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Umiłowani Diecezjanie!

Zbliżająca się Uroczystość Ducha Świętego przypomina nam

o tegorocznych święceniach kapłańskich, które w naszej diecezji odbędą się

w dniu 3 czerwca br. w kościele katedralnym w Gliwicach o godz. 9.30.

Wydarzenie to stwarza najpierw okazję do wyrażenia naszej wdzięczności Panu

Bogu za to, że również spośród mieszkańców naszej diecezji wybrał sobie ludzi

do pełnienia służby w stanie kapłańskim. To z kolei pozwala nam patrzeć

z większym optymizmem w przyszłość naszego lokalnego Kościoła, w którym

i tym razem nie zabraknie głosicieli Bożego Słowa oraz szafarzy świętych

sakramentów.

Oto imiona i nazwiska diakonów wraz z parafiami pochodzenia, którzy

zostali dopuszczeni do przyjęcia święceń prezbiteratu:

1. Mariusz Babula z par. Wniebowzięcia NMP w Zabrzu Biskupicach

2. Piotr Dyduch z par. św. Antoniego w Gliwicach

3. Joachim Koza z par. NSPJ w Koszęcinie

4. Piotr Natkański z par. św. Jana Chrzciciela w Zabrzu Biskupicach

5. Michał Pilśniak z par. św. Marcina w Starych Tarnowicach

6. Robert Potempa z par. Wniebowzięcia NMP w Wielowsi

7. Leszek Skorupa z par. NMP Matki Kościoła w Gliwicach

8. Artur Sznajder z par. Bożego Ciała w Bytomiu Miechowicach

Wyżej wymienionych kandydatów do święceń kapłańskich pragnę polecić

Waszym modlitwom, zwłaszcza w tygodniu bezpośrednio przed uroczystością

święceń.

Przykład zawierzenia, jaki każdego roku pozostawiają młodzi ludzie

wstępujący na drogę kapłańskiej posługi, niechaj pobudza nas do coraz bardziej
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wytrwałej modlitwy o nowe, święte i liczne powołania do Służby Bożej.

W sposób szczególny zachęcam do tej modlitwy rodziny, które ze swej natury są

szkołą budzenia bezinteresownej miłości, autentycznego zawierzenia oraz

dawania wielkodusznej odpowiedzi na wołanie „Pójdź za mną"!

Przy tej okazji pragnę również serdecznie zaprosić mężczyzn

i młodzieńców naszej diecezji do udziału w ich pielgrzymce do sanktuarium na

Górze św. Anny, która odbędzie się w dniach 24-25 czerwca br. Przez

wstawiennictwo naszej Patronki św. Anny pragniemy zawierzyć Panu Bogu

wszystkie trudne sprawy naszego codziennego życia.

Na trud pielgrzymowania jak też na czas Waszych prac i zajęć z serca

Wam błogosławię:

† Jan Wieczorek
Biskup Gliwicki

Gliwice, dn. 17 maja 2006 r.

PS.
Odezwę należy odczytać we wszystkich kościołach naszej diecezji w niedzielę 28 maja br.,
na wszystkich Mszach św.


