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Słowo Biskupa Gliwickiego z okazji utworzenia nowej parafii pod wezwaniem Matki Bożej
Kochawińskiej w Gliwicach
Drodzy Bracia i siostry parafii gliwickich!
Niektóre gliwickie parafie przez powstanie nowych osiedli stały się pod względem ilości
wiernych jak i terytorium zbyt wielkie. Największą parafią w diecezji gliwickiej jest parafia
pod wezwaniem św. Bartłomieja. Parafia ta, która szczyci się długą i bogatą historią, dojrzała
do podziału.
W uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej - 26 sierpnia br. zostanie, poprzez podział
dotychczasowej parafii pod wezwaniem św. Bartłomieja, erygowana nowa parafia pod
wezwaniem Matki Bożej Kochawińskiej na osiedlu Kopernika, choć od pewnego czasu przy
istniejącej tam kaplicy działał już ośrodek duszpasterski.
1. Kiedy powstawało nowe osiedle Kopernika zaczęto zabiegać o pozwolenie na
wybudowanie tam kościoła. Równocześnie zrodziła się myśl, by właśnie nowo budowana
świątynia stała się sanktuarium Matki Bożej Kochawińskiej. Ojcowie Jezuici od kilku
wieków byli związani z tym łaskami słynącym Obrazem Matki Bożej w Kochawinie, gdzie
od 1646 r. Matka Boska doznawała szczególnej czci. Na mocy dekretu Arcybiskupa
Lwowskiego, ks. Bolesława Twardowskiego w 1931 r. Ojcowie Jezuici objęli pieczę nad
parafią i sanktuarium Matki Bożej w Kochawinie. Kiedy w 1944 r. zbliżał się front wschodni,
Kuria Arcybiskupia we Lwowie poleciła Ojcom Jezuitom Obraz przewieźć do ich klasztoru w
Starej Wsi koło Brzozowa, a następnie do Krakowa. Po konserwacji Obrazu, już po wojnie
szukano odpowiedniej świątyni, gdzie byli mieszkańcy Kochawiny i okolic mogli by się
przed tym Obrazem modlić.
Dnia 12 maja 1974 r. Obraz został przywieziony do parafii św. Bartłomieja w Gliwicach,
gdzie duszpasterstwo od 1958 roku prowadzili Ojcowie Jezuici. Aktu intronizacji tego
Obrazu w kościele św. Bartłomieja dokonał ordynariusz diecezji opolskiej ks. Bp Franciszek
Jop. W dekrecie intronizacyjnym zaznaczono, że druga niedziela maja będzie dniem
uroczystości Matki Bożej Kochawińskiej.
2. Kult Matki Bożej w parafii Szobiszowickiej pod wezwaniem św. Bartłomieja był zawsze
pielęgnowany. Przed 100 laty przyniesiono z Częstochowy kopię obrazu Matki Bożej
Jasnogórskiej. Obraz ten po dzień dzisiejszy znajduje się w głównym ołtarzu starego kościoła
św. Bartłomieja.
W nowym kościele św. Bartłomieja widomym znakiem kultu Maryi jest obraz Matki Bożej
Nieustającej Pomocy, przed którym modlono się i odprawiano nowenny. Od 1974 r., a
zwłaszcza od 1983 r. nowenny stały się bardziej okazałe także i przez to, że wprowadzono
nowe modlitwy, nowe pieśni ku czci Matki Bożej Kochawińskiej przy wielkim
zaangażowaniu chóru parafialnego.
Tą, która wszystkich łączyła w tym kościele, wiernych różnych obrządków i narodowości
była zawsze Maryja, obojętne czy Ją nazywano Nieustającą Pomocą czy wreszcie nazywano
Ją Kochawińską.
3. Dnia 26 sierpnia o godz. 17.00 procesyjnie przeniesiemy obraz Matki Bożej Kochawińskiej
do nowej parafii na osiedlu Kopernika, do budującego się sanktuarium pod patronatem Ojców
Jezuitów. Oni to, nawiązując do dekretu Arcybiskupa Lwowskiego nadal obejmują pieczę nie
tylko nad nową parafią, ale i nad sanktuarium i łaskami słynącym Obrazem Matki Bożej
Kochawińskiej. Zdajemy sobie sprawę, że niektórym trudno będzie pogodzić się z

nieobecnością tego Obrazu w kościele św. Bartłomieja. Zwróćmy uwagę, że pozostanie ten
Obraz wśród swoich także wiernych, choć w nowo powstałej parafii. Dokładnie 100 lat temu
(w 1894 r.) również przeniesiono Obraz ze starego do nowego kościoła w Kochawinie.
Wierni nowej parafii na osiedlu Kopernika to budująca się, wzrastająca wspólnota której
Matka - Maryja chce wskazać drogę ku jedności z Jej Synem Chrystusem. W tejże nowej
parafii będą odprawiane nowenny ku Jej Czci, które ściągały i nadal ściągać będą wiernych z
okolicznych parafii.
Kościół parafialny pod wezwaniem św. Bartłomieja dalej będzie pielęgnował czwartkowe
nowenny do Matki Bożej, a przybywający wierni wpatrywać się będą w oblicze Tej, która jest
dla nas wszystkich Pomocą Nieustającą i pośredniczką wszelkich łask.
4. Przybywa nam w Gliwicach jeszcze jedno miejsce kultu maryjnego. Nigdy za wiele
spotkań z Tą, przez którą zmierzamy do Chrystusa. Na obrazie Matki Bożej Kochawińskiej
widnieje napis: O MATER DEI ELECTA ESTO NOBIS VIA RECTA - O MATKO PRZEZ
BOGA WYBRANA BĄDŹ NAM PROSTĄ DROGĄ DO PANA.
Niech za wstawiennictwem Matki Bożej i w kościele św. Bartłomieja i w sanktuarium Matki
Bożej Kochawińskiej błądzący znajdą spokojną przystań, grzesznicy - oczyszczenie, cierpiący
- ukojenie, strapieni - pocieszenie, a wszyscy wierzący radość i pokój.
† Jan Wieczorek
Biskup Gliwicki
Gliwice, dnia 16 lipca 1994 r. - Wspomnienie Matki Bożej Szkaplerznej
List do odczytania w parafiach dekanatów gliwickich w niedzielę 14 lub 21 sierpnia 1994 r.

