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Drodzy Diecezjanie!

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, którą dzisiaj przeżywamy,
pozwala nam przenieść się na chwilę do czasów, w których powstaje Kościół.
Dzieje Apostolskie już w pierwszym rozdziale dają nam wgląd w tajemnicę
apostolskiego powołania, które jest darem zmartwychwstałego Chrystusa.
Wybrani i obdarowani przez Chrystusa uczniowie są najpierw ludźmi żyjącymi
w ścisłym zjednoczeniu ze swoim zmartwychwstałym Mistrzem, który
nieustannie ożywia ich wiarę, daje im zakosztować w mocy swojego słowa oraz
wprowadza ich w zadanie budowania Królestwa Bożego.

Podstawowym zadaniem chrystusowych uczniów oraz ich następców jest
więc budowanie w ludzkich sercach paschalnej wiary, która pozwala z nadzieją
oczekiwać dnia przyjścia Syna Bożego oraz wiedzie do życia wiecznego.
W ręce wybranych do tej posługi Chrystus Pan składa zadanie głoszenia Słowa
Bożego, władzę sprawowania sakramentów oraz obowiązek bycia „solą ziemi
i światłem świata” (Mt 5,13-14). Obdarowani w ten sposób mają w zaufaniu do
swego Mistrza głosić bliskie, nadchodzące już Królestwo Boże.

W sobotę przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego odbędą się
w naszej diecezji święcenia kapłańskie. W tym dniu w kościele katedralnym
w Gliwicach sześciu diakonów przez obrzęd włożenia rąk przyjmie sakrament
święceń w stopniu prezbiteratu.

Zbliżające się święcenia kapłańskie są dla nas najpierw powodem do
okazania Bogu naszej wdzięczności za każde powołanie. Przeżywany
w Kościele powszechnym „Rok Kapłański” jest dla nas przypomnieniem,
że „kapłaństwo, to miłość Serca Jezusowego”. Pragniemy więc Bogu dziękować
za to, że pozwala ciągle nowym zastępom młodych mężczyzn doświadczyć tej
miłości, która uzdalnia do podjęcia kapłańskiej służby.

A oto diakoni, którzy w najbliższą sobotę (22 maja br.) przyjmą sakrament
święceń kapłańskich i staną się częścią prezbiterium Diecezji Gliwickiej:

1. Batóg Mateusz – z par. Bożego Ciała w Bytomiu Miechowicach;

2. Lewandowski Piotr – z par. Miłosierdzia Bożego w Gliwicach;

3. Mania Marek – z par. św. Józefa w Piekarach Śląskich;

4. Płonka Jakub – z par. św. Ap. Piotra i Pawła w Gliwicach;

5. Szumlas Tomasz – z par. Bożego Ciała w Bytomiu Miechowicach;

6. Wróbel Bernard – z par. św. Barbary w Bytomiu.

Przedstawionych kandydatów polecam gorąco Waszym modlitwom.
Proszę również Boga, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały,
dał tym wybranym ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego



samego oraz światłe oczy serca tak, aby wiedzieli, czym jest nadzieja ich
powołania (por. Ef 1,17-18). Polecam ich również wstawiennictwu Maryi, Matki
Kapłanów oraz św. Jana Vianneya, naszego orędownika w „Roku Kapłańskim”.

Wydarzenie święceń kapłańskich staje się również okazją do podjęcia
modlitwy o nowe i święte powołania do życia kapłańskiego i zakonnego.
Prośmy nieustannie Boga, aby w młodych ludziach nieustannie odnawiał
i umacniał pragnienie całkowitego oddania się na służbę Bogu i człowiekowi
w Kościele.

W sposób szczególny prośmy również o to, aby rodziny stawały się
środowiskiem żywej wiary, wspólnej modlitwy oraz chrześcijańskiego
świadectwa. Wspaniałą okazją do podjęcia tej modlitwy będzie Diecezjalna
Pielgrzymka Rodzin naszej diecezji do Sanktuarium Matki Boskiej Pokornej
w Rudach, która odbędzie się w sobotę, 19 czerwca br. Już dzisiaj pragnę
zaprosić wszystkie rodziny naszej diecezji do udziału w tym pielgrzymkowym
spotkaniu u naszej Pokornej Pani.

Na czas nadchodzących wydarzeń niech Wam Bóg błogosławi:

+

Biskup Gliwicki

Gliwice, dnia 28 kwietnia 2010 r.

P.S. Do odczytania w niedzielę 16 maja 2010 r. podczas wszystkich Mszy św.


