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W uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, w niedzielę 16 października, podczas Sumy o godz. 9.30
biskup Andrzej Czaja udzielił błogosławieństwa ks. Piotrowi Wojtali udającemu się 20
października na misje do Boliwii. Mszy św. przewodniczył ks. Janusz Paciorek, dyrektor
Centrum Formacji Misyjnej, w którym przez blisko rok ks. Piotr przygotowywał się do posługi
kapłańskiej w Ameryce Południowej. Wraz z ks. Paciorkiem Eucharystię koncelebrowali: ks.
Paweł Chudzik, który udaje się na misje do Peru, ks. Dariusz Flak, który przed kilkoma
tygodniami rozpoczął przygotowanie w Centrum Formacji Misyjnej, ks. Alojzy Piechota, prezes
Funduszu Pomocy Misjonarzom Diecezji Opolskiej, a także ks. Łukasz Szablicki oraz proboszcz
ks. Adam Leszczyński, który w progach naszego kościoła przywitał zarówno zebranych
kapłanów, na czele z biskupem ordynariuszem, jak i licznie zebraną rodzinę ks. Piotra i
wszystkich parafian.

  

– Módlmy się za ks. Piotra, by czas jego nowej posługi, nowej drogi w Kościele, był czasem
owocnym i czasem błogosławionym – zachęcał ks. proboszcz Adam, a w wygłoszonym kazaniu
biskup Andrzej podkreślał: – Dziękujemy ci ks. Piotrze za to, że podjąłeś ten głos Boga. Mogłeś
udawać, że go nie słyszysz, bo o wiele prościej jest na ziemi ojczystej być pasterzem.

  

– Udajesz się w daleki kraj. To wymaga niewątpliwie dzielności, ale nade wszystko weź z sobą
pouczenie słowa Bożego o tym, że trzeba ci żyć w bojaźni Bożej, mając szacunek dla
umiłowanego Syna Ojca – mówił biskup. – Ci, do których będziesz posłany, są ci domownikami,
tak jak domownikami, o których trzeba ci było się troszczyć, byli parafianie w Ligocie Turawskiej
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i tu, w tej parafii Przemieniania Pańskiego. Droga przed tobą niełatwa, pełna wyzwań,
niebezpieczeństw, czasem samotności, ale Pan będzie z tobą. Pan cię powołał, tyś Go
posłuchał, możesz być pewny, że cię nie zostawi – zapewniał bp Andrzej Czaja.

  {webgallery}

{/webgallery}  

Po homilii (pełna treść - kliknij ) ks. Piotr uklęknął na stopniach prezbiterium, a biskup Andrzej
poświęcił krzyż misyjny, który następnie ze wzruszeniem nałożył nowemu misjonarzowi, a także
udzielił mu błogosławieństwa na czas podejmowanej posługi misyjnej. – Krzyż niech ci będzie
przewodnikiem na apostolskich drogach, niech ci będzie pomocą w każdym niebezpieczeństwie
i pociechą w życiu i przy śmierci, gdyż krzyż Pański nie jest tylko znakiem cierpienia i bólu, ale
nade wszystko jest znakiem miłości Pana, a jako taki źródłem niezawodnej nadziei
chrześcijanina. Dlatego niech i tobie będzie on przede wszystkim znakiem miłości Boga –
biskup życzył ks. Piotrowi.

  

– Jestem tutaj, bo was bardzo lubię. Jestem dumny z was wszystkich. Nigdy się na was nie
zawiodłem – zapewnił ks. Piotr. – Zabieram was w swoim sercu, w pamięci. Myślę, że jeszcze
się spotkamy podczas urlopu za 2 lata, jak Pan Bóg da przyjechać. Wtedy wam opowiem o
pracy misyjnej – mówił, dziękując księżom wikarym i ks. proboszczowi Adamowi, wspólnotom
parafialnym i wszystkim parafianom. – Nie zapomnę o was. Proszę pamiętajcie o mnie, a
zaproszenie do Boliwii jest wciąż aktualne. Serdecznie zapraszam – podkreślił. Parafianie
podziękowali ks. Piotrowi gromkimi oklaskami, co ks. Janusz Paciorek skomentował: – Teraz
jestem pewny, że ks. Piotr sam nie wyjeżdża. Współpraca misyjna polega na tym, że
misjonarze pracują na innych kontynentach, a my tu się za nich modlimy, wspieramy ich i
materialnie, i przede wszystkim duchowo – podkreślił ks. Janusz, prosząc o modlitwę za
wszystkich misjonarzy, a szczególnie za ks. Piotra Wojtalę, ks. Pawła Chudzika i ks. Dariusza
Flaka.
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O przepiękną oprawę Mszy św. zadbała Liturgiczna Służba Ołtarza, a także organistka Aniela
wraz Damianem, który nie jedną osobę wzruszył wykonaną pieśnią „Ave Maryja” czy zagraną
na skrzypcach „Barką”. Natomiast wspólnota Drogi Neokatechumenalnej przygotowała pieśń
międzylekcyjną, a także składając przed kościołem ks. Piotrowi życzenia, wciągnęła go w wir
radosnego tańca. Za to ks. Piotr do tańca zachęcił dzieci zebrane na Mszy św. o godz. 11.00.
Krótkie kazanie zakończył piosenką „Chrześcijanin tańczy”, którą najmłodsi parafianie śpiewali
stojąc na schodach prezbiterium.

  

Zdjęcia z uroczystości dostępne są w galerii – zobacz
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