
ODEZWA BISKUPA GLIWICKIEGO
W ROKU DZIĘKCZYNIENIA ZA UTWORZENIE DIECEZJI

GLIWICKIEJ

Szczególne dni dziękczynienia w katedrze gliwickiej i na Górze św. Anny

Drodzy Bracia i Siostry !

W czasie sprawowania Eucharystii radośnie brzmią słowa prefacji: „Zaprawdę
godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie składali
Bogu dziękczynienie”.

Minione miesiące w wymiarach naszej diecezji miały piękne akcenty modlitwy
dziękczynienia, nie tylko w świątyniach parafialnych, ale przede wszystkim w kościele
katedralnym. Dziękowaliśmy Bogu za dar ustanowienia przed dziesięciu laty naszej
diecezji, przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Dziękowała za ten dar młodzież
zgromadzona w Niedzielę Palmową, dziękowali kapłani licznie zgromadzeni na Mszy
św. w Wielki Czwartek, dziękowali, w kościele matki kościołów naszej diecezji
w dniu 6 kwietnia, razem ze swoimi duszpasterzami, przedstawiciele Rad
Duszpasterskich. Przybywały pielgrzymki Dzieci Pierwszokomunijnych, by poznać
kościół katedralny i tu uczestniczyć we Mszy św. W soboty miesiąca września,
z darem modlitwy dziękczynnej za przynależenie do wspólnoty Kościoła Gliwickiego,
pielgrzymować do katedry będą wierni poszczególnych dekanatów!

Umiłowani Diecezjanie!

Miesiąc czerwiec ma mieć jeszcze inne, szczególne akcenty radosnego
dziękczynienia złączonego między innymi z Ojcem Świętym.

Wtorek – 15 czerwca, pamiętny dzień 1999 r., dzień wielkiego zgromadzenia
wiernych przy ołtarzu papieskim na gliwickim lotnisku. Ten dzień, a potem czwartek
17 czerwca 1999 r, na trwale muszą pozostać w naszej pamięci.

Tegoroczna niedziela 16 czerwca wpisuje się również w ciąg modlitwy
dziękczynienia nie tylko za ustanowienie diecezji, ale jako dzień żywej pamięci
modlitewnej w intencji Ojca Świętego. Na ten dzień, na godz. 1000, do szczególnej
modlitwy, przy nazywanym dziś powszechnie „ołtarzu papieskim”, w kościele
katedralnym zapraszamy członków Katolickich Ruchów i Stowarzyszeń.

Przede wszystkim zapraszamy młodzież naszej diecezji, zarówno tę która
należy do różnych Ruchów i Stowarzyszeń jak i tę, która nie należy do żadnej z tych
grup. Niech w tym dniu nie zabraknie w kościele katedralnym choćby małej tylko
grupy młodzieży z każdej parafii. Słowa Ojca Świętego, kierowane do młodzieży:
„Wy jesteście moją nadzieją, nadzieją Kościoła” odnoszą się także, a może przede
wszystkim, do polskiej młodzieży.

Zapraszamy: sportowców, wychowawców, przedstawicieli rodzin, nauczycieli,
wychowawców oraz wszystkich tych, którzy wspólnie pragną modlić się w intencji
Ojca Świętego. Zapraszamy członków istniejących w parafiach małych wspólnot
modlitewnych, członków Apostolatów, członków grup Dzieci Maryi.

W tym dniu zostanie wmurowany kamień węgielny w budujące się, obok
kościoła katedralnego, Diecezjalne Centrum im. Ojca Świętego Jana Pawła II. Ma to
być pomnik wdzięczności za spotkanie z Nim w Gliwicach. Będzie to Centrum
Edukacyjno-Formacyjne naszej diecezji.

Sobota – 29 czerwca Świętych Apostołów Piotra i Pawła, uroczystość



patronalna kościoła katedralnego. W Wigilię Zesłania Ducha Świętego dziękowaliśmy
w naszej katedrze za dziewięciu nowych kapłanów. Cieszymy się każdym powołaniem
kapłańskim i za to powinniśmy często Bogu dziękować.

Przed 40 laty Bóg spojrzał na młodzieńca i zawołał tak, jak w dzisiejszej
Ewangelii Jezus do Mateusza; „Pójdź za Mną. On wstał i poszedł za nim”. Tak! przed
40 laty, nasz ukochany Biskup Gerard przyjął święcenia kapłańskie i rozpoczął
posługiwanie kapłańskie w Gliwicach. W dniu patronów naszej diecezji, świętych
Apostołów Piotra i Pawła Biskup Gerard pragnie Bogu dziękować za 40 lecie posługi
kapłańskiej i 17 lecie posługi biskupiej, w tym także za dziesięciolecie w diecezji
gliwickiej. W tym dziękczynieniu chcemy mu towarzyszyć naszymi modlitwami,
a przede wszystkim uczestnictwem we Mszy św., którą w asyście koncelebrujących
kapłanów, odprawi w naszym kościele katedralnym o godz. 1115. Jest wolą Biskupa
Gerarda, by ten dzień był modlitwą dziękczynienia za wszystkie powołania w naszej
diecezji, a równocześnie dniem pobudzenia do ciągłej modlitwy o święte i nowe
powołania.

Słowa Jezusa Chrystusa: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało.
Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Mt 9,36 – 38)
odnoszą się i do naszej diecezji. Słowa Chrystusa: „Proście Pana” niech odnoszą się
do każdego z nas, do każdej rodziny katolickiej, do każdej parafii. Ta prośba niech
będzie ogarnięta dodatkową intencją: o świętość życia kapłańskiego i zakonnego.
Chrystus dostrzegał tłumy, które potrzebowały pasterzy, autentycznych robotników
Bożych. Dlatego i do nas dziś mówi: „Proście Pana” o takich świętych robotników.

W niedzielę 30 czerwca na Górze św. Anny we Mszy św. o godz 1000

dziękczynieniem dziesięciolecia obejmujemy także dar utworzenia przez Ojca
Świętego Metropolii Górnośląskiej, w skład której wchodzą: Archidiecezja
Katowicka, Diecezja Opolska i Gliwicka. Dziękowano za ten dar na pielgrzymce
mężczyzn i młodzieńców w Piekarach. Chcemy to również uczynić w Sanktuarium na
Górze św. Anny w czasie pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców. Na tę uroczystość
serdecznie zapraszamy.

Umiłowani Diecezjanie! Bracia i Siostry!

Nie bójmy się zachęty płynącej z przytoczonych słów śpiewanej prefacji:
„abyśmy zawsze i wszędzie składali dziękczynienie”.

Jest piękne powiedzenie: „Pięknymi córkami dziękczynienia są radość
i nadzieja”.
Niech nam nigdy nie zabraknie radosnego dziękczynienia kierowanego do Boga
i ludzi oraz radosnej nadziei pokładanej w Bogu.

Błogosławieństwo Boga niech Was umacnia na ścieżkach Waszego życia.

Gliwice, 31 maja 2002 r. w święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.
__________________________________
Do odczytania w niedzielę 9 czerwca br.


