Odezwa Biskupa Gliwickiego
w związku z 20. rocznicą wizyty św. Jana Pawła II w Gliwicach

Umiłowani Współbracia w kapłańskim posługiwaniu,
Siostry i Bracia w Chrystusie!
Czerwcowe dni 1999 roku były dla młodego Kościoła Gliwickiego
czasem pełnym oczekiwania. Dla utworzonej siedem lat wcześniej diecezji było
to oczekiwanie na pierwszą w jej historii wizytę Papieża. Niestety, choroba
uniemożliwiła Ojcu św. przybycie do Gliwic planowanego 15 czerwca tamtego
roku. Tym większe zaskoczenie przyniosła wiadomość, że św. Jan Paweł II
odwiedzi Gliwice dwa dni później. Błyskawiczna organizacja spotkania z
Papieżem, zaangażowanie wielu ludzi dobrej woli, ponad półmilionowe
zgromadzenie wiernych spontanicznie przybywających na lotnisko, modlitwa z
Ojcem św. i jego dialog z pielgrzymami pozostały w pamięci wielu osób.
Owoców papieskiej pielgrzymki nie można jednak zamknąć jedynie do chwil z
gliwickiego lotniska. Konkretnymi jej następstwami były m.in. erygowanie
parafii Miłosierdzia Bożego w Gliwicach, poświęcenie koron nałożonych
następnie na wizerunek Matki Bożej Pokornej w Rudach czy budowa przy
kościele katedralnym Centrum Edukacyjnego, służącego całej diecezji.
W duchu wdzięczności za pielgrzymkę św. Jana Pawła w Gliwicach,
razem z władzami miejskimi naszego regionu, zapraszamy do wspólnego
świętowania 20. rocznicy pobytu Papieża w stolicy naszej diecezji. W bogatym
programie obchodów należy podkreślić trzy dni, stanowiące ich kulminację. W
sobotę 15 czerwca o godz. 10:00 w rudzkiej Bazylice MB Pokornej rozpocznie
się Diecezjalna Pielgrzymka Rodzin, zaś o godz. 16:00 na Placu Krakowskim w
Gliwicach odbędzie się okolicznościowy koncert organizowany przez Miasto

Gliwice. W niedzielę 16 czerwca o godz. 14:00 wyruszy z zabrzańskiego Placu
Wolności w stronę papieskiego krzyża na osiedlu Kopernika Marsz dla Życia i
Rodziny, uwieńczony celebracją Mszy św. w kościele pw. św. Wojciecha w
Zabrzu i dalszym świętowaniem w ramach koncertu i festynu. W poniedziałek
17 czerwca na godz. 18:00 zapraszamy na diecezjalne dziękczynienie do
kościoła katedralnego. Zaproszenie do udziału w uroczystej Eucharystii
kierujemy do duchownych, osób życia konsekrowanego oraz wszystkich
wiernych naszej diecezji – zarówno uczestników gliwickich wydarzeń sprzed 20
lat, jak i tych, którzy wówczas nieobecni, dziś korzystają z owoców pielgrzymki
Ojca św. Po zakończonej Mszy, ciągle w duchu papieskiej tematyki, odbędzie
się w kościele katedralnym koncert Akademickiego Zespołu Muzycznego
Politechniki Śląskiej.
Nasz udział w rocznicowych obchodach niech będzie jasnym znakiem, że
dziedzictwo św. Jana Pawła II jest ciągle czymś żywym i oddziałującym na
codzienne życie, a krótki pobyt Ojca św. w Kościele Gliwickim nie przestaje
być powodem dziękczynienia wspólnie zanoszonego przed oblicze Boga.

Gliwice, dnia 21 maja 2019 roku

+ Jan Kopiec
Biskup Gliwicki

