ODEZWA BISKUPA GLIWICKIEGO
W ZWIĄZKU Z NOMINACJĄ BISKUPA JANA KOPCA
BISKUPEM GLIWICKIM
Dzisiejsza liturgia prowadzi nas do radosnej i świętej nocy betlejemskiej,
do tajemnicy zamieszkania między ludźmi Syna Bożego – Emmanuela; Jezus
przyjmuje postać człowieka. Prorok Izajasz zapowiadał, że dla człowieka będzie
to Przedziwny Doradca. Sam Jezus Chrystus jakby bliżej wyjaśnia co to znaczy
być Przedziwnym Doradcą. Być Przedziwnym Doradcą znaczy być pasterzem.
Chrystus powiedział „Ja jestem dobrym pasterzem”, bo chcę być dla człowieka
drogą i na tej drodze ukazywać Bożą prawdę. Prawdę obejmującą życie
doczesne ale i życie w radości wiecznej. To zadanie, które mają wypełniać
powołani pasterze – apostołowie i ich następcy. To oni mieli towarzyszyć
Chrystusowi, mieli być jego wysłannikami na drogach życia człowieka. Takich
pasterzy od ponad 2000 lat posyła w różne strony świata po dzień dzisiejszy
Następca św. Piotra – Ojciec Święty.
Drodzy Diecezjanie!
Minął czas mojego pasterzowania w diecezji gliwickiej. Zgodnie
z wymogami prawa kanonicznego – kościelnego Ojciec Święty Benedykt XVI
przyjął moją rezygnację z funkcji Biskupa Gliwickiego.
Bogu wszelkiej dobroci dziękuję za te prawie 20 lat posługiwania
w nowoutworzonej diecezji gliwickiej. Dziękuję biskupowi pomocniczemu
Gerardowi za dobrą współpracę. Szerokiemu gronu kapłanów, osobom życia
konsekrowanego, współpracownikom Kurii Biskupiej, życzliwym ludziom,
Stowarzyszeniom a także władzom samorządowym mówię: Bóg zapłać.
W kontekście podziękowań proszę o wybaczenie win, jakie popełniłem w czasie
sprawowania mojego posługiwania.

Drodzy Diecezjanie!
29 grudnia br. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował nowego pasterza
naszej diecezji biskupa Jana Kopca. Biskup Jan Kopiec jest synem Ziemi
Śląskiej, urodzony w Zabrzu. Jako młody kapłan był wikariuszem w parafii
św. Franciszka w Zabrzu, a następnie w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Zabrzu – Rokitnicy. Po studiach na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
pełnił obowiązki prefekta i wicerektora w Wyższym Seminarium Duchownym w
Nysie. Jako profesor jest pracownikiem naukowym Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Opolskiego. Przez niemal 20 lat pełnił posługę biskupa
pomocniczego diecezji opolskiej. Święcenia biskupie przyjął 6 stycznia 1993
roku w Rzymie z rąk Ojca Świętego bł. Jana Pawła II. Uroczyste objęcie
diecezji – ingres biskupa Jana Kopca do katedry Świętych Apostołów Piotra
i Pawła w Gliwicach odbędzie się 28 stycznia 2012 roku o godz. 1100.
Na to ważne wydarzenie zapraszam wszystkich kapłanów naszej diecezji,
siostry zakonne oraz was wszystkich, Drodzy Diecezjanie.
Drodzy Diecezjanie!
Otoczmy nowego pasterza naszej diecezji modlitwą. Polecajmy go opiece
i wstawiennictwu Świętych Patronów: Apostołów Piotra i Pawła, Matki Boskiej
Pokornej i św. Anny słowami dzisiejszego czytania z Księgi Liczb: „Niech cię
Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię
obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy
pokojem”.
+ Jan Wieczorek
biskup gliwicki
Gliwice, 30 grudnia 2011 r.
P.S. Odezwę należy odczytać w dniu 01 stycznia 2012 r. na wszystkich Mszach Świętych.

