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Przywitanie Obrazu w Katedrze Gliwickiej przez Biskupa Gliwickiego
Na drogach pojednania - wspieraj nas Maryjo
1. Katedra nasza pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła staje się dzisiaj
Wieczernikiem Kościoła Gliwickiego. W tym Wieczerniku witamy Matkę Bożą w znaku kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego. Maryja pragnie z braćmi i siostrami trwać tu na
modlitwie. Witamy Maryję w Obrazie Częstochowskim, w świątyni, gdzie od niemal 100 lat
ma też swój tron, bo tak zadecydowali wierni, wznosząc tę świątynię w latach 1896 - 1900.
Matka Boża patronuje aż siedmiu kościołom parafialnym na Ziemi Gliwickiej. Jedna czwarta
kościołów parafialnych nowej diecezji gliwickiej jest pod wezwaniem Matki Boskiej.
2. Lud tej ziemi, od 1626, czyli od 370 lat pielgrzymuje na Jasną Górę. Nie ważne było, jaka
była przynależność tych ziem. Znaczące musiały być więzy z Jasną Górą, skoro już w 1682 r.,
malarz na odwrotnej stronie Cudownego Obrazu Jasnogórskiego, malując widoki czterech
miast, oprócz Krakowa, Torunia i Raciborza, uwiecznił również Gliwice. Trudne
doświadczenia w życiu Kościoła: czas reformacji, wojna trzydziestoletnia, czasy
Kulturkampfu, pierwszej, czy drugiej wojny światowej, czasy totalitaryzmów, nie przerwały
pielgrzymowania na Jasną Górę. Tam szukano pomocy, tam wierni pielgrzymi wsłuchiwali
się w pouczenie Jej Syna, wpatrując się równocześnie Jego Matkę, która przecież była
wzorem wypełniania woli Bożej, wzorem jednoczenia się człowieka z Bogiem.
3. Można powiedzieć, że Matka Boża, w znaku Cudownego Obrazu Jasnogórskiego, składa
obecnie rewizytę na tej ziemi. Jej Obraz wędrował po tej ziemi przed trzydziestu laty, ale
tylko w części obecnej diecezji gliwickiej, bo w tzw. terenie lubliniecko-tarnogórskim
wędrowały tylko ramy. W swoim Nawiedzeniu chce być w każdej parafii, by wskazując na
Swojego Syna mówić do nas: Uczyńcie wszystko co On - mój Syn wam powie. Ale Maryja
chce nam powiedzieć: Chcecie być blisko mnie, tak, ale po drodze jest ukazywany przeze
mnie w Obrazie mój Syn. Zbliżcie się najpierw do Niego, pojednajcie się z Bogiem. Nie
bójcie się, ja Matka będę za wami orędowała. Ja jestem Matką nie tylko tych dobrych,
pojednanych z Bogiem, ale i Matką - ucieczką grzesznych, Matką córek i synów
marnotrawnych, Matką błądzących, Matką poszukujących, Matką duchowo zaniedbanych. A
mój Syn, w duszpasterskim roku pojednania woła: Pojednajcie się z Bogiem, pojednajcie się
z braćmi i siostrami.
4. O pomoc na drogach pojednania zwracać się chcemy do Maryi, Matki Nieustającej
Pomocy. Stąd nasze zawołanie na czas Nawiedzenia: „Na drogach pojednania - wspieraj nas
Maryjo”.
Zwracamy się do Maryi, jako do Matki pojednania. Komu jak komu, ale każdej Matce zależy,
by jej dzieci były pojednane z ojcem, ale i między sobą. Z przypowieści o synu
marnotrawnym wiemy, że pojednanie z bratem było trudniejsze. A może dlatego było
trudniejsze, bo nie uczestniczyła w tym matka ?
5. Ona tu, na tej ziemi była zawsze Matką jednania, tak w dalekiej przeszłości, jak i w
ostatnich czasach. Ona budowała jedność i zgodę. Tu katolickość w pojednaniu przy Niej
była praktykowana i jest praktykowana.
Po drugiej wojnie światowej przybyli na Ziemię Gliwicką wierni z różnych stron Polski i
odnaleźli tu żywy i zdrowy kult Matki Boskiej. Czczono Ją tu, jak choćby w tej świątyni, jako

Częstochowską, jako Opolska, jako Piekarską, Rudzką, Lubecką. Mikulczycką czy
Zbrosławicką. Zmuszeni do opuszczenia kresów wschodnich wierni przywieźli tu do Gliwic,
Obraz Matki Boskiej Łysieckiej, a także bardzo sławny i czczony Obraz Matki Boskiej
Kochawińskiej, dla której wznosi się nowe sanktuarium na osiedlu Kopernika.
6. Lud Boży na Śląsku wita więc gorąco Matkę Bożą w znaku - kopii Cudownego Obrazu
Jasnogórskiego - Częstochowskiego. Lud Boży modląc się tutaj do Matki Bożej w pewnej
pieśni jakże wymownie akcentuje: „Ty od dawna nam królujesz, tu na Ziemi Śląskiej tej.
Tysiącletniej wiary strzeżesz, Boga chronisz w sercu mym. Tak Piekarska, jak Opolska dodalibyśmy jak Częstochowska, jak Łysiecka, jak Kochawińska - jedną Matką jesteś nam,
nie opuszczaj nas o Pani, lecz do niebios prowadź bram”.
7. Była, jest i ma być dla wszystkich Matką, która łączy, jedna wszystkie dzieci. Dlatego w
czasie Jej Nawiedzenia w kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego w naszej diecezji prosić
będziemy, by na drogach pojednania z Bogiem i braćmi, na drogach umacniania tego
pojednania była z nami, była nam Matką.
Gliwice, Katedra 29.06.1996 r.

