ODEZWA BISKUPA GLIWICKIEGO
W SPRAWIE ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH
Umiłowany Ludu Boży.
Ewangelia dzisiejszej uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego ukazuje nam
Chrystusa – Najwyższego Pasterza, tak bardzo zatroskanego o swoich wiernych.
Przygotowywał uczniów, by kontynuowali Jego dzieło przepowiadania radosnej
nowiny i uświęcenia ludu Bożego. Przez wyświęconych prezbiterów, apostołów
pozostawił na ziemi pasterzy, aby gromadzili i prowadzili lud zgodnie z prawdą
objawioną przez Boga. Przed wniebowstąpieniem mówi do apostołów: „Idźcie na
cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16, 15). Ewangelista
jeszcze dodaje: „Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po
prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi
i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły” (Mk 16, 19-20).
Drodzy Diecezjanie!
Również nasz Kościół lokalny wypełnia mandat – polecenie Jezusa Chrystusa.
W naszym Seminarium Duchownym przygotowują się kandydaci do podjęcia posługi
kapłańskiej. W najbliższą sobotę 30 maja, w Wigilię Zesłania Ducha Świętego
przyjmie święcenia prezbiteratu dziewięciu diakonów. Zostaną więc wybrani i
posłani, by służyć Bogu i ludziom. Zasilą oni szeregi prezbiterium diecezji gliwickiej.
Będą to:
1. Krystian Bula

z parafii św. Marcina w Starych Tarnowicach

2. Grzegorz Grąbczewski z parafii MB Częstochowskiej w Gliwicach
3. Tomasz Hajok

z parafii Ducha Świętego w Gliwicach Ostropie

4. Adam Jasiurkowski

z parafii św. Marcina w Starych Tarnowicach

5. Marcin Kłosowski

z parafii Bożego Ciała w Bytomiu Miechowicach

6. Mariusz Kuźba

z parafii Bożego Ciała w Bytomiu Miechowicach

7. Grzegorz Lepiorz

z parafii MB Wspomożenie Wiernych w Gliwicach

Sośnicy

2

7. Leszek Lepiorz

z parafii MB Wspomożenie Wiernych w Gliwicach

Sośnicy
9. Szymon Zurek

z parafii Bożego Ciała w Bytomiu Miechowicach.

Zapraszam wszystkich do naszego kościoła katedralnego w sobotę 30 maja na
godz. 930 na uroczystość święceń kapłańskich. Zapraszam nie tylko rodziny mających
przyjąć święcenia prezbiteratu, ale także młodzież, szczególnie tę z ich rodzinnych
parafii. Proszę Was równocześnie Drodzy Diecezjanie o modlitwę w intencji tych
młodych kapłanów, aby sami wzrastając w świętości innym pomagali wkraczać na
drogę uświęcenia. Przed chwilą słyszeliśmy słowa z księgi Dziejów Apostolskich,
ukazujące wniebowstąpienie Pana Jezusa. Św. Łukasz zauważa, że w tym momencie
Apostołowie: „uporczywie wpatrywali się w Niego” jak wstępował do nieba
(por. Dz 1, 10). Tego „uporczywego” wpatrywania się w Jezusa życzymy naszym
neoprezbiterom. Módlmy się za nich, by w tym trwali do końca życia. Nie
zapominajmy też „uporczywie” prosić Boga o nowe powołania kapłańskie, jak
i zakonne. Módlmy się również o święte życie rodzin katolickich, by stawały się
„niejako domowym Kościołem” (Lumen gentium, 11), by przez to mogły się stawać
„pierwszym seminarium, w którym kształtować się będą powołania”; Bóg będzie
z nich wybierać i posyłać, aby „szli i głosili Ewangelię” a Pan będzie z nimi
współdziałał i im towarzyszył (por. Mk 16, 19-20), aby przynosili zbawienne owoce
dla chwały Boga i na pożytek ludu Bożego.
Na podjęcie tych modlitewnych intencji i takiej drogi życia rodzin, niech Bóg
błogosławi.

+ Jan Wieczorek
Biskup Gliwicki

Gliwice, 6 maja 2009 r.
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P.S.
Do odczytania we wszystkich kościołach naszej diecezji w niedzielę 24 maja 2009 r. na wszystkich
Mszach św.

