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Słowo Biskupa Gliwickiego z okazji tegorocznych święceń kapłańskich

Drogi Ludu Boży!

Radosne „Alleluja” towarzyszy nam w całym okresie wielkanocnym. Ta radość w
Chrystusie Zmartwychwstałym udzieliła się także Kościołowi Gliwickiemu przez piękną
pielgrzymkę do grobu świętej Jadwigi w Trzebnicy. W tym miejscu chciałbym wszystkim
organizatorom i uczestnikom złożyć z głębi serca płynące „Bóg zapłać” nie tylko za liczny
udział (ponad 5 tysięcy wiernych), ale i za prawdziwe, Boże uczestnictwo w tej pielgrzymce
do Patronki Ziemi Śląskiej.

1. W tym okresie wielkanocnym zbliża się kolejny akcent radości. W wigilię Zielonych Świąt
- 21 maja o godz. 10.00 w Katedrze Gliwickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, jedenastu
diakonów przyjmie święcenia kapłańskie.
Mocą Ducha Świętego, jak Apostołowie, nasi neoprezbiterzy mają realizować mandat -
polecenie Chrystusa Pana: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w
imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem”
(Mt 28, 19-20).

A oto nazwiska naszych neoprezbiterów, którzy jeszcze przed święceniami diakonatu
zdeklarowali się pracować na terenie diecezji gliwickiej.
1. Bacik Henryk z par. Chrystusa Króla w Świerklańcu
2. Dudziński Krzysztof z par. Wszystkich Świętych w Gliwicach
3. Grzesik Tomasz z par. św. Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej
4. Ligarski Jacek z par. św. Mikołaja w Lublińcu
5. Michalczuk Wojciech z par. św. Piotra i Pawła w Opolu
6. Michalski Józef z par. św. Anny w Zabrzu
7. Pietraś Dariusz z par. św. Jana Chrzciciela w Pilchowicach
8. Pyka Marek z par. Św. Trójcy w Wiśniczach
9. Sznura Krystian z par. św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich
10. Szot Rafał z par. MB Częstochowskiej w Knurowie
11. Wilner Michał z par. św. Barbary w Bytomiu

Bracia kapłani! Drogi Ludu Boży!
Przyjmijcie tych młodych kapłanów z otwartym sercem i wspomagajcie ich

zwłaszcza modlitwą, aby owocnie mogli służyć Bogu i człowiekowi.
Lud Boży młodej Diecezji Gliwickiej bardzo potrzebuje kapłanów i to nie tylko w

samej pracy duszpasterskiej w poszczególnych parafiach. Musimy także zadbać o
specjalistyczne kształcenie kapłanów. Aktualnie na takich studiach przebywa pięciu
kapłanów: dwóch na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i trzech na zagranicznych
Uniwersytetach: dwóch w Rzymie, jeden w Augsburgu. I w tym roku zamierzamy posłać
kolejnych kapłanów na takie studia. Po ukończonych studiach czeka ich odpowiedzialna
praca w lokalnym Kościele.

2. Pole pracy i posługiwania kapłańskiego jest wielkie. Za Chrystusem możemy powiedzieć:
„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, aby wyprawił
robotników na swoje żniwo” (Łk 10,2). W roku Rodziny każda rodzina katolicka, każdy
członek tej rodziny winien się również przejąć modlitewnym wołaniem do Chrystusa Pana:
poślij robotników do pracy w Diecezji Gliwickiej.



Tegoroczne pielgrzymki stanowe do miejsc świętych niech będą także naznaczone
modlitewnym wołaniem o godnych i ofiarnych kapłanów do pracy w winnicy Pańskiej.

Do takiej modlitwy i pielgrzymki zapraszam młodzież żeńską i męską na Górę św.
Anny w dniach 21 i 22 maja. Zapraszam oczywiście wśród nich młodzież różnych grup i
stowarzyszeń katolickich.

Do takiej modlitwy i pielgrzymki zapraszam mężczyzn w ostatnią niedzielę maja (29)
do Piekar Śląskich. Zaś w ostatnią niedzielę czerwca (26) zapraszam na tradycyjną już
pielgrzymkę mężczyzn na Grę św. Anny.

Niech modlitwa o powołania towarzyszy również pielgrzymce dzieci w pierwszą
niedzielę lipca na Górze św. Anny oraz pielgrzymce kobiet i matek na Górze św. Anny, w
Piekarach Śląskich i Lubecku z okazji uroczystości Wniebowzięcia NMP.

Drodzy Bracia! Drogie Siostry!
Biskup Ferdynand Piontek, syn ziemi śląskiej, w czasie bierzmowania proszony był

przez rodziców o dodatkowego kapłana do ich parafii. Na tę prośbę odpowiedział w kazaniu,
zwracając się do młodych i do rodziców: „Niech każda rodzina katolicka, razem ze swoimi
dziećmi tak się modli: „Panie Jezu! Chcemy tak żyć, abyś z naszej rodziny mógł kogoś
powołać do Twojej wyłącznej służby”. Niech taka praktyka wejdzie do naszych rodzin. O
takie działanie w modlitwie proszę Was słowami Ojca św. z Listu do Rodzin. „Niech wznosi
się modlitwa Kościoła, modlitwa rodzin, - wszystkich domowych Kościołów i niech będzie w
tym roku słyszana, naprzód przez Boga, a także przez ludzi (nr 5).

Wszystkim zatroskanym o powołania kapłańskie i zakonne, wszystkim dobrodziejom
naszego Seminarium Duchownego niech Bóg Błogosławi.

† Jan Wieczorek
Biskup Gliwicki

Gliwice, dnia 3 maja 1994 r.

Proszę powyższe „Słowo” odczytać wiernym podczas Mszy świętych w niedzielę 15 maja br.


