
ODEZWA BISKUPA GLIWICKIEGO JANA WIECZORKA

Drodzy Diecezjanie!
Trwa nasze dziękczynienie za 10-lecie Diecezji Gliwickiej. Było naszą wielką radością, że
mogliśmy w to dziękczynienie również włączyć Ojca św. Jana Pawła II podczas Jego
tegorocznej pielgrzymki do Ojczyzny. Razem z Ojcem św. zawierzyliśmy Diecezję i
wszystkich wiernych "Bogu bogatemu w miłosierdzie" i "Matce miłosierdzia". Ufamy
mocno, że Miłosierdzie Boże uchroni nas przed Bożą sprawiedliwością i Bożym gniewem za
nasze grzechy. Dziękowaliśmy Bogu Wszechmogącemu za Ojca św. Jana Pawła II, który 25
marca 1992 roku Bullą "Totus Tuus Poloniae Populus" wśród 13 nowych diecezji polskich,
utworzył również naszą diecezję.
Chcemy to nasze dziękczynienie kontynuować w formie dekanalnych pielgrzymek do
Katedry śś. Ap. Piotra i Pawła w Gliwicach.
Pielgrzymki w Starożytności chrześcijańskiej stanowiły wyraz intensywnego życia
religijnego. Przez pielgrzymowanie do Katedry chcemy prosić śś. Apostołów Piotra i Pawła
o silną wiarę i o zdolność (umiejętność) dawania świadectwa wierze pomimo trudności,
przeszkód i ofiar.
Naszym pielgrzymowaniem chcemy również potwierdzić prawdę, którą Kościół od swego
początku wyznaje, że "tam gdzie biskup, tam Kościół".

Drodzy Diecezjanie!
Wiele diecezji i miast wystawiło Ojcu świętemu pomniki. Wypada, żebyśmy z naszej strony
również dali wyraz widocznej wdzięczności wobec Ojca św. Jana Pawła II.
Pomnikiem naszej wdzięczności za pielgrzymkę Ojca św. do Gliwic w 1999 roku jest
budujący się przy Katedrze Dom, który nazwiemy imieniem Jana Pawła II. Chcemy, żeby
były tam sale wykładowe, aule na diecezjalne spotkania, biblioteka itp. Dom ten ma służyć
przede wszystkim młodym, stanowiąc swego rodzaju kontynuację dotychczasowego Centrum
Edukacji Młodzieży "Kana".
Polecamy tę naszą inicjatywę Waszej religijnej wrażliwości, tj. modlitwom i ofiarności.
Zapraszamy Was do Katedry w soboty od 21 września do 19 października na wspólne
modlitewne świętowanie 10-lecia Diecezji.
Polecam Was wstawiennictwu patronów Diecezji śś. Apostołów Piotra i Pawła i Matce
Boskiej miłości i sprawiedliwości społecznej.

Gliwice, dnia 7 września 2002 r.

PS.
Powyższą odezwę należy odczytać w niedzielę poprzedzającą pielgrzymkę do kościoła
katedralnego.


