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Słowa podziękowania przed rozesłaniem.

Wyśpiewaliśmy Bogu hymn wdzięczności, nasze uroczyste Te Deum laudamus -
Ciebie Boże wielbimy.

Św. Paweł, także patron tej świątyni - tej parafii katedralnej, a także naszej diecezji
gliwickiej, w swoim liście do Rzymian pisze: „Nikt z nas nie żyje dla siebie” (14, 7-9).
Chrystus go wezwał i posłał w świat, by głosił Ewangelię. Dlatego wołał: „Biada mi, gdybym
nie głosił Ewangelii” (I Kor 9, 16). Czynił to św. Paweł z autentycznej miłości do Boga i
miłości do człowieka; zawarł to w przepięknym hymnie miłości (por. I Kor 13...)
Chrystus wezwał Piotra (znając jego słabości), posłał w świat, wybudował Kościół. Taką
misję mu powierzył, gdy Piotr wyznał: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię
kocham”. Rzekł do niego Jezus: „Paś owce moje” (J 21, 17).
53 lata temu wezwał mnie Chrystus, a Kościół posłał, by służyć Bogu i ludziom. 30 kat temu
Kościół mnie wezwał a błogosławiony dziś Jan Paweł II posłał do jeszcze bardziej
odpowiedzialnej posługi biskupa, a prawie 20 lat temu powierzył mi nową diecezję gliwicką.
Za ten dar ustanowienia diecezji dziękowaliśmy w czasie tej świątecznej Eucharystii.
Modliliśmy się również w intencji Ojca Świętego – Benedykta XVI z okazji jego
sześćdziesiątej rocznicy święceń kapłańskich prosząc o moc Ducha Świętego na dalsze lata
kierowania Łodzią Piotrową.
Biskup w swojej posłudze Bogu i ludziom „nie żyje dla siebie” i nie pracuje sam. Tak jak Pan
Jezus wzywał uczniów, apostołów, by mu towarzyszyli w Jego posłudze, tak i biskup ma
grono swoich bliskich i dalszych współpracowników. Są to kapłani, biskup pomocniczy
Gerard, szerokie grono oddanych ludzi laikatu w urzędach kurialnych, diecezjalnych. Bez
nich sam byłbym słaby. Za wszystkich, którzy mi w tych latach towarzyszyli i towarzyszą w
czasie dzisiejszej Eucharystii w sposób szczególny dziękowałem.
Wszystkim uczestnikom dzisiejszej Eucharystii składam wyrazy głębokiej wdzięczności „Bóg
zapłać”. Cenię sobie obecność biskupów opolskich: bpa Orydynariusza Andrzeja, bpa Jana
Bagińskiego, bpa Jana Kopca. Za obecność i modlitwę dziękuję przedstawicielom naszego
seminarium wraz z klerykami na czele z ks. Rektorem Grzegorzem Kadziochem. Dziękuję
przybyłym kapłanom, osobom życia konsekrowanego, parafialnym delegacjom i wszystkim
tu zgromadzonym.
Panu Prezydentowi Zygmuntowi Frankiewiczowi dziękuję za obecność i włączenie mnie w
poczet honorowych obywateli miasta Gliwice. Dziękuję za dokument i medal: „Zasłużony dla
Gliwic”. Słowa wdzięczności za obecność kieruję do Przewodniczącego Rady Miejskiej
Zbigniewa Wygody, Starosty Michała Nieszporka wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu
Tadeuszem Mamokiem. Również słowa wdzięczności kieruję do Prezydenta Miasta Bytom –
Piotra Koja, Prezydenta Zabrza Krzysztofa Lewandowskiego oraz przedstawicieli
samorządów miast i gmin.
Serdeczne podziękowanie składam Służbie Liturgicznej Ołtarza z jej animatorem –
ceremoniarzem katedralnym ks. Krzysztofem Koniecznym.
Dziękuję chórowi katedralnemu pod dyrekcją Krystyny Krzyżanowskiej-Łobody, orkiestrze
pod dyrekcją Lesława Podolskiego, organiście Bogdanowi Stępniowi.
Całej wspólnocie wiernych za wspólną modlitwę składam serdeczne „Bóg zapłać”.
Wyrażam tylko jedną prośbę. Nie ustawajmy w modlitwie za pasterzy, kapłanów naszej
diecezji, w tym szczególnie za Sługę Sług Bożych Ojca Świętego Benedykta XVI,
równocześnie prosząc o wstawiennictwo Jego poprzednika bł. Jana Pawła II. Do takiej
modlitwy zachęcają nas słowa dzisiejszego czytania z Dziejów Apostolskich: „Strzeżono więc



Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga”.


