
SŁOWO BISKUPA GLIWICKIEGO
Z OKAZJI UTWORZENIA PARAFII POD WEZWANIEM
MIŁOSIERDZIA BOŻEGOW GLIWICACH

Drodzy Bracia i Siostry!
Dzisiejsza Ewangelia przybliża nam z jednej strony Jezusa Miłosiernego a z drugiej strony
niewiastę kananejską o bezgranicznym zaufaniu do Jezusa Chrystusa. Ta kobieta zbliża się do
Chrystusa nauczającego i cudotwórcy, o którym zapewne słyszała, że czyni tyle dobra dla
człowieka. Woła, błaga w swoim utrapieniu: "Ulituj się nade mną... Moja córka jest ciężko
dręczona przez złego ducha". Znamy finał tego spotkania. Chrystus okazuje miłosierdzie, bo ta
kobieta Mu zaufała. Można niejako włożyć w usta Kananejki słowa: "Jezu ufam Tobie"
W dniu wczorajszym Ojciec Święty poświęcił w Krakowie-Łagiewnikach kościół Miłosierdzia
Bożego. Zaistniała tam nie tylko świątynia, ale i parafia pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. W
dniu dzisiejszym, niezliczone rzesze na Błoniach Krakowskich dziękują Ojcu Świętemu m. in.
także za poświęcenie tego sanktuarium.

Drodzy Bracia i Siostry!
W pierwszą niedzielę września (1. IX) przy wybudowanej kaplicy na osiedlu Obrońców Pokoju (ul.
Strzelnicza 5) zaczyna się historia nowej parafii Miłosierdzia Bożego w Gliwicach. W tym bowiem
dniu, o godz. 15.00 zostanie otwarta i poświęcona kaplica pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, na
którą to uroczystość zapraszamy. Największe miasto naszej diecezji to Gliwice. Niektóre gliwickie
parafie, przez powstanie nowych osiedli stały się pod względem ilości wiernych, jak i terytorium,
zbyt wielkie. I tak w ostatnich latach przez podział m. in. parafii katedralnej oraz św. Michała
powstały nowe parafie z nowo wybudowanymi kościołami Najświętszej Maryi Panny Matki
Kościoła na Sikorniku i Matki Boskiej Częstochowskiej na Trynku. Zbudowano nowy kościół w
Gliwicach-Łabędach i erygowano przy nim parafię św. Anny.
Do niedawna największą parafią w diecezji była właśnie parafia św. Bartłomieja z długą i bogatą
historią. W 1994 r. wydzielono z jej terytorium parafię Matki Boskiej Kochawińskiej na osiedlu
Kopernika. W tym roku dochodzi do kolejnego podziału tej parafii.
Nowo utworzoną parafię Miłosierdzia Bożego tworzą wierni z parafii św. Bartłomieja,
zamieszkujący następujące ulice: Bażancia, Błękitna, Bzów, Cieszyńska, Esperantystów, Graniczna
numery nieparzyste od 7 do 11, Jabłoni, Jałowcowa, Ligocka, Lisia, Myśliwska, Obrońców Pokoju,
Obrońców Westerplatte, Ogrodowa, ONZ, Orzechowa, Padarewskiego, PCK, Piaseckiego,
Przydrożna, Rapackiego, Sarnia, Strzelnicza, Tarnogórska numery nieparzyste od 189 do 219,
Wiśniowa, św. Wojciecha - za wyjątkiem cmentarza parafialnego położonego przy tej ulicy, który
pozostaje dalej w zarządzie parafii św. Bartłomieja – Zajęcza i Zamenhoffa, oraz wierni z parafii
św. Jana Chrzciciela w Gliwicach – Żernikach zamieszkujący ulice: Funka, Graniczna numery
parzyste od 2 do 14 do ul. Rogozińskiego i ul. Olszewskiego.
Zdajemy sobie sprawę, że wybudowana kaplica zastępuje w pewnym sensie kościół, którego
budowę podejmujemy. Uczyniono już bardzo dużo celem prowadzenia budowy kościoła.
Uświadamiamy sobie, że przywiązanie do pięknego kościoła św. Bartłomieja będzie trwało jeszcze
długo. W budowę kościoła są zaangażowani wierni licznych tzw. parafii patronackich. Zaś parafia
macierzysta św. Bartłomieja, kolekty przeznaczone na potrzeby Diecezji i Seminarium w całości
przekazuje właśnie na budowę kościoła Miłosierdzia Bożego.

Drogie Siostry i Bracia!
Wszystkim dotychczasowym ofiarodawcom budowy kaplicy i kościoła Miłosierdzia Bożego
składam gorące podziękowanie "Bóg zapłać". Wszystkim zaangażowanym w dotychczasowe prace
na placu budowy i dla budowy niech Bóg hojnie wynagrodzi. Chciejmy wspierać to dzieło naszymi
modlitwami.
W pewnej parafii, gdzie spłonął zabytkowy drewniany kościół, zawiązała się wspólnota ludzi
chorych, cierpiących i w podeszłym, wieku, aby codziennie modlitewnie wspierać budowę nowego
kościoła. Swoje modlitwy i cierpienia ofiarowali w intencji pracujących na placu budowy. Do
takiej wspólnoty zgłaszały się dzieci. A wszyscy mieli wspólne hasło: "My też budujemy nasz
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kościół".
Patronka Ziemi Śląskiej – św. Jadwiga jest również patronką budujących się kościołów. Święta
Jadwigo, wstawiaj się u Boga za tymi, którzy pragną wznosić świątynię Miłosierdzia Bożego.
Wszystkim pracującym na budowie tej świątyni i ofiarodawcom niech błogosławi Bóg Ojciec, Syn
Boży i Duch Święty.

Gliwice, dnia 12.08.2002 r.

PS.
Słowo odczytać w niedzielę 18.08.2002 r. w parafiach dekanatu Gliwice, Gliwice-Łabędy i
Gliwice-Sośnica


