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Drodzy Diecezjanie!

Chcemy Was zaprosić do radosnego świętowania. Nasza radość ma charakter

religijny. Łączy się z jubileuszem 750-lecia opactwa pocysterskiego w Rudach oraz z

dziesiątą rocznicą pobytu Ojca św. Jana Pawła II w Gliwicach.

W niedzielę 14 czerwca br. o godz. 11.00 w kościele Wniebowzięcia NMP w Rudach

odbędzie się uroczystość proklamowania bulli Ojca św. Benedykta XVI, która podnosi ten

kościół, który jest naszym sanktuarium – do godności Bazyliki. Dziękujemy Ojcu św. za to

wyróżnienie i modlimy się za Niego.

Uroczystościom przewodniczyć będzie Nuncjusz Apostolski w Polsce ks. Arcybiskup

Józef Kowalczyk. Obecni będą biskupi metropolii śląskiej z ks. Arcybiskupem Damianem

Zimoniem, który wygłosi kazanie. Razem z nami będzie się modlił ks. Kardynał Stanisław

Dziwisz, Arcybiskup Krakowski, a w sobotę 13 czerwca o godz. 18.00 uroczystej Mszy św.

przewodniczyć będzie Ks. Kardynał Joachim Meisner z Kolonii. Mszę św. poprzedzą o godz.

17.00 uroczyste Nieszpory z opatem seniorem Benedyktynów z Maria Laach, z Ojcem

Adalbertem Kurzeją, który pochodzi z Kuźni Raciborskiej.

W środę 17 czerwca przypada dziesiąta rocznica niezapomnianej wizyty Apostolskiej

Ojca św. Jana Pawła II w Gliwicach.

Pamiętamy 15 czerwca 1999 roku. Z powodu choroby Ojca św. przed południem

„płakał Kraków”, a popołudniu „my”. Nieszporom przewodniczył Legat papieski ks.

Kardynał Adam Maida, Nieszpory stały się jedną wielką modlitwą przeszło 700 tysięcznej

rzeszy o powrót Ojca św. do zdrowia.

We wtorek 16 czerwca przypominaliśmy uczniów zdążających do Emaus, którzy

mówili „a myśmy się spodziewali”. Smutek przeplatał się z nadzieją. Wieczorem po godzinie

22.00 mogliśmy z radością zapowiedzieć przez radio „Plus” – Ojciec św. przyleci do Gliwic

17 czerwca o godz. 11.30. I stał się „cud nad kanałem gliwickim”. Zebrało nas się wtedy

ponad pół miliona wiernych. Zadziwiliśmy Polskę dyscypliną wiernych i niezwykłym

dialogiem prowadzonym przez Ojca św. z wiernymi.

Od tamtych wydarzeń minęło 10 lat. Chcemy przypomnieć sobie to spotkanie i modlić

się o wyniesienie na ołtarze sługi Bożego Jana Pawła II.

Dlatego zapraszamy do Katedry 15 czerwca na Mszę św. o godz. 18.00 młodzież, dla



której po Mszy św. odbędzie się koncert na placu Krakowskim.

16 czerwca zapraszamy uczniów szkół im. Jana Pawła II do Katedry na Mszę św. o

godz. 18.00 i do Centrum Edukacyjnego im. Jana Pawła II.

17 czerwca zapraszamy Wszystkich na odsłonięcie monumentu upamiętniającego

tamten „błogosławiony dzień”. Monument nawiązuje do słów Ojca św. z pierwszej

pielgrzymki do Ojczyzny: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej Ziemi”.

O godz. 17.00 na placu katedralnym zostanie ten pomnik poświęcony, po czym zostanie

odprawiona uroczysta Msza św. o beatyfikację papieża Jana Pawła II.

Drodzy Diecezjanie,

niech Wasza obecność w tej modlitwie, szczególnie w środę 17 czerwca będzie wyrazem

wdzięczności i pamięci za to niezwykłe wydarzenie w historii młodej diecezji gliwickiej.

Serdecznie zapraszamy.

+ Jan Wieczorek

+ Gerard Kusz

Gliwice, 25 maja 2009 r.

P.S.
Do odczytania we wszystkich kościołach naszej diecezji w niedzielę 7 czerwca 2009 r. na
wszystkich Mszach św.


