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13 listopada Sumie niedzielnej w naszym kościele parafialnym przewodniczył bp Jan Kopiec,
który modlił się w intencji zmarłych nauczycieli akademickich, pracowników administracji i
obsługi Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu i Politechniki Opolskiej, szczególnie tych, którzy
odeszli w latach 2010-2011. Ich nazwiska wymienił ks. proboszcz Adam, witając na Eucharystii
władze uczelni na czele z rektorem prof. Jerzym Skubisem, pracowników, kleryków z Wyższego
Seminarium Duchownego – goszczących w naszej parafii w ramach niedzieli pastoralnej, a
także ks. Jana Pykę.

  

– Dzisiaj patrzymy z wielkim szacunkiem i uznaniem na ludzi zajmujących się pracą
intelektualną – mówił w homilii bp Jan Kopiec (fragmenty kazania – przeczytaj ). – Dzięki ich
pracy przybywa nam ułatwień i nowoczesnych rozwiązań, życie nasze od strony czysto
fizycznej staje się łatwiejsze, bardziej wydajne, ale równocześnie wiemy, że za tym wszystkim
kryje się niezwykły wysiłek, cierpliwość, niekiedy i samozaparcie, by do czegoś dojść, by coś
móc przedstawić i powiedzieć: zostałem obdarzony intelektualnymi walorami i nie zmarnowałem
tego, poświęciłem życie, aby coś dobrego dać społeczeństwu, dać nam wszystkim dla
wspólnego dobra – podkreślał biskup znaczenie uczciwego realizowania swoich zadań, które
owocuje lepszym i godnym człowieka życiem.

      

– Gromadzimy się w miesiącu przesiąkniętym tajemnicą odchodzenia, zwielokrotnionych
refleksji o przemijalności, by wyrazić wdzięczność tym, którzy byli przed nami, którzy nam
pokazywali drogi, którzy w Opolu po 1945 roku tworzyli rzeczywistość życia społecznego,
politycznego, narodowego, ale także i naukowego – mówił bp Jan, podkreślając: – Cieszymy
się, że w murach Politechniki Opolskiej, jak i jej poprzedniczki, pracowało tylu wspaniałych
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ludzi, których pamięć jest dzisiaj dla nas żywa.

  

Podczas Eucharystii śpiewał Akademicki Chór Politechniki Opolskiej pod dyrekcją Ludmiły
Wocial-Zawadzkiej, a dla wychodzących z kościoła pracownicy uczelni przygotowali
pamiątkowe obrazki, przedstawiające niedawno odsłonięty pomnik św. Jana z Kęt, patrona
jubileuszu 45-lecia Wyższej Szkoły Inżynierskiej i Politechniki Opolskiej. Na zakończenie Mszy
św. ks. proboszcz Adam życzył wszystkim, by swych talentów otrzymanych od Boga nie
marnowali, ale je pomnażali.
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