DEKRET
Ojciec Święty Jan Paweł II w Adhortacji „Pastores dabo
vobis” z dnia 25 marca 1992 r. mówi: „Istnieje dziś szczególna
konieczność, aby rozpowszechniło się przekonanie, że troska
o

powołania

jest

łaską

i

odpowiedzialnością

powierzoną

wszystkim bez wyjątku członkom Kościoła. Sobór Watykański II
bardzo wyraźnie stwierdził, że obowiązek budzenia powołań
ciąży

na

spełniać

całej
go

społeczności
przede

chrześcijańskiej,

wszystkim

przez

która

życie

w

winna
pełni

chrześcijańskie” (41)
Zadaniem Biskupa jest wspomaganie i koordynowanie
różnych inicjatyw powołaniowych w diecezji (Optatam totius, 2).
Dlatego mając na względzie nauczanie Chrystusa i Kościoła
powołuję niniejszym na terenie diecezji gliwickiej

APOSTOLAT WSPIERANIA POWOŁAŃ
im. Ks. Teodora Christopha
Celem Apostolatu jest duchowa i materialna troska o nowe
powołania

kapłańskie

i

zakonne

oraz

stała

modlitwa

o uświęcenie kapłanów i osób życia konsekrowanego.
Patronem

Apostolatu

ustanawiam

świątobliwego

ks. Teodora Christopha (1839-1893), duszpasterza w Miasteczku
Śląskim.

Gliwice, dnia 1 czerwca 1999 r.

CELE I ZADANIA:
1.

Celem Apostolatu jest troska o powołania kapłańskie i zakonne.

2.

Członkiem Apostolatu, może zostać osoba wierząca zatroskana

o sprawy Kościoła i pełnienie Jego posłannictwa w świecie.
3.

Członkiem Apostolatu zostaje się przez złożenie odpowiedniej

deklaracji potwierdzającej jego cele i zobowiązania.
4.

Członkowie Apostolatu zostają wpisani do Księgi Pamiątkowej

Diecezjalnego

Ośrodka

Powołań

w

Miasteczku

Śląskim

oraz

w naszym Wyższym Seminarium Duchownym.
5.

Członkowie Apostolatu gromadzą się, w miarę możliwości, raz

w miesiącu na wspólnej modlitwie. Zalecanym dniem spotkań jest
pierwszy czwartek lub pierwsza sobota miesiąca.
6.

Członkowie

Apostolatu

biorą

udział

w

spotkaniach

formacyjnych, na szczeblu dekanalnym i diecezjalnym.
7.

Parafialna

grupa

Apostolatu

wybiera

ze

swojego

grona

animatora, którego zatwierdza ksiądz proboszcz.
8.

Członkowie Apostolatu utrzymują duchową więź z Seminarium

Duchownym, zaś animator troszczy się o to, by w gablotkach
parafialnych były podawane aktualne informacje o życiu WSD.
9.

Działalność Parafialnego Koła Apostolatu winna się szczególnie

zaznaczyć w czasie Kwartalnych Dni Modlitw o Powołania do Służby
w Kościele.
10.

Za wszystkich Członków Apostolatu i za dobrodziejów Wyższego

Seminarium Duchownego, w każdy pierwszy czwartek miesiąca jest
odprawiana Msza Święta.

/-/ Ks. Bp Jan Wieczorek

W każdy Pierwszy Czwartek miesiąca zapraszamy na Godzinę
Świętą o 1730 a następnie do uczestnictwa we Mszy Sw.
Ponadto, każdego roku, w trzecią sobotę października, zapraszamy
do pielgrzymowania do grobu ks. Teodora Christopha. Pielgrzymkę
rozpoczyna Eucharystia, następnie po krótkiej przerwie odbywa się
konferencja, modlitwa różańcowa i procesja na cmentarz, gdzie
spoczywa Świętobliwy Kapłan.

Modlitwa o beatyfikację ks. Teodora Christopha
Boże, Tyś serce sługi Twego kapłana Teodora Christopha, rozpalił
gorącym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu i Matki Boskiej
Bolesnej, współczuciem dla biednych i cierpiących, że całe swoje
życie pragnął on przemienić w jeden akt doskonałej miłości Boga i
bliźniego również przez pracę nad nauczaniem i wychowaniem
młodzieży, która jest nadzieją Twojego Kościoła, wsław w swoim
Kościele dla pomnożenia Twojej chwały i dla spotęgowania miłości w
sercach kapłanów i ludzi.
Ojcze nasz..., Zdrowaś Mario..., Chwała Ojcu.…

