ODEZWA BISKUPA GLIWICKIEGO JANA WIECZORKA W SPRAWIE
ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH
Poniedziałek, wtorek i środa przed uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego
obchodzone są u nas jako dni próśb albo jako dni krzyżowe, podczas których Kościół
modli się w intencji odwrócenia wszelkich klęsk, kataklizmów i nieszczęść. Na
wioskach odbywają się procesje do krzyży i kaplic przydrożnych z prośbą o dobre
urodzaje. Kościół modli się także w intencji powołań kapłańskich i zakonnych, gdyż
zdaje sobie sprawę, że tylko usilna modlitwa jest w stanie wzbudzić nowe powołania i
zachować dotychczasowe.
W tegorocznym liście do kapłanów na Wielki Czwartek 2002 r. Ojciec św. Jan Paweł II
przypomniał wzniosłość powołania kapłańskiego i zachęcił do modlitwy o świętych
kapłanów. W czasie Mszy św. Krzyżma mówił: "Zgromadzeni wokół ołtarza nad
grobem św. Piotra apostoła, dziękujmy za dar naszego kapłaństwa służebnego i módlmy
się za wszystkich, którzy byli dla nas cennymi narzędziami tego Bożego powołania.
Myślę przede wszystkim o naszych rodzicach, którzy dając nam życie i prosząc dla nas
o łaskę chrztu, włączyli nas do ludu zbawienia, a dzięki swej wierze nauczyli nas
uważnie wsłuchiwać się i z gotowością odpowiadać na głos Pana. Wspomnijmy
również tych wszystkich, którzy swoim świadectwem i mądrą radą doprowadzili nas
do rozpoznania naszego powołania. A co powiedzieć o tylu wiernych świeckich, którzy
towarzyszyli nam w drodze do kapłaństwa i nadal wspomagają nas w pracy
duszpasterskiej? Niech Pan wynagrodzi im wszystkim".
Niech te słowa Ojca św. zachęcą i nas do wdzięczności za dar powołania
i do modlitwy w intencji naszych diakonów, którzy w Wigilię Zesłania Ducha Świętego
tj. w sobotę 18 maja w Katedrze Św. Św. Apostołów Piotra i Pawła przyjmą święcenia
kapłańskie. Są nimi:
1. Grzegorz Ciuła
- z par. NMP Wspom. Wiernych w Gliwicach Sośnicy
2. Rafał Dappa
- z par. św. Wawrzyńca w Zabrzu Mikulczycach
3. Krzysztof Grzegorczyk - z par. MB Częstochowskiej w Gliwicach
4. Marcin Kazanowski
- z par. NMP Wspom. Wiernych w Gliwicach Sośnicy
5. Paweł Pindral
- z par. MB Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach
6. Jacek Rauchut
- z par. św. Jakuba St. w Lubszy
7. Robert Urbańczyk - z par. św. Macieja Apostoła w Zabrzu
8. Dariusz Wachowski
- z par. MB Nieustającej Pomocy w Kozłowej Górze
Polecam ich Waszej modlitwie. Niech Maryja Matka Najwyższego i Wiecznego
Kapłana, który nie nazwał swych apostołów "sługami", lecz "przyjaciółmi" wspiera
każdego z nich i otacza swoją opieką.
† Jan Wieczorek
Biskup Gliwicki
Gliwice, 6 maja 2002 r.
Do odczytania w niedzielę 12 maja br. na wszystkich Mszach św.

