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W wielu sytuacjach z łatwością przychodzi nam wytykanie błędów popełnianych przez
księży. – Nie obmawiajmy ich, ale módlmy się za nich – zachęca Alina Szczygielska.

– Jeśli uderza się w pasterza, rozproszą się owce, dlatego szatan mocno atakuje kapłanów –
mówi Anna Otawa ze Wspólnoty Kapłańskiej Osób Świeckich, zawiązanej 20 lat temu przy
parafii Przemienienia Pańskiego w Opolu. – To wspólnota modlitewno-pokutna, którą w naszym
kraju w 1988 r. założył pallotyn o. Roman Forycki. Zakorzeniona jest w tajemnicy Miłosierdzia
Bożego, głoszonej przez św. s. Faustynę, a ponad 100 lat wcześniej przez św. Wincentego
Pallottiego. Obecna jest w kilkudziesięciu polskich parafiach, a w diecezji opolskiej swoje
miejsce znalazła w dwóch – w par. Przemienienia Pańskiego i par. bł. Czesława w Opolu.

– 20 lat temu często spotykałam się z myśleniem, że to kapłani mają się za nas modlić, a nie
my za nich – wspomina Anna Otawa. – Dziś to się zmienia. Wiele dobrego przyniósł Rok
Kapłański – dodaje Maria Gajda. – Nie wszyscy kapłani mają rodziny, które wspierają ich
modlitwą. Dzieje się tak, że klerycy wychodzą z domów, w których nikt się za nich nie modli.
Dlatego staramy się otaczać ich modlitewnym wsparciem. Kiedy widzimy, że kapłan zrobił coś
złego, nie obmawiajmy go, ale zapytajmy siebie, co zrobiliśmy, by mu pomóc. Osoby duchowne
potrzebują naszej opieki modlitewnej – zaznacza Alina Szczygielska. – Nie wiemy, czy nasze
modlitwy i ofiary przyniosły owoce. To wie tylko Pan Bóg. My jesteśmy takimi tajniakami, którzy
po prostu robią swoje – uśmiecha się pani Anna.

Wspólnota, która obecnie liczy 11 członków (5 pań złożyło akt oddania na stałe), powstała po
rekolekcjach wielkopostnych w 1992 r. – Inicjatorką była pani Genowefa Kasprzak, która o tej
grupie opowiedziała ks. proboszczowi Antoniemu Grycanowi. Zgodził się, zapraszając do parafii
o. Foryckiego na rekolekcje – wspomina Maria Gajda. Kolejnym opiekunami wspólnoty w parafii
byli ks. Robert Ploch, ks. Alojzy Nowak, ks. Tadeusz Muc, a od niedawna ks. Adam
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Leszczyński. – Praktykujemy codzienne modlitwy w intencjach kapłanów i osób
konsekrowanych. Odmawiamy Hymn do Ducha Świętego, dziesiątkę Różańca i Koronkę do
Miłosierdzia Bożego – wyjaśnia pani Anna. Szczególnymi dniami, oprócz świąt ku czci patronów
wspólnoty, są pierwsze czwartki, piątki i soboty miesiąca. – W te dni uczestniczymy w Mszy św.
i wszystkie trudy ofiarowujemy w intencjach osób duchownych – mówi pani Alina. W czwartki
przed wieczorną Eucharystią prowadzą w kościele modlitwę różańcową, regularnie zamawiają
Msze św. w intencjach kapłanów, kleryków, sióstr i braci zakonnych oraz o nowe powołania, a
także uczestniczą w spotkaniach formacyjnych i rekolekcjach.
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