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24 czerwca przypadła 50. rocznica święceń kapłańskich ks. Antoniego Grycana, budowniczego
naszego kościoła i pierwszego proboszcza naszej parafii. Ks. Antoni, który posługiwał jako
wikariusz w Gliwicach, Zabrzu, Dobrodzieniu i Skorogoszczy, a jako proboszcz w Zubrzycach,
na opolskie osiedle ZWM został skierowany w lipcu 1981 r. Najpierw jako duszpasterz z
zadaniem wybudowania kościoła, a z chwilą powstania nowej parafii – jako jej proboszcz.
Posługę tę pełnił do sierpnia 2005 r., zatem przez 24 lata – blisko połowę swego kapłańskiego
życia.

  

Mszę św. jubileuszową ks. Antoni sprawował nie tylko w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego
w Suchym Borze, gdzie od kilku lat pełni funkcję proboszcza, ale również w naszym kościele.
Gdy podczas Sumy w niedzielę 1 lipca procesja liturgiczna weszła do kościoła, rozległy się
oklaski. Nikt nie miał wątpliwości, że te gorące powitanie kierowane było do księdza jubilata,
który przez wiele lat budował nie tylko mury naszej świątyni, ale przede wszystkim parafię jako
wspólnotę ludzkich serc.

  

– Dziękuję ks. proboszczowi Adamowi za zaproszenie. Nie wiedziałem, jak się tu będę czuć.
Obawiałem się, że nie będziecie mnie pamiętać, ale od pierwszych chwil widzę, że jak ja nie
zapomniałem, tak i wy nie zapomnieliście – mówił ks. Antoni, dziękując ks. Adamowi: –
Wdzięczny jestem, że prowadzisz to dzieło, które zapoczątkowało się u nas w trudnych
czasach, w stanie wojennym.

  

Po wyśpiewanym Te Deum Laudamus za 50 lat kapłaństwa, popłynęły życzenia i
podziękowania dedykowane złotemu jubilatowi. W imieniu całej wspólnoty ks. Antoniemu
dziękowali przedstawiciele Parafialnej Rady Duszpasterskiej. – Te wszystkie cegły i ta piękna
ikona, i wiele jeszcze innych rzeczy, które dzisiaj widzimy, mówią: to ks. Antoni. Są też inne
głosy, które mówią o twojej duchowej zasłudze, której nasze oczy nie widzą, ale Pan Bóg widzi
– podkreślała Julita Marczyk, życząc: – Byś każdego dnia, mimo że cię ludzie zawiedli, mimo że
wiele spraw się nie udało, inne pięknie się udały, byś każdego dnia miał Ducha, byś mógł
mówić: w dobrych zawodach wystąpiłem, wiary ustrzegłem, a Pan Bóg trzyma wieniec chwały,
który w swoim czasie tobie odda.

      

Ks. Antoniemu dziękowali m.in. przedstawiciele wspólnot Drogi Neokatechumenalnej, Rodzin
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Szensztackich, Apostolstwa Dobrej Śmierci i Wspólnoty Kapłańskiej Osób Świeckich.
Przypominali początki naszej parafii na osiedlu z założenia bez Boga, bez kościoła, jak i
wytrwałą, wieloletnią pracę duszpasterską ks. proboszcza Grycana. Przypominali trudności w
budowaniu murów świątyni w czasach stanu wojennego, kiedy dostęp do materiałów był niemal
niemożliwy, a także podniosłą uroczystość konsekracji kościoła. – Na nowy etap kapłańskiej
drogi życzymy księdzu nowego rozmiłowania się w służbie kapłańskiej – mówiła Maria Gajda.

  

– Jesteście nadzieją kościoła. Nigdy nie wspominałem parafii Przemienienia Pańskiego mówiąc
o jej minusach. Mam o was wspomnienie niezatarte i bardzo pozytywne. Przecież wszystko
czyniliśmy wspólnie, nie było podziałów, wszyscy byliśmy jedną rodziną. I tak trwajcie, niech tak
wam dalej Bóg błogosławi – zwrócił się do parafian ks. Antoni. – To, o czym mówiliście
składając życzenia, to nie moja zasługa. Jestem człowiek marny, grzeszny, słaby, ale mocą
moją jest Ten, który powiedział: „Pójdź za mną”. Chcę wiernie iść dalej za Nim – mówił,
dodając, że jak wyrzut sumienia są żeberka niedokończonych organów. – Ten organmistrz
wybudował nie jedne organy w Polsce i w naszej diecezji. Ponad 800 tys. złożonych waszych
ofiar, wydawało się, że wszystko idzie ku końcowi. Na pewno niczego nie zapomniałem
dopełnić, ale zafałszowana została sytuacja przez organmistrza – wspominał, opowiadając o
okolicznościach niedokończenia prac w czeskim warsztacie.

  

– Bóg zapłać wam za doświadczone dobro i dzisiejszą piękną uroczystość. Chciałoby się tyle
powiedzieć, jednak wiem, że jesteście już zniecierpliwieni. Ale może to już ostatni raz, więc
niech wam utkwi w pamięci, że było długo i bardzo gorąco, i nie zapominajmy o sobie
wzajemnie – mówił ks. Antoni, a parafianie kolejny raz dziękowali gromkimi brawami.

  

Zdjęcia z jubileuszowej Mszy św. – zobacz

 2 / 2

index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1035:50-rocznica-wice-kapaskich&amp;catid=95&amp;Itemid=181

