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Słowo Biskupa Gliwickiego w związku z tegorocznymi święceniami kapłańskimi

Drodzy Bracia! Drogie Siostry!
List do Hebrajczyków podkreśla, że kapłan jest człowiekiem wywodzącym się z ludzi i
służący ludziom poprzez naśladowanie Jezusa Chrystusa, „doświadczonego we wszystkim na
nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu” (Hbr 4, 15).
Bóg powołuje kapłanów z różnych środowisk, które w sposób nieuchronny ich kształtują i do
których zostają potem posłani z posługą Ewangelii. Na kapłanach widać wyraźniej
pozytywne, ale również i negatywne cechy formacji intelektualnej i postaw moralnych
poszczególnych środowisk. Jedno jednak w tożsamości kapłana powinno zostać niezmienne:
kapłan musi być podobny do Chrystusa i w swojej posłudze uwzględniać różne środowiska
społeczne. Stąd powinien umieć rozeznać nowe sytuacje, a co ważniejsze powinien umieć
interpretować w świetle Ewangelii. Nie zawsze łatwa jest interpretacja, w której trafnie
zostaje rozróżnione dobro od zła, znaki nadziei od niebezpieczeństw.
W tegorocznym liście do kapłanów na Wielki Czwartek Ojciec św. podejmuje problem
odniesienia kapłana do kobiety, gdyż „temat kobiety ma w roku bieżącym szczególne
znaczenie, podobnie jak w roku ubiegłym temat rodziny” (List nr 2), „Iluż z nas także i
powołanie do kapłaństwa zawdzięcza swoim rodzonym matkom! - pisze Ojciec św. -
Doświadczenie uczy, że matka bardzo często przez wiele lat pielęgnuje w swoim sercu myśl o
powołaniu kapłańskim syna i wymadla je z wielką ufnością i głęboką pokorą. Tak więc bez
narzucania swej woli, ale równocześnie z właściwą wierze skutecznością przyczynia się do
tego, że pragnienie zaczyna kiełkować w duszy syna i w odpowiednim momencie wydaje
owoc” (List nr 1).
Kochane matki - żyjące lub będące już w wieczności - dziękujemy za wasze modlitwy i
prosimy trwajcie w tej modlitewnej posłudze dla dobra Kościoła.
Następnie Ojciec św. zwraca uwagę na wymiar teologiczny powiązania życia kapłańskiego z
Bogarodzicą. To Ona dała życie Synowi Bożemu tak, jak każdemu z nas dały życie ziemskie
matki. „Za tą misją kryje się powołanie otrzymane od Boga, ale kryje się także wielka miłość
naszych rodzonych matek, tak jak poza Ofiarą Chrystusa w Wieczerniku kryła się największa
miłość Jego Matki” (List nr 3).
W ślad za postacią matki pojawia się w życiu kapłana postać siostry. Za sprawą odkupienia,
kapłan uczestniczy w szczególny sposób w tym odniesieniu braterskim, ofiarowanym przez
Chrystusa wszystkim odkupionym” (List nr 4).
„Matka i siostra są to dwa podstawowe wymiary odniesienia kapłana do kobiety” (List nr 5).
Św. Paweł Apostoł zaleca swemu uczniowi Tymoteuszowi traktować „starsze kobiety - jak
matki, młodsze - jak siostry z całą czystością” (1 Tym 5, 2).
Każdy kapłan w Kościele Katolickim świadomie wybiera drogę bezżenności dla królestwa
niebieskiego i tego powołania do bezżenności musi świadomie bronić, czuwając zarówno nad
swymi uczuciami, jak i nad całym swoim postępowaniem.
Do takiego kapłaństwa Bóg powołuje w naszej diecezji gliwickiej w tym roku tylko trzech
neoprezbiterów, którzy przyjmą święcenia kapłańskie w Tarnowskich Górach, w kościele pw.
świętych Apostołów Piotra i Pawła w sobotę 3 czerwca o godz. 10.00. Będą to:

1. Ks. Robert Czornik z parafii św. Jacka w Bytomiu
2. Ks. Krzysztof Rzeźniczek z parafii Świętej Trójcy w Kochłowicach
3. Ks. Adam Spałek z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Strzybnicy.
Niech Najświętsza Dziewica otoczy ich swą miłością i wzbudzi w ich sercach pragnienie
świętości, a Wy drodzy diecezjanie wspierajcie ich swoimi modlitwami wypraszając u Boga



nowe powołania do służby w Chrystusowym Kapłaństwie.

Drodzy mężczyźni i młodzieńcy!
Tradycyjnie w ostatnią niedzielę czerwca - w tym roku 25 czerwca - odbywa się na Górze św.
Anny pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców, na którą serdecznie was zapraszam.

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 Wam 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.
Niech Pan Bóg będzie wszędzie i zawsze z Wami.

Gliwice, 11 maja 1995 r..

Szczęść Wam Boże!

† Jan Wieczorek
Biskup Gliwicki

Powyższe słowo należy odczytać w niedzielę 28 maja br.


