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Słowo Biskupa Gliwickiego w sprawie tegorocznych święceń kapłańskich

Słowa dzisiejszej Ewangelii prowadzą nas do wydarzeń Wielkiego Czwartku. W tym dniu, w
czasie Ostatniej Wieczerzy, Jezus Chrystus ustanawia Najświętszy Sakrament oraz sakrament
kapłaństwa. Chrystus odchodzi do Ojca, ale swojej owczarni nie chce pozostawić bez
pasterzy. Chrystus - Syn Boży, posłany przez Ojca Niebieskiego do ludu, postanawia również
sam wybrać i posłać pasterzy. „Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem”
mówi Chrystus (J 17,18). Tym samym powierzył apostołom i ich następcom posługę pasterzy
w owczarni Bożej.
Jest wielką radością pasterza diecezji móc powiadomić swoich wiernych, że do pracy w
lokalnym Kościele zostaną skierowani młodzi kapłani.
W najbliższą sobotę - 25 maja, w wigilię Zesłania Ducha Świętego, w kościele katedralnym
przyjmie święcenia kapłańskie 8 diakonów:

Domoracki Krzysztof — z parafii Dobrego Pasterza w Bytomiu-Karbiu,
Grzeszczak Dariusz — z parafii św. Andrzeja w Zabrzu,
Marecki Sebastian — z parafii Niepokal. Poczęcia NMP w Pławniowicach,
Podhajecki Bartosz — z parafii św. Józefa w Bytomiu,
Sierla Rafał — z parafii św. Jana Chrzciciela w Zabrzu-Biskupicach,
Sikora Piotr — z parafii św. Katarzyny w Woźnikach,
Siudziński Zbigniew — z parafii NSPJ w Zabrzu-Rokitnicy,
Steczkowski Jarosław — z parafii Ducha Świętego w Zabrzu.

Na uroczystość święceń kapłańskich, na godz. 10.00 w dniu 25 maja br., zapraszam do
gliwickiego kościoła katedralnego nie tylko rodziny neoprezbiterów, ale także młodzież z ich
rodzinnych parafii.
Zapraszam wszystkich wiernych całej diecezji do modlitwy w intencji naszych
neoprezbiterów, aby byli autentycznymi sługami Arcykapłana Jezusa Chrystusa, aby byli
dobrymi pasterzami.
Pragnę również poinformować Diecezjan, że w dniu 14 kwietnia br., w Wyższym
Seminarium Duchownym w Katowicach, przyjęło święcenia diakonatu trzech alumnów z
diecezji gliwickiej:
Brodziak Grzegorz — z parafii św. Katarzyny w Woźnikach,
Madajewski Sławomir — z parafii św. Anny w Tarnowskich Górach,
Tomczyk Jacek — z parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach.

Zaś w dniu 8 maja br. w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie święcenia diakonatu
przyjęło dalszych ośmiu naszych alumnów:
Biadacz Norbert — z parafii Ducha Świętego w Gliwicach-Ostropie,
Gruszka Marcin — z parafii NMP Matki Kościoła w Gliwicach,
Hajduk Krystian — z parafii św. Józefa w Bytomiu,
Kotynia Ryszard — z parafii św. Anny w Bytomiu,
Pazurek Adam — z parafii św. Anny w Dziergowicach,
Pyttlik Andrzej — z parafii NMP Wspom. Wiernych w Gliwicach-Sośnicy,
Rafalak Tomasz — z parafii NMP Wspom. Wiernych w Gliwicach-Sośnicy,
Szyguła Grzegorz — z parafii Trójcy Przenajświętszej w Wiśniczu.



Polecam więc również Waszej modlitwie nowo wyświęconych diakonów, którzy przez cały
rok będą przygotowywać się do przyjęcia święceń kapłańskich.
Nasza młoda diecezja potrzebuje wielu pasterzy. Wielu wyczerpanych pracą, schorowanych
księży, nie potrafi już podołać obowiązkom duszpasterskim.
Wszystkich więc młodzieńców po maturze, gotowych poświęcić swoje życie sprawie Bożej i
ludowi Bożemu w naszej diecezji, zachęcam do pójścia za głosem Bożym, jeśli On wzywa
do takiej posługi.
Księża duszpasterze, niech służą pomocą we wskazaniu miejsca zgłoszenia się u Księdza
Rektora Gliwickiego Seminarium Duchownego.

Drodzy Bracia i Siostry!
Nie ustawajmy w modlitwie w intencji powołań oraz za wszystkich kapłanów.
„Panie Jezu Chryste, który oddałeś Swe życie dla zbawienia ludzi i stałeś się wiecznym
Kapłanem, prosimy Cię za tych, którzy przygotowują się do kapłaństwa... Racz ich otoczyć
łaską Swego błogosławieństwa, oddalaj od nich wszelkie pokusy i umacniaj w świętości, aby
ochoczo i z oddaniem poznawali Ciebie i w ten sposób przygotowali się do zaszczytnej
służby w Twoim Kościele...” (Droga do Nieba, s. 199). Amen.

Wasz Biskup
† Jan Wieczorek

Gliwice, dnia 8 maja 1996 r.

Ps.
Odezwę należy odczytać we wszystkich kościołach, w niedzielę 19 maja br.


