. Piotra modlą się
tysiące wiernych – w przeważającej ilości młodzież, Ojciec św. wyszeptał: „Szukałem Was
zawsze. Teraz wy przyszliście do Mnie, za to wam dziękuję”!
Diecezja Gliwicka ma szczególny powód wdzięczności, jaką w modlitwie wyrażamy Bogu za
papieża Jana Pawła II. To On ustanowił naszą diecezję w roku 1992, to On
w pielgrzymce w roku 1999 odwiedził Gliwice. Chciejmy być ludźmi o wdzięcznych sercach.
Dlatego jako cała Diecezja pragniemy podziękować Bożej Opatrzności za dar jakim dla
Kościoła i świata był papież Jan Paweł II. W przeddzień pogrzebu, tj. w czwartek
o godz. 20.00 gromadzimy się na placu Krakowskim na modlitwę i uroczystą Mszę św.
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