Odezwa Biskupa Gliwickiego w sprawie święceń kapłańskich
[14 maja br. – kościół katedralny w Gliwicach]
Umiłowani Diecezjanie!
Pomimo wielkich wydarzeń ostatnich tygodni związanych najpierw ze śmiercią umiłowanego
Ojca Świętego Jana Pawła II, a potem z wyborem na Stolicę Piotrową jego następcy Benedykta
XVI, tematem wiodącym naszego życia wiary jest ciągle Rok Eucharystii. Papież Jan Paweł II
pragnąc ukazać na progu XXI wieku drogi i horyzonty wiary, wskazał na konieczność
ponownego odkrycia Mszy św. W dokumentach przygotowujących to wydarzenie przypominał z
mocą
o tym, że Ofiara eucharystyczna posiada decydujący wpływ na wzrost i rozwój Kościoła.
„Ilekroć sprawowana jest na ołtarzu ofiara krzyża, w której ‘Chrystus został złożony w ofierze
jako nasza Pascha’ (1Kor 5, 7), dokonuje się dzieło naszego Odkupienia. Jednocześnie w
sakramencie Chleba eucharystycznego przedstawiana jest i dokonuje się jedność wiernych,
którzy stanowią jedno ciało w Chrystusie” (por. 1Kor 10, 17; LG 3; EdE 21).
Od czasu, kiedy Apostołowie po raz pierwszy przyjęli w Wieczerniku zaproszenie Jezusa do
udziału w ofierze Jego ciała i krwi, dokonuje się w Kościele nieustanny proces budowania, który
swą moc czerpie z sakramentalnej Komunii z Synem Bożym. Dzięki niej, a więc przez
zamieszkanie Chrystusa w nas, stajemy się uczestnikami życia samego Boga.
Kościół jednak nigdy nie pragnął zachować tego skarbu dla samego siebie. Eucharystia od
samego początku była pojmowana jako źródło duchowej mocy dla wierzących, którzy w planach
Ojca powinni stawać się „sakramentem” dla całego rodzaju ludzkiego, znakiem i narzędziem
zbawienia dokonanego przez Chrystusa, światłem świata i solą ziemi dla odkupienia wszystkich
ludzi.
Aby Eucharystia mogła być w całej pełni „miejscem i narzędziem” budowania Kościoła,
potrzebni są jej słudzy – Kapłani, którzy „na mocy sakramentu Święceń (...) winni upodobnić
całe swoje życie i swoje działanie do Jezusa, przez głoszenie Słowa, sprawowanie sakramentów i
przewodniczenie wspólnocie chrześcijańskiej” (EiE 34). Z wielką wdzięcznością dziękujmy więc
Panu Bogu za to, że i w tym roku pozwala nam przeżyć uroczystość Święceń Kapłańskich, które
w dniu 14 maja br. (godz. 9.30) przyjmą w naszym kościele katedralnym następujący diakoni
naszej diecezji:
1. Henryk Burgiel - z par. św. Michała Archanioła w Bytomiu Suchej Górze
2. Artur Chwaszcza - z par. św. Jadwigi w Zabrzu
3. Wojciech Cisek - z par. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bytomiu
4. Rafał Duda - z par. Bożego Ciała w Bytomiu Miechowicach
5. Krzysztof Karkoszka - z par. MB Jasnogórskiej w Orzechu
6. Michał Klementowicz - z par. św. Antoniego w Zabrzu
7. Daniel Klimkiewicz - z par. św. Jacka w Bytomiu
8. Adam Laszewski - z par. św. Jacka w Gliwicach Sośnicy
9. Robert Maszczyk - z par. Bożego Ciała w Bytomiu Miechowicach
10. Piotr Szczygielski - z par. NSPJ w Zabrzu Rokitnicy
11. Piotr Torbus - z par. św. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach
Zarówno wymienionych tu kandydatów do święceń kapłańskich jak i tych, którzy idą ich śladem
drogą przygotowania seminaryjnego, polecam Waszym modlitwom.
Nie ustawajmy również w wysiłkach na rzecz budzenia nowych powołań do służby Bożej.
Podejmujmy z radością trud takiego ukazania młodym ludziom osoby Jezusa Chrystusa, w
którym można odnaleźć cel i sens swojego życia oraz odkryć motyw do pozostawienia

wszystkiego, aby pójść za Nim. Również w tej kwestii ojcowską radą służy nam zmarły papież
Jan Paweł II, wskazując na rodzinę, która jako kościół domowy podejmuje to zadanie przez
świadectwo życia i przez modlitwę oraz na rozbudzenie głębokiej tęsknoty za Bogiem w ramach
duszpasterstwa zwyczajnego (por. EiE 40). Podejmując to zadanie działamy na rzecz powstania
sprzyjającego klimatu, w którym mogą się zrodzić wielkoduszne odpowiedzi na rodzące się
powołania.
Z serca Wam błogosławię:
+ Jan Wieczorek
Biskup Gliwicki
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