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Drodzy Diecezjanie!

Dzielę się z Wami radością przedstawiając tegorocznych kandydatów do święceń
kapłańskich. Polecam ich Waszej modlitwie, aby byli gorliwymi i świętymi duszpasterzami,
aby pomagali Wam otwierać umysły na światło Ducha Świętego a serca na nadzieję, którą
niesie z sobą Tajemnica Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelia.
Kapłan jest sługą słowa Bożego, szafarzem Bożych tajemnic i przewodnikiem na drogach
czasu do pełni Królestwa Bożego.
Ojciec św. Jan Paweł II w swojej najnowszej encyklice poświęconej Eucharystii w życiu
Kościoła tak pisze: "Eucharystia, pojęta jako zbawcza obecność Jezusa we wspólnocie
wiernych i jako jej pokarm duchowy, jest czymś najcenniejszym, co Kościół posiada".
Eucharystia jest źródłem i szczytem życia Kościoła, "jest główną i centralną racją bytu
sakramentu kapłaństwa, który definitywnie począł się w momencie ustanowienie Eucharystii i
wraz z nią". Również miłość pasterska do wiernych wypływa z Ofiary eucharystycznej,
ponieważ całe życie prezbitera jest w niej zakorzenione.
Eucharystia jest i pozostanie dla nas "wielką tajemnicą wiary", ponieważ przerasta zdolność
naszego rozumu do wychodzenia poza rzeczywistość. Tajemnica Eucharystii jest
fundamentem odnowy życia chrześcijańskiego. Program tej odnowy Ojciec św. zarysował w
swoim liście apostolskim "Novo millennio ineunte" pisząc: "Program jest skupiony w istocie
rzeczy wokół samego Chrystusa, którego mamy poznawać, kochać i naśladować, aby żyć w
Nim życiem trynitarnym i z Nim przemieniać historię". Pomagać Wam w tym dziele będą
tegoroczni neoprezbiterzy, którymi są:

1. Damian Dolnicki z par. św. Józefa w Bytomiu
2. Sebastian Gambuś z par. św. Marcina w Starych Tarnowicach
3. Grzegorz Gura z par. św. Katarzyny w Tarn. Górach Lasowicach
4. Damian Kominek z par. św. Franciszka w Zabrzu
5. Adam Krupa z par. św. Michała Arch. w Bytomiu Suchej Górze
6. Mirosław Potocki z par. Dobrego Pasterza w Bytomiu Karbiu
7. Przemysław Tyburski z par. Bożego Ciała w Bytomiu Miechowicach
8. Maciej Węglarz z par. św. Herberta w Wodzisławiu

Jeszcze raz polecam ich Waszej gorliwej modlitwie oraz opiece i wstawiennictwu "Maryi,
Matce i Wzorze Kościoła", którą Jan Paweł II nazywa "Niewiastą Eucharystii". Zachęcam
Was również do dziękczynnej modlitwy za 25 lat pontyfikatu Ojca św. Jana Pawła II.

Gliwice, dnia 15 maja 2003 r.

P.S.
Do odczytania w niedzielę 1 czerwca 2003 r. podczas wszystkich Mszy św.


