
ODEZWA BISKUPA ORDYNARIUSZA JANA WIECZORKA Z OKAZJI PEREGRYNACJI
IKONY “SEDES SAPIENTIAE” W DIECEZJI GLIWICKIEJ

Drodzy Diecezjanie!
W grudniu ubiegłego roku przybyła do Polski peregrynująca po świecie Ikona “Sedes Sapientiae” –
przedstawiająca Maryję jako Stolicę Mądrości. Ikona ta, którą wykonał pochodzący ze Słowenii O.
Marko Rupnik SJ, została podarowana Ojcu Świętemu, który następnie przekazał ją środowiskom
akademickim całego świata. W swoim wystąpieniu do nauczycieli akademickich, w roku 2000, Papież
powiedział: “Drodzy wykładowcy i studenci, oto jest wasze powołanie: macie czynić z uniwersytetu
środowisko, w którym kultywuje się wiedzę, miejsce, w którym człowiek znajduje wizję przyszłości,
mądrość, bodziec do kompetentnej służby społeczeństwu. Tę waszą drogę zawierzam Maryi, "Sedes
Sapientiae", której wizerunek przekazuję wam dzisiaj, abyście ją przyjęli jako pielgrzymującą
Nauczycielkę w miastach uniwersyteckich świata. Niech Ta, która swoją modlitwą wspierała
Apostołów na początku ewangelizacji, pomaga także wam przenikać środowisko uniwersyteckie
duchem chrześcijańskim” (Rzym, 10.09.2000).
Wizerunek Maryi, Stolicy Mądrości wyruszył więc w pielgrzymkę po świecie. Peregrynacja rozpoczęła
się od Grecji, poprzez Rosję, Hiszpanię, Ukrainę, Peru, Chile, Ekwador, Słowację, Irlandię, Szkocję,
Anglię. W naszym kraju nawiedzenie tej Ikony rozpoczęło się w Poznaniu, a zakończy się w
listopadzie bieżącego roku w Warszawie. Ikona przybędzie i do naszej, młodej diecezji gliwickiej.
Będzie to miało miejsce w dniach od 9 do 12 marca.
“Pielgrzymująca Nauczycielka” przybędzie do nas z Opola, w środę 9 marca br. Pierwszym miejscem
jej pobytu będzie kościół NMP Matki Kościoła w Zabrzu (Oś. Helenka). Tam przyjmie ją wspólnota
studentów Akademii Medycznej. Następnego dnia ikona zostanie przywieziona do Gliwic, do kościoła
św. Michała Archanioła, aby zagościć we wspólnocie akademickiej Politechniki Śląskiej. Pozostanie
tam do soboty, 12 marca, skąd zostanie przekazana do archidiecezji katowickiej. Pragniemy, aby w tym
wyjątkowym wydarzeniu uczestniczyły nie tylko środowiska uczelniane, ale także wszyscy wierni,
którzy zechcą spotkać się z Maryją w wizerunku Ikony “Stolicy Mądrości”, czy to w Zabrzu, czy w
Gliwicach. Wasi duszpasterze przekażą Wam szczegółowy plan pobytu Ikony w naszej diecezji.
Zapraszam Was, Drodzy Diecezjanie, do wspólnej modlitwy o mądrość, tak bardzo wszystkim nam
potrzebną w codziennym dawaniu świadectwa Chrystusowi.
Życzę Wszystkim, którzy uczestniczyć będą w spotkaniu z Matką Pana w nawiedzającym nas
wizerunku, duchowych owoców tej peregrynacji i doświadczenia radości ze spotkania z Maryją, która
zawsze wskazuje nam Swojego Syna.
Wszystkim z serca błogosławię.

+ Jan Wieczorek
biskup gliwicki

Ps.Odezwę proszę odczytać w niedzielę 27 lutego w ramach ogłoszeń duszpasterskich.


