
Słowo Biskupa Gliwickiego do wiernych parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Bytomiu – Szombierkach

Drodzy Bracia i Siostry wspólnoty parafialnej w Szombierkach!

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bytomiu – Szombierkach ma już swoją bogatą
historię. Miejscowość Szombierki była kiedyś częścią najstarszej bytomskiej parafii pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Zaś od 1886 r. wierni tej miejscowości, byli
związani z parafią Świętej Trójcy w Bytomiu. Samodzielna, nowa parafia w Bytomiu –
Szombierkach, mocą dekretu arcybiskupa wrocławskiego Ks. Kardynała Jerzego Koppa,
została ustanowiona w 1904 r. Parafia liczyła wtedy ponad 3 tysiące katolików. Liczba
wiernych powiększała się z biegiem lat, zwłaszcza po drugiej wojnie światowej. Rozwój
górnictwa, przemysłu i budowa nowych osiedli spowodowały, że w latach siedemdziesiątych
zaczęto myśleć o budowie nowej świątyni, a także podziale parafii w Bytomiu –
Szombierkach.
Po przemianach politycznych w 1981 r. podjęto kolejne starania o zezwolenie na budowę
nowego kościoła, co zakończyło się sukcesem. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
liczyła już w tym czasie około 20 tysięcy wiernych.
Pracę duszpasterską – w tej parafii – prowadzili do 1975 r. kapłani diecezjalni. W tymże roku
ordynariusz diecezji opolskiej, biskup Franciszek Jop, powierza duszpasterstwo na tym
terenie Zgromadzeniu Pana Naszego Jezusa Chrystusa, zezwalając równocześnie na
erygowanie domu zakonnego tegoż Zgromadzenia.
Między Kurią Diecezjalną a Prowincjałem Zgromadzenia ustalono, że parafia Najświętszego
Serca Pana Jezusa, kierowana wtedy przez ks. Leopolda Schwanzera, będzie budowała nowy
kościół. Wsparciem finansowym były także parafie tzw. dekanatów patronackich. Ustalono
również, że nastąpi podział parafii oraz, że prowadzenie parafii Najświętszego Serca Pana
Jezusa przejmą znowu kapłani diecezjalni.
W bieżącym roku nadszedł czas utworzenia nowej parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w
Bytomiu – Szombierkach. Dekret erekcyjny został ogłoszony i odczytany w obydwu
kościołach w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 2001 r.

Drodzy Bracia i Siostry Wspólnoty Parafialnej Najświętszego Serca Pana Jezusa!

Kapłani Zgromadzenia Pana Naszego Jezusa Chrystusa opuszczają waszą wspólnotę,
przejmując duszpasterstwo w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego.
Jest rzeczą godną i sprawiedliwą „byśmy Bogu złożyli podziękowanie za jubileuszowe 25-
lecie pracy Księży Zmartwychwstańców w tej parafii. Dziękczynieniem obejmujemy pracę
wszystkich księży proboszczów, wikariuszy i braci zakonnych. Dziękujemy za troskę o dusze
wiernych, o świątynię. Dziękujemy za wybudowanie domu parafialnego i prowadzenie
budowy nowego kościoła, za wszystko co uczynili dla wspólnoty parafialnej w wymiarze
duchowym i materialnym.
Jednak sami niewiele by dokonali bez was, umiłowani parafianie. Za waszą z nimi
współpracę trzeba i wam złożyć gorące podziękowanie; co niniejszym czynię. Pomocą
służyło wielu członków grup parafialnych i stowarzyszeń. Za tę współpracę niech wam Bóg
wynagrodzi.

Drodzy Parafianie!

Przyjmijcie znowu, do swojej wspólnoty parafialnej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa,
kapłanów diecezjalnych. Liczę na to, że spotkają się z waszej strony z gotowością współpracy
w wymiarach posługi duszpasterskiej, administracyjnej czy gospodarczej.
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Niech miłość Najświętszego Serca Pana Jezusa promieniuje w waszej wspólnocie parafialnej.
Niech odchodzący Księża Zmartwychwstańcy, jak i przychodzący kapłani diecezjalni
wszystko czynią, we współpracy z wiernymi, dla dzieła ewangelizacji na progu trzeciego
tysiąclecia.
Na taką pracę i współpracę
niech Bóg błogosławi odchodzącym i przychodzącym kapłanom oraz wiernym parafianom.

Gliwice, dnia 22.08.2001 r.

† Jan Wieczorek
Biskup Gliwicki


