
I DIECEZJALNA PIESZA PIELGRZYMKA Z GLIWIC NA JASNĄ GÓRĘ
SŁOWO BISKUPA GLIWICKIEGO DO DIECEZJAN

Drodzy Diecezjanic!

Nasze ludzkie życie jest stałym pielgrzymowaniem, jesteśmy w drodze do celu, którym jest
Bóg. Nie zdążamy do tego celu samotnie, ale we wspólnocie Kościoła — pielgrzymującego
Ludu Bożego. W tej pielgrzymce wiary, tej wspanialej przygodzie, uprzedza nas Maryja,
która była i jest dla nas wzorem zawierzenia Bogu. Każda pielgrzymka do miejsc świętych,
pozwala nam niejako dotykalnie doświadczyć tej strony naszej ludzkiej egzystencji. Daje się
zauważyć, że w ostatnim czasie pielgrzymowanie do miejsc świętych odżyło i przeżywa swój
renesans, odkrywa się na nowo jego wartości. Dlatego też dawną, ślubowaną pielgrzymkę
gliwicką, pragniemy odtąd odbywać jako pielgrzymkę ogólnodiecezjalną.
Odbędzie się ona od środy 25 do soboty 28 sierpnia. Jest to nawiązanie i kontynuacja ślubowanej pielgrzymki
miasta Gliwic, która po raz pierwszy udała się do Częstochowy w roku 1626. Ówcześni mieszkańcy Gliwic
zobowiązali się wówczas w imieniu własnym i przyszłych pokoleń do corocznego pielgrzymowania do
Sanktuarium na Jasnej Górze w dowód wdzięczności za cudowne ocalenie miasta w czasie wojny 30-letniej.
Pielgrzymka gliwicka cieszy się więc obecnie w Polsce najdłuższą tradycją historyczną, gdyż nawet sławna
pielgrzymka warszawska do Częstochowy rozpoczęła się znacznie później bo dopiero w 1711 roku.
Nasza młoda diecezja gliwicka potrzebuje zjednoczenia i ożywienia wszystkich lokalnych inicjatyw.
Potrzebujemy też ogromu Bożej miłości, łaski i miłosierdzia.
Gorąco więc zachęcam Diecezjan, zwłaszcza młodych, do podjęcia pielgrzymiego trudu do Częstochow, gdzie
poprzez Jasnogórski Obraz oczekuje nas spojrzenie zatroskanej i miłującej Matki. Ona wskazując na Jezusa i
do nas przemówi: "Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie" (J 2, 5).

Pielgrzymka wyruszy z Gliwic z kościoła katedralnego świętych Apostołów Piotra i Pawła w
środę o godz. 8.00. W pierwszym dniu pielgrzymi zdążać będą z Gliwic poprzez Żerniki,
Kamieniec i Księży Las do Tworoga, w drugim przez Nową Wieś Tworowską, Mikołeskę,
Jędrysek, Koszęcin, Lipowiec do Boronowa, a w trzecim poprzez Dębową Górę, Leśniaki,
Korzonek do Blachowni w pobliżu Częstochowy. W sobotę 28 sierpnia na Jasnej Górze
złączymy się z pielgrzymami siostrzanej diecezji opolskiej. Proszę, aby mieszkańcy parafii,
przez które przebiega trasa pielgrzymki, życzliwie i z otwartym sercem przyjęli pielgrzymów.
Wszystkim uczestnikom Pierwszej Diecezjalnej Pieszej Pielgrzymki z Gliwic na Jasną Górę z
serca błogosławię.
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