
Drodzy Współbracia Kapłani,

Drodzy Diecezjanie.

W czerwcu przyszłego 2009 roku przypada dziesiąta rocznica niezapomnianej

wizyty Sługi Bożego Jana Pawła II w naszej młodej gliwickiej diecezji utworzonej

w 1992 roku.

Pamiętamy te podniosłe a zarazem dramatyczne chwile. Przygotowywaliśmy

się na to błogosławione spotkanie z papieżem – Piotrem naszych czasów w sposób

szczególny i przeżywaliśmy także szczególne chwile. 15 czerwca byliśmy na lotnisku

w liczbie ok. 700 tysięcy. Niestety uroczystość odbyła się bez „najważniejszego

Gościa”. Modliliśmy się o zdrowie dla chorego papieża. 16 czerwca czekaliśmy

w napięciu na tę radosną dla nas wiadomość, że papież przyjedzie następnego dnia do

Gliwic.

17 czerwca przybył helikopterem na lotnisko. Przemówił do nas a było nas

ponad 500 tysięcy, odmówił „Anioł Pański” i pobłogosławił całej diecezji.

Prasa pisała o „cudzie nad kanałem gliwickim”. Był to cud dobrego serca Ojca

św. „dla Ślązaków”. Jak powiedział „nie mógł polecieć do Watykanu nie spotkawszy

się z nami na lotnisku w Gliwicach. Zaskoczyliśmy Polskę zdyscyplinowaniem

półmilionowej rzeszy wiernych.

Chcemy to historyczne dla diecezji spotkanie upamiętnić monumentem

nawiązującym do słów Ojca św. „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej

Ziemi”. Monument ten zostanie postawiony na placu katedralnym bliżej Centrum

Edukacji Jana Pawła II.

W oczekiwaniu na czerwcowe dni, trwajmy w modlitwie prosząc Boga, by nam

pobłogosławił.

Gliwice, Adwent 2008.

Triduum modlitw (dni modlitw)
o beatyfikację sługi Bożego Jana Pawła II



w X rocznicę wizyty apostolskiej w Gliwicach

15.VI.2009 – poniedziałek
Temat: Zachowanie tożsamości wiary.
godz. 18.00 Katedra: Msza św. - młodzież
godz. 19.30 plac krakowski: - koncert dla młodzieży
godz. 21.37 Apel – modlitwa - (na placu)

16.VI.2009 – wtorek - Szkoły Jana Pawła II i katolickie
Temat: Rodzina dobrem Narodu i Kościoła.

godz. 16.00 Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II (CE)- szkoły podstawowe
godz. 18.00 Katedra: Msza św. (młodzież) - szkoły
godz. 19.15 CE im. Jana Pawła II - szkoły ponadpodstawowe (gimnazja, licea)
godz. 21.37 Apel – modlitwa

17.VI.2009 – środa
Temat: Miłość i sprawiedliwość społeczna.
godz. 17.00 poświęcenie monumentu
godz. 18.00 Msza św.
godz. 19.30 Koncert w Katedrze
godz. 21.37 Apel – modlitwa

Do udziału w dniach modlitw zapraszamy wiernych miasta Gliwice i delegacje z parafii
naszej diecezji.


