SŁOWO BISKUPA GLIWICKIEGO JANA WIECZORKA
Z OKAZJI ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH 2004
I. Pouczenie ze słowa Bożego
Umiłowani Diecezjanie!
W dzisiejszą niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego, prawdę Bożą o wniebowstąpieniu Pana
naszego Jezusa Chrystusa przypomina nam św. Łukasz Ewangelista. Słyszeliśmy w Ewangelii
słowa: "A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali
Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni,
wielbiąc i błogosławiąc Boga".
Zaś w Księdze Dziejów Apostolskich św. Łukasz zaznaczył: "Kiedy uporczywie wpatrywali
się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I
rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo?»"
Chrystus znika na horyzoncie. Oni, apostołowie, uczniowie Chrystusa upomniani przez
wysłańców Boga, by wrócili w rzeczywistość ziemskiego działania, ze wzgórza
wniebowstąpienia udali się z radością do Jerozolimy. Podjęli zadania w świątyni – i jak
dodaje św. Marek Ewangelista "... poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z
nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły" (Mk 16, 20).
Apostołowie, nie mieli czasu na jakieś długie pożegnania z odchodzącym Chrystusem, na
stanie i machanie chusteczkami. Od zaraz, od tej chwili uczniowie Jezusa mają zadbać o to,
by Jezus był obecny na ziemi i to w całym Jego nauczaniu, w całym Jego dziele zbawczym,
w konkretnych wymiarach ziemskiej rzeczywistości.
II. Pouczenie Boże do nas dziś skierowane
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego ukazuje nam kierunek działania na ziemi.
Zacna siostra zakrystianka witając w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego przed
pierwszą Mszą św. ks. proboszcza mówi: "dziś święto nieba, ksiądz będzie mówił o raju, o
niebie". Trzeba ją było zawieść: siostro, dzisiaj obchodzimy święto ziemi. Na takie
stwierdzenie uśmiechnęła się niedowierzająco.
Drogie siostry, drodzy Bracia.
Po Wniebowstąpieniu to, co ludzkie, jest nadal przestrzenią Wcielenia, rodzenia się i
zamieszkania Boga na ziemi, przez obecność chrześcijan i ich świadectwo.
Bóg przemówił w obliczu swego syna Jezusa Chrystusa. Bóg nadal objawia się, przemawia,
jest dotykalny w naszej twarzy. Po Wniebowstąpieniu rodzi się Kościół pielgrzymujący.
Ziemia niejako zostaje powierzona nam przez Boga. Rodzi się nasza misja dotycząca i tych,
którzy nie są we wspólnocie z Chrystusem. Nie jesteśmy osobami, które dbają wyłącznie o
własne zbawienie, lecz mamy się czuć – tu na ziemi – odpowiedzialni za wszystkich.
Jakże wymowne są czytane dziś słowa św. Łukasza rozpoczynające Księgę Dziejów
Apostolskich: "Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał
od początku, aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których
sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba".
Napisanie kolejnej księgi o tym, co Jezus czynił i czego nauczał należy do nas. Mamy ją pisać
tu na ziemi naszymi ustami, naszymi rękami, naszymi czynami.
III. Szczególne jednak pouczenie i polecenie kierowane jest dziś do powołanych i wybranych
na służbę kapłańską. Słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, że Jezus "udzielił przez Ducha
Świętego poleceń tym, których wybrał" (Dz 1, 1).
W nadchodzącą sobotę, w wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego, w kościele
katedralnym, piętnastu naszych diakonów przyjmie święcenia kapłańskie. Zostaną posłani,
aby w sposób szczególny w mocy Ducha Świętego z radością, tu na ziemi szli i głosili
Ewangelię, by w świątyniach trwali na modlitwie.
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Oto kandydaci do święceń:
1. Bensz Sebastian z par. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lublińcu
2. Chalimoniuk-Ławryńczyk Tomasz
z par. NSPJ i MB Fatimskiej w Tarn. Górach Strzybnicy
3. Dziedzic Michał z par. Trójcy Świętej w Bytomiu
4. Grunert Rafał
z par. NSPJ w Koszęcinie
5. Kaniewski Paweł z par. Świętej Rodziny w Bytomiu Bobrku
6. Kociubiak Zbigniew
z par. św. Barbary w Bytomiu
7. Kozakiewicz Grzegorz
z par. św. Teresy Benedykty od Krzyża w Lublińcu
8. Królik Marcin
z par. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lublińcu
9. Macierzyński Paweł
z par. MB Nieustającej Pomocy w Pyskowicach
10. Młodzik Sławomir
z par. Trójcy Świętej w Bielsku-Białej
11. Nicpoń Michał
z par. św. Katarzyny w Woźnikach
12. Rak Tomasz
z par. Wniebowzięcia NMP w Chorzowie Batorym
13. Rosa Marcin
z par. św. Katarzyny w Tarn. Górach Lasowicach
14. Sitek Mieczysław
z par. św. Michała Archanioła w Skrzyszowie
15. Śliwiński Sebastian
z par. św. Józefa w Bytomiu
Dziękujmy Bogu za dar powołania do posługi kapłańskiej w naszym Kościele lokalnym.
Niech Pan współdziała z nimi. Niech swoim życiem i czynami potwierdzają to, co Chrystus
czynił i czego nauczał. Niech nie szczędzą sił, aby Chrystus był przez nich obecny na ziemi.
Niech będą dobrymi i ofiarnymi przewodnikami w naszym pielgrzymującym Kościele.
Wspierajmy ich naszymi modlitwami.
Niech Bóg błogosławi rodzinom, z których pochodzą powołani do posługi kapłańskiej.
Gliwice, dnia 10 maja 2004 r.
P.S. Do odczytania w niedzielę 23 maja 2004 r. podczas wszystkich Mszy św.

