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SŁOWO BISKUPA GLIWICKIEGO
W SPRAWIE TEGOROCZNYCH ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH

Drogi Ludu Boży!
"Dam wam pasterzy według mego serca" (Jr 3, 15). Tymi słowami proroka

Jeremiasza Bóg obiecuje swemu ludowi, że nie pozostawi go nigdy bez pasterzy, którzy
zawsze będą go gromadzili i prowadzili: "Ustanowię zaś nad nimi (czyli nad moimi owcami)
pasterzy, by je paśli; i nie będą się więcej lękać ani trwożyć" (Jr 23, 4).
Kościół jako Lud Boży nieustannie doświadcza spełniania się tej prorockiej zapowiedzi i z radością za to
dziękuje Bogu. Wie, że to Jezus Chrystus jest żywym, najwyższym i ostatecznym wypełnieniem Bożej
obietnicy: "Ja jestem dobrym pasterzem" (J 10, 11). On, "Wielki Pasterz owiec" (por. Hbr 13, 20), powierzył
apostołom i ich następcom posługę pasterzy owczarni Bożej" (por. J 21, 15nn; l P 5, 2; Posynodalna adhortacja
apostolska "Pastores dabo vobis" Ojca św. Jana Pawła II).

Dlatego z wielką radością pragnę poinformować, iż w najbliższą sobotę, 20 czerwca br. przyjmie
święcenia kapłańskie 25 diakonów, tegorocznych absolwentów Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie,
w tym czterej, którzy zasilą szeregi prezbiterium diecezji gliwickiej. Będą to:

1. Ks. Roman Hosz z parafii NMP Matki Kościoła w Gliwicach,
2. Ks. Zygfryd Nowara z parafii św. Mikołaja w Pyskowicach,
3. Ks. Norbert Thiel z parafii św. Bartłomieja w Gliwicach,
4. Ks. Sławomir Tomik z parafii Chrystusa Króla w Gliwicach.

Dlatego też zapraszam serdecznie rodziny oraz wiernych z rodzinnych parafii naszych neoprezbiterów -
wyjątkowo jeszcze w tym roku - do katedry opolskiej, w sobotę, 20 bm. o godz. 10.00, na uroczystość
święceń, których istotny moment - włożenie rąk biskupich na głowy neoprezbiterów - oddzwonią dzwony
świątyń całej naszej diecezji (Księży Proboszczów proszę o krótkie bicie w dzwony w tym dniu o godz. 11.
00). Równocześnie proszę Was, Drodzy Bracia i Siostry, o modlitwy w intencji tych młodych kapłanów,
szczególnie w nadchodzącym tygodniu, kiedy odprawiają oni rekolekcje przed święceniami i w następną
niedzielę - w dzień ich prymicji.
Nie są to, oczywiście, wszyscy nasi tegoroczni neoprezbiterzy. Dwóch innych bowiem, absolwentów
Wyższego Seminarium Duchownego w Katowicach, przyjęło już święcenia kapłańskie w katedrze katowickiej
w dniu 16 maja br. z rąk metropolity górnośląskiego, abpa Damiana Zimonia. Są to:

1. Ks. Grzegorz Dewor,
2. Ks. Arkadiusz Kinel - obaj z parafii w Bobrownikach-Tarnowskich Górach.

I ich też polecam Waszej serdecznej modlitwie. Jak mówi bowiem Ojciec św. Jan Paweł
II w cytowanej już adhortacji apostolskiej "Pastores dabo vobis": "Bez kapłanów Kościół nie mógłby
przeżywać przede wszystkim tego podstawowego posłuszeństwa, które zakorzenione jest w samym sercu
egzystencji Kościoła oraz jego misji w dziejach: posłuszeństwa wobec polecenia Jezusa "idźcie więc i

nauczajcie wszystkie narody" (Mt 28, 19), a także "to czyńcie na moją pamiątkę" (Łk 22, 19; por.
l Kor 11, 24), czyli nie mógłby wypełniać nakazu głoszenia Ewangelii i ponawiania każdego
dnia ofiary Jego Ciała, które wydał, oraz Jego Krwi, którą przelał za życie świata".

Naszej gliwickiej diecezji brakuje jeszcze sporo kapłanów. Dlatego też wszystkich
młodzieńców po maturze, gotowych poświęcić swoje życie Bogu i Ludowi Bożemu w naszej
diecezji, zachęcam do pójścia za głosem Chrystusowego powołania.

Nie mając na razie własnego Wyższego Seminarium Duchownego w Gliwicach
ustaliliśmy z Metropolitą Górnośląskim i Biskupem Opolskim, iż nasi gliwiccy kandydaci do
kapłaństwa będą wspólnie z alumnami opolskimi kształcić się i nabierać formacji duchowej
w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie (ul. św. Piotra l, 48-300 Nysa), aby po
święceniach kapłańskich powrócić do swojej macierzystej diecezji. Księży Proboszczów
proszę o życzliwą pomoc i wskazanie - w razie potrzeby - adresu seminaryjnego wszystkim
zainteresowanym.
Za kilka dni koniec roku szkolnego i początek wakacji. Wielu z nas wyjedzie na urlopy,
wczasy, obozy i kolonie. Jednakże o wiele więcej nie wyjedzie, pozostając na miejscu, u
siebie, gdyż jak wiemy wszystko jest teraz bardzo drogie, a dla większości z nas zbyt drogie.
Starajmy się mimo wszystko w każdej sytuacji wykorzystać dany nam czas letniego



wypoczynku jak najlepiej. Niech to będzie czas relaksu i wzmocnienia nie tylko sił
fizycznych, ale i duchowych. Wakacje wszak nie mogą być "wakacjami od Boga". Stąd też
nie zapominajmy o niedzielnej Mszy św., o modlitwie, o lekturze, także literatury czy prasy
katolickiej. Starajmy się jednak nade wszystko o to, aby nasze postępowanie na codzień było
autentycznie chrześcijańskie, przepojone miłością bliźniego, tolerancją, pragnieniem zgody i
pokoju, aby w ten sposób inni "widząc nasze dobre uczynki chwalili Boga, który jest w
niebie" (Mt 5, 16). W modlitwach pamiętajmy o naszych rolnikach, których ciężkiej i
ofiarnej pracy zawdzięczamy nasz chleb powszedni. Wiemy, jak bardzo doskwiera im brak
wody, zwłaszcza na naszym terenie. Stąd módlmy się o błogosławieństwo Boże dla pracy na
roli, o dobre urodzaje i pomyślne żniwa.

Kończąc życzę Wam wszystkim, Drodzy Bracia i Siostry, radosnych, spokojnych i
udanych wakacji.

Gliwice, dnia 8 czerwca 1992 r.

Szczęść Boże!
Wasz biskup
+ Jan Wieczorek

P.s. Drogich Księży proszę o odczytanie niniejszej odezwy w niedzielę, 14 czerwca br., i o
wspomnienie naszych neoprezbiterów w Modlitwie Wiernych podczas Mszy św. w tygodniu
ich rekolekcji przed święceniami. Proszę też o częstszą modlitwę o Boże błogosławieństwo
dla pracy na roli w okresie żniw. Wszystkim Drogim Księżom życzę z całego serca dobrego
wypoczynku wakacyjnego.


