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Od niedzieli 17 lutego 2008 r. w naszej parafii swoją praktykę diakońską odbywa ks. diakon
Łukasz Knieć
, który zgodził się udzielić nam krótkiego wywiadu. Ks. diakonowi Łukaszowi życzymy wielu łask
Bożych i Bożego błogosławieństwa, by okres spędzony w naszej parafii był czasem łaski od
Pana.
Jak długo Ksiądz będzie w naszej parafii?
Każdy diakon przed święceniami kapłańskimi musi odbyć praktykę na jednej z parafii. Jej
długość jest uzależniona od tego, kiedy wypadają święcenia. W tym roku będą one bardzo
wcześnie, bo już 10 maja. Zatem nasza praktyka będzie trwała tylko około dwóch miesięcy.
Co Ksiądz będzie robił w czasie tej praktyki?
Będę mieszkał tutaj na parafii i w zasadzie będę robił wszystko to, co może robić diakon, czyli
wszystko oprócz Eucharystii, sakramentu pokuty i sakramentu namaszczenia chorych. Będzie
mnie można spotkać w kancelarii parafialnej. Będę przewodniczył nabożeństwom z
błogosławieństwem sakramentalnym oraz obrzędom pogrzebu na cmentarzu na Półwsi. Poza
tym będę z księżmi wikarymi chodził na katechezę do szkół.

Co Ksiądz myśli o naszej parafii?
Niedziela była pierwszym pełnym dniem, jaki tu spędziłem. Była to II niedziela Wielkiego Postu,
w którą czyta się Ewangelię o Przemienieniu Pańskim. Myślę, że to nie był przypadek. Tak
rozmyślając o tym, co będę tu robił, dlaczego tutaj jestem, dlaczego taki fragment Ewangelii był
tego dnia… doszedłem do wniosku, że to bardzo dobrze się składa. Pomyślałem, że zostałem
posłany na taką „współczesną opolską górę Tabor” (właśnie tak nazywam waszą parafię) i
widzę tutaj dwa zadania dla siebie.
Jakie to zadania?
Najpierw z tej „współczesnej góry Tabor” chciałbym zobaczyć współczesny świat. Byłem przez
6 lat schowany w seminarium i tam formowałem siebie. Natomiast praktyka jest od tego, żeby
zobaczyć współczesnego człowieka - spotkać się z nim i poznać jego potrzeby. Myślę, że tutaj z
„góry” widać go bardzo dobrze. A drugie zadanie… to, co się stało na Taborze – być wybranym,
tak jak Pan Jezus wybrał Piotra, Jakuba i Jana, tak mnie wybrał i wziął na „opolską górę Tabor”.
Chciałbym tak jak Ci apostołowie zobaczyć Pana Jezusa i doświadczyć Go w tym naszym
współczesnym świecie.
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O czym jest Księdza praca magisterska? Napisał już ją Ksiądz?
Tak, już napisałem. Musiałem ją złożyć przed pójściem na praktykę. Teraz czeka mnie tylko
obrona. Tytuł mojej pracy to System prewencyjny św. Jana Bosko we współczesnej katechezie
parafialnej
. Św. ks. Bosko miał specyficzny system wychowania,
bardzo oryginalny i skuteczny również dzisiaj. Salezjanie cały czas go stosują. Jestem
zafascynowany osobą św. Jana Bosko i pomyślałem, że ten jego system można by zastosować
w innym miejscu – takim, w którym ja będę pracował czyli na parafii i w czasie katechezy
parafialnej.
A skąd Ksiądz pochodzi i co Ksiądz robił przed wstąpieniem do seminarium?
Pochodzę z Luboszyc. Jest to śliczna miejscowość znajdująca się całkiem niedaleko stąd.
Skończyłem technikum elektryczne im. T. Kościuszki w Opolu.
Co wpłynęło na decyzję o wstąpieniu do seminarium?
Pan Jezus. Ja tę decyzję odłożyłem na ostatni moment. Do seminarium złożyłem papiery
właściwie dzień po tym, kiedy był ostateczny na to termin. Udałem się do seminarium w tym
ostatnim dniu składania dokumentów, żeby zadać kilka pytań i ks. rektor był na tyle miły, że
nasza rozmowa okazała się rozmową kwalifikacyjną. Tak się śmiałem, że w seminarium
znalazłem się przez przypadek, ale teraz z perspektywy czasu widzę w tym Bożą wolę. Pan
Jezus chciał mnie po prostu mieć w seminarium i tak skutecznie mnie prowadził, że w końcu się
w nim znalazłem.
Jakie Ksiądz ma zainteresowania, może ma Ksiądz jakieś hobby?
Zdecydowanie na pierwszym miejscu muszę wymienić duszpasterstwo a szczególnie pracę z
dziećmi i z młodzieżą. Duszpasterstwo jest tym, co mnie pociąga i oby tak było zawsze. Poza
tym interesuje mnie teatr. Zaczęło się to wszystko w III klasie podstawówki, kiedy trafiłem do
teatrzyku Gałganek, który działa w Luboszycach. Spędziłem w nim długie lata.
Serdecznie dziękuję za rozmowę.
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