
Słowo Biskupa Gliwickiego Jana Wieczorka
w sprawie święceń kapłańskich 2011

Drodzy Diecezjanie!
Kończący się Okres Wielkanocny dostarcza nam wielu świadectw życia

pierwszych wspólnot chrześcijańskich, które budowały swoją codzienność
w oparciu o szczere zawierzenie Bogu. Pierwsi chrześcijanie wiedzieli,
że zawierzenie Bogu musi przybrać kształt osobowej komunii
ze zmartwychwstałym Chrystusem, w której dokonuje się nieustannie
ofiarowanie siebie. Również hasło tegorocznego programu duszpasterskiego:
„W komunii z Bogiem” przypomina nam o pierwszeństwie odniesienia
własnego życia do Boga i o potrzebie odkrywania jego wartości w relacji z Nim.

To podstawowe ukierunkowanie życia jest również warunkiem radosnego
i skutecznego podejmowania posługi w Kościele. Zaświadczyć o tym może
opisana w dzisiejszym pierwszym czytaniu działalność Apostoła Filipa
w mieście Samarii. Budowana przez długi okres czasu komunia z Chrystusem
przyniosła w jego życiu owoce przekraczające najśmielsze oczekiwania.
Naśladowanie Chrystusa, głoszenie Ewangelii, podejmowanie służby na rzecz
sióstr i braci wymaga jednak solidnego fundamentu, który opiera się na tym
wyjątkowym zjednoczeniu z Chrystusem.

Wydarzenia, które przybliża nam dzisiejsza liturgia słowa, dokonują się
w atmosferze oczekiwania na przyjście Ducha Świętego. Obiecany Kościołowi
Paraklet dokonuje przemiany serc, wyzwala z lęku, obdarowuje swoimi
wielorakimi darami i wreszcie uzdalnia do podjęcia ważnych dla życia Kościoła
zadań. We wspomnianą atmosferę oczekiwania na Zesłanie Ducha Świętego
wpisują się również święcenia kapłańskie w naszej diecezji, które w dniu 11
czerwca 2011 r. w kościele katedralnym w Gliwicach przyjmie grupa ośmiu
diakonów. Początek uroczystości został zaplanowany na godz. 9.30.

Oto imiona, nazwiska oraz parafie pochodzenia tegorocznych kandydatów
do święceń:
1. Rafał Biniek, z par. NSPJ w Częstochowie;

2. Łukasz Gabryel, z par Krzyża Świętego w Bytomiu Miechowicach;

3. Robert Iskrzycki, z par. Krzyża Świętego w Bytomiu Miechowicach;

4. Dariusz Janowski, z par. Miłosierdzia Bożego w Gliwicach;

5. Marek Konowol, z par. św. Jerzego w Łabędach;

6. Damian Kubiński, z par. św. Franciszka w Zabrzu;

7. Łukasz Ornowski, z par. św. Anny w Gliwicach Łabędach;

8. Sebastian Wiśniewski, z par NMP Wspom. Wiernych w Gliwicach
Sośnicy.
Przedstawionych kandydatów polecam gorąco Waszym modlitwom.

Dziękując Bogu za dar powołanych do służby w Kościele w stopniu
prezbiterów, pragniemy jednocześnie prosić Boga, aby nadal posyłał wielu



szlachetnych ludzi do pracy w swojej winnicy. Doświadczenia ostatnich lat
coraz wyraźniej wskazują na związek, jaki zachodzi między odkrywaniem
powołania do kapłaństwa a życiem wiary naszych rodzin. Przekazywana
w atmosferze zaufania i wzajemnej miłości prawda o Bogu budzi
w dojrzewającym młodym człowieku żywą nadzieję, wyprowadza go z ciasnego
koła swoich osobistych spraw oraz wyzwala w nim pragnienie służby Bogu
i ludziom. Z tego powodu naszym modlitwom o święte i liczne powołania do
służby bożej musi towarzyszyć modlitwa w intencji naszych rodzin. Dlatego już
dzisiaj pragnę zaprosić rodziny naszej diecezji do Sanktuarium Matki Boskiej
Pokornej w Rudach na Diecezjalną Pielgrzymkę Rodzin, która odbędzie się
w sobotę, 18 czerwca br. Opiece naszej Pokornej Pani powierzam świętość życia
rodzin, przygotowujących się do święceń kapłańskich diakonów oraz ludzi
młodych, odkrywających swoje powołanie.

Wszystkim Wam z serca błogosławię:

+

Biskup Gliwicki

Gliwice, dnia 23 maja 2011 r.

P.S. Do odczytania w niedzielę 29 maja 2011 r. podczas wszystkich Mszy św.


