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W Niedzielę, 18 września 2011 r. w naszej parafii odbyła się uroczystość wprowadzenia
na urząd proboszcza ks. Adama Leszczyńskiego. Obrzęd uroczystego wprowadzenia nowo
mianowanego proboszcza w posługiwanie parafii, ma swoją długą tradycję. Zgromadzona
Służba Liturgczna bez asysty kapłanów udała się przed plebanię skąd w uroczystej procesji
wraz z ks. Proboszczem wyruszyła do kościoła. Obrzęd liturgicznego objęcia parafii przez
nowego proboszcza polega na złożeniu wyznania wiary przez proboszcza wobec dziekana.
Następnie dotykając dłońmi Ewangelii nowy proboszcz składa przysięgę wierności
wypowiadając między innymi słowa:
W
spełnianiu zadania, powierzonego mi w imieniu Kościoła, będę zachowywał nienaruszony
depozyt wiary, będę go wiernie przekazywał i objaśniał oraz będę odrzucał wszelkie doktryny
jemu przeciwne (...) Tak mi dopomoż Bóg i ta święta Ewangelia, której dotykam moimi rękami.

Mszę św. koncelebrowali wszyscy wikariusze naszej parafii. W homilii ks. infułat Edmund
Podzielny zauważył: W naszej rzeczywistości kościelnej zmiany kapłana przychodzą bardzo
łatwo. Biskup jednego odwołuje, zaraz przychodzi nowy. Nie znamy uczucia tęsknoty za
kapłanem.
I dalej ks. dziekan Podzielny pytał: Kim jest właściwie kapłan,
duszpasterz parafii?

Na zakończenie eucharystii w imieniu całej wspólnoty parafialnej, przedstawiciele rady
parafialnej przywitali nowego ks. Proboszcza, życząc wielu łask Bożych z zapewnieniem o
pamięci modlitewnej ze strony parafii.

W minioną niedzielę podczas Mszy św. ks. Adam przedstawiał się nam. Przypomnijmy, że
urodził się w 1963 roku, święcenia kapłańskie otrzymał 16 czerwca 1989 roku, a od 2003 roku
był proboszczem parafii św. Marcina Biskupa w Jasienicy Dolnej. Wcześniej posługiwał jako
wikary w parafii katedralnej Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu oraz w parafii Matki
Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku. W naszej parafii proboszczem jest od 24
sierpnia 2011 roku.

Życzymy naszemu proboszczowi mocy Ducha Świętego, Bożego błogosławieństwa i zdrowia.
Niech Chrystus Dobry Pasterz i Najwyższy Kapłan prowadzi i umacnia ks. Adama, a Matka
Boża otacza swoją opieką. Pamiętajmy o naszym duszpasterzu w codziennej modlitwie.
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Zdjęcia z uroczystości wprowadzenia - zobacz
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