SŁOWO BISKUPA GLIWICKIEGO W ZWIĄZKU Z TEGOROCZNYMI
ŚWIĘCENIAMI KAPŁAŃSKIMI
Drodzy Bracia ! Drogie Siostry
Zwracam się do Was, drodzy diecezjanie z radosną wiadomością: w nadchodzącą sobotę 19
czerwca o godz. 10.00 w Katedrze Gliwickiej udzielę święceń kapłańskich diakonom,
absolwentom Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach i w Nysie.
Jakże wymowne jest Słowo Boże dzisiejszej Ewangelii (11 Niedziela zwykła "A"). Tłumy
otaczające Chrystusa spragnione były Bożej prawdy, potrzebowały pasterza, który by ich
prowadził pewną drogą do pełni życia. Chrystus zauważa, że pracy wśród ludu będzie wiele.
Więc sam wybiera uczniów, apostołów do tej posługi dla tego ludu opuszczonego i
znękanego. W wieczerniku powie do swoich wybranych: "Ja was wybrałem i przeznaczyłem
was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał" (J 15,16). Ale też zwraca się
do nich: "Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynicie to, co wam przekazuję" (J 15,14).
I dziś Bóg wybiera i posyła. Ale ci wybrani zobowiązani są tkwić w Nim - w
Chrystusie, jeśli mają przynosić obfity owoc. Chrystus podkreśla to bardzo mocno: "Ja jestem
krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we Mnie a ja w nim ten przynosi owoc obfity" (J
15, 5). Kapłani wtedy są autentycznymi przyjaciółmi Chrystusa, gdy głoszą i zachowują to,
co On przekazał. Powtórzmy słowa Chrystusa: "Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli
czynicie to, co wam przekazuję". Tylko tak mają budować Kościół - Lud Boży. Wierność
Chrystusowi, wierność Kościołowi domaga się dochowania całego depozytu prawdy
Objawionej, interpretowanej w kontekście Tradycji Kościoła. I kapłan musi pamiętać o
słowach z listu do Hebrajczyków: "Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom" (Hbr 13,
9a) i o słowach św. Piotra: "To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo
pisma nie jest do prywatnego wyjaśniania" (2P 1, 20). Powierzony naszej pieczy lud domaga
się, by kapłani byli pasterzami odpowiedzialnymi, czuwającymi i autentycznie kochającymi
Kościół.
Takiej pracy i posługi życzymy już dziś naszym neoprezbiterom. Święcenia kapłańskie
przyjmie w sumie 14 diakonów, w tym dwunastu w katedrze Gliwickiej, oraz dwóch w
Katedrze Ołomunieckiej, gdzie przez ostatnie dwa lata studiowali, by pracować - służyć
ludowi na Morawach. A oto nazwiska i parafie pochodzenia tegorocznych neoprezbiterów:
1. Ks. Eugeniusz Bill
z par. Narodzenia NMP w Gliwicach - Bojkowie
2. Ks. Wacław Borek
z par. MB Fatimskiej w Drutarni
3. Ks. Andrzej Bystrzycki
z par. św. Mikołaja w Pyskowicach
4. Ks. Robert Chudoba
z par. Ducha Świętego w Gliwicach - Ostropie
5. Ks. Henryk Dyka
z par. Wszystkich Świętych w Bojszowie
6. Ks. Dariusz Gołek
z par. św. Wawrzyńca w Kochanowicach
7. Ks. Grzegorz Kotynia
z par. św.Anny w Bytomiu
8. Ks. Krzysztof Sędłak
z par. Narodzenia NMP w Gliwicach - Bojkowie
9. Ks. Tomasz Sękowski
z par. św. Barbary w Bytomiu
10. Ks. Bogusław Syty
z par. Objawienia Pańskiego w Łukawcu
11. Ks. Klaudiusz Szymroszczyk
z par. św. Macieja w Zabrzu
12. Ks. Andrzej Wandzel
z par. NMP Wspomożenia Wiernych w Gliwicach Sośnicy
13. Ks. Jarosław Wiśniewski z par. św. Andrzeja Boboli w Leszczynach
14. Ks. Jarosław Zawadzki
z par. Dobrego Pasterza w Bytomiu - Karbiu
Dwunastu neoprezbiterów zasili grono kapłanów diecezji gliwickiej zaś dwóch: Ks. Andrzej
Bystrzycki oraz Ks. Grzegorz Kotynia podejmie pracę na Morawach.
Wszystkich Diecezjan gorąco proszę o modlitwę w ich intencji, by byli wiernymi kapłanami

do końca życia. Chciejmy również nadal gorąco Boga prosić o dobre i liczne powołania
kapłańskie i zakonne. Wyższe Seminarium Duchowne w Nysie czeka na kandydatów.
Drodzy mężczyźni i młodzieńcy!
Tradycyjnie w ostatnią niedzielę czerwca - w tym roku 27 bm. odbywa się na Górze św. Anny
pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców.
Serdecznie więc zapraszam naszych mężczyzn i młodzieńców na tę pielgrzymkę na Górę św.
Anny, której w tym roku przewodniczył będzie głosząc również Słowo Boże Ks. Arcybiskup
Pragi Miloslav Vlk.
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie Panu!
Kończy się rok szkolny, kolejny rok nauczania katechetycznego.
Godne i sprawiedliwe jest, byśmy w tym miejscu wspomnieli tych, którzy tak często
przychodzą z pomocą budzącym się powołaniom: rodziców, kapłanów, katechetów,
katechetki. Dzisiaj, w tym właśnie kontekście, pragnę Warn kochani Rodzice, Księża,
Katecheci, Katechetki, Siostry Zakonne, najgoręcej podziękować za wasze poświęcenie i
pracę w dziele budzenia powołań kapłańskich i zakonnych. Pragnę zanieść gorące
dziękczynienie do Boga za ogrom waszej pracy dla dobra młodego pokolenia. Niech Bóg i
wdzięczność ludzka będzie dla was nagrodą. Wszystkim zaś Nauczycielom, Dzieciom i
Młodzieży życzę dobrego wakacyjnego wytchnienia Niech Pan Bóg będzie wszędzie i zawsze
z Wami.
Szczęść Warn Boże!
+Jan Wieczorek
Biskup Gliwicki

Słowo Biskupa Ordynariusz należy odczytać w niedzielę 13 czerwca 1993r. podczas Mszy
św.

