
MIĘDZYDIECEZJALNE OBCHODY  

DNIA ŻYCIA KONSEKROWANEGO 
 

katedra w Gliwicach, sobota 3 lutego 2018 

 

Msza św. w intencji osób konsekrowanych diecezji opolskiej i gliwickiej rozpocznie się  

o godz. 10.00 w katedrze w Gliwicach. Eucharystii będzie przewodniczyć Biskup 

Gliwicki Jan Kopiec, homilię wygłosi Biskup Opolski Andrzej Czaja.   

 

INFORMACJE DLA KAPŁANÓW 

 

Kapłanów zapraszamy do koncelebry (prosimy przywieźć albę). Do Eucharystii 

przygotowujemy się w zakrystii katedralnej (wejście po prawej stronie prezbiterium).  

 

O godz. 9.50 – poprosimy kapłanów o opuszczenie zakrystii i przejście do nawy bocznej 

(przed zakrystią) – rozpoczniemy formowanie procesji na wejście.  

 

PORZĄDEK PROCESJI NA WEJŚCIE: 

 

krzyż i asysta liturgiczna 

służba liturgiczna 

diakon niosący Ewangeliarz 

 

kapłani koncelebrujący (prosimy, aby 12 kapłanów zakonnych, idących jako ostatni  

w procesji, zajęło miejsca w prezbiterium [po stronie chrzcielnicy i ambonki]). 

 

W prezbiterium centralne miejsca (obok Księży Biskupów) zajmują:  

Ks. Zdzisław ŚLIŻ – Duszpasterz dziewic konsekrowanych diecezji gliwickiej  

O. Piotr ŚWIERCZOK CSsR – Delegat Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów 

Męskich 

O. Błażej KUROWSKI OFM – wikariusz biskupi ds. życia konsekrowanego diecezji 

opolskiej 

Ks. Antoni ZAJĄC – wikariusz biskupi ds. życia konsekrowanego diecezji gliwickiej 

 

Biskup Andrzej IWANECKI – Biskup Rudolf PIERSKAŁA 

Biskup Gliwicki Jan KOPIEC – Biskup Opolski Andrzej CZAJA i diakon asystujący 

ministranci do mitry i pastorału, ceremoniarz 



PROCESJA NA WEJŚCIE: 

Procesja dłuższą drogą (nawą boczną kościoła i nawą główną). Uczestniczą w niej 

wszyscy kapłani oraz służba liturgiczna (podchodząc do prezbiterium kłaniamy się 

parami, obchodzimy ołtarz, całujemy go i udajemy się na przygotowane miejsca).  

 

MODLITWA EUCHARYSTYCZNA:  

Na Modlitwę Eucharystyczną do ołtarza podchodzą tylko KSIĘŻA BISKUPI oraz 

następujący kapłani: ks. ZAJĄC, O. KUROWSKI, O. ŚWIERCZOK i ks. ŚLIŹ. Pozostali 

kapłani, zajmujący miejsca w prezbiterium, pozostają na swoich miejscach (przy 

taboretach). 

 

PROCESJA NA ZAKOŃCZENIE: 

Biorą w niej udział wszyscy kapłani (procesja krótką drogą do zakrystii). 

 

 

INFORMACJE DLA OSÓB KONSEKROWANYCH 

 

Osoby konsekrowane wchodząc do katedry otrzymają świece.  

 

Po homilii Biskupa Opolskiego ministranci i klerycy odpalą świece od paschału  

i zaniosą światło do wszystkich zgromadzonych (świece zgasimy po zakończeniu 

modlitwy wiernych).  

 

W drugiej części spotkania zapraszamy do Centrum Edukacyjnego (przy katedrze)  

na poczęstunek i występ Orkiestry Dętej KWK Sośnica.    

 

INFORMACJE O PARKINGU 

 

Nie będzie możliwości parkowania wokół katedry.  

 

Będzie można zaparkować na boisku byłej szkoły podstawowej (teren ten przylega do 

placu katedralnego) - wjazd na parking od ul. Ziemowita.   

 

Szczęść Boże! 

ks. Krzysztof Konieczny,  

Ceremoniarz Diecezjalny 

Gliwice, dnia 23.01.2018 r.  


