
Kościół założony przez Chrystusa - najpierw mały jak to ziarenko gorczyczne - stale się
rozrasta, potężnieje i obejmuje obecnie swymi konarami niemal cały świat.

Przed tysiącem lat chrześcijaństwo zapuściło korzenie również i na naszych terenach. W 1000
roku w ramach metropolii gnieźnieńskiej utworzono diecezję wrocławską i wówczas matką
wszystkich kościołów Śląska stała się katedra wrocławska pw. św. Jana Chrzciciela. Z
biegiem czasu nastąpił dalszy rozwój Kościoła na Śląsku: po pierwszej wojnie światowej
została utworzona diecezja katowicka, a po drugiej diecezja opolska.

Przed dwoma laty 25 marca 1992 r. w wyniku reformy struktur diecezjalnych w całej Polsce,
wyodrębniono też nową diecezję gliwicką. Na katedrę diecezji Ojciec Święty Jan Paweł II
wyznaczył kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach.
Kochani Diecezjanie!

Katedra jak już wspomniano - jest matką wszystkich kościołów w diecezji i świątynią
miejscowego biskupa, jest widzialnym symbolem jedności wszystkich parafii diecezji. W
katedrze sprawowane są najważniejsze nabożeństwa liturgiczne, w niej księża biskupi wraz z
kapłanami całej diecezji odprawiają liturgię wielkoczwartkową i tam poświęcone są święte
oleje do sprawowania sakramentów chrztu, bierzmowania, kapłaństwa i namaszczenia
chorych. Katedra jest miejscem udzielania święceń diakonatu i sakramentu kapłaństwa, z niej
posyła się nowych kapłanów do diecezjalnej Winnicy Pańskiej.

Przez wyznaczenie kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła na katedrę Diecezji Gliwickiej,
świątynia ta stała się jakby własnością wszystkich diecezjan i powinna się też cieszyć ich
szczególną troską i opieką. Z bólem stwierdzamy, że trudne warunki ekologiczne na Śląsku,
zwłaszcza zatrucie atmosfery różnymi szkodliwymi substancjami, a także wody, mrozy, i ząb
czasu spowodowały również szkody w budowli samej katedry. Ostatnio, zwłaszcza z wieży,
zaczęły odpadać całe płaty tynku i cegieł zagrażając bezpieczeństwu wiernych. Konieczne
były natychmiastowe kosztowne prace zabezpieczające, wzniesienie wysokich rusztowań i
prace remontowe. Wiemy, że trudności materialne i wydatki związane z utrzymaniem
budowli w każdej parafii naszej diecezji są ogromne. Ale zmuszeni nagle zaistniałą
koniecznością, zwracamy się do wszystkich diecezjan, aby choćby w skromny sposób
przyczynili się do ratowania naszego wspólnego dobra jakim jest gliwicka katedra.

Dziękując z góry za Wasze zrozumienie i ofiarność, polecamy wszystkich Diecezjan
przemożnej opiece świętych Apostołów Piotra i Pawła, dla czci których w latach 1896-1900
tę obecną świątynię katedralną wzniesiono.
w rocznicę poświęcenia katedralnego kościoła pw. świętych Ap. Piotra i Pawła.



Prosimy, aby w czasie do 15 lipca br. jedna kolekta niedzielna była przeznaczona na ten cel.
Kolekta nie dotyczy parafii, które budują kościoły.


